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Ю. І. Єхануров,
перший заступник Голови Секретаріату 
Президента України

Забезпечення 
обороноздатності
України.
Реалії та міфи
Проаналізовано основні проблеми у сфері забезпечення обороноздат-
ності держави, пов’язані з розвитком Збройних Сил України, та визна-
чено заходи щодо їх вирішення в умовах ресурсних обмежень. На думку 
автора статті, Міністра оборони України з грудня 2007 р. по червень 
2009 р., такими заходами є: прискорення технічного переоснащення 
Збройних Сил, підвищення їх боєздатності, продовження термінів ком-
плектування особового складу військовослужбовцями за контрактом 
до 2015 р., сприяння формуванню позитивного образу Збройних Сил 
та привабливості військової служби в суспільстві, проведення оборон-
ного огляду та перехід до оборонного планування, орієнтованого на 
спроможності.
Автор привертає увагу читачів до сучасних викликів і загроз національ-
ній безпеці у воєнній сфері та реального стану забезпечення обороно-
здатності України,  проводить експрес-аналіз   боєздатності Збройних 
Сил, висловлюється щодо деяких міфів про обороноздатність України.

Воєнна безпека

© Єхануров Ю. І., 2009 

Безпека суспільства, забезпечення його стабільного 
розвитку – це одвічна тема, яка стоїть перед кожною 
державою, і Україна не є виключенням. 

Наша держава обрала демократичні європейські 
цінності як мету свого стратегічного розвитку і тому 

пов’язує власну безпеку та цивілізаційну перспективу безпо-
середньо з безпекою Європи, з інтеграцією до євроатлантичної 
системи колективної безпеки.

Водночас сьогодні слід бути прагматичними реалістами. 
Сучасне безпечне середовище навколо України формується 
під впливом глибоких змін у системі міжнародних відносин, 
які відбуваються як на регіональному, так і світовому рівнях. 
До найвизначальніших з них належать:

формування багатополюсного світу, що зменшує передба-
чуваність геополітичних та стратегічних воєнно-політичних 
процесів;

зниження ефективності дій міжнародних інституцій, таких, 
як ООН та ОБСЄ, з урегулювання криз та збройних конфлік-
тів, що стимулює зростання загального рівня конфліктності у 
світі, та трансформування воєнної сили деяких країн фактич-
но у вагому компоненту досягнення їх зовнішньополітичних 
цілей;

глобальна фінансово-економічна криза, яка є домінуючим 
чинником, що впливатиме на міжнародну політику в найближчі 
роки;

глобалізація світової економіки, що посилює зовнішній 
вплив у окремих регіонах світу, контроль з боку ключових країн – 
регіональних та світових лідерів за природними ресурсами і, 
насамперед, енергоносіями;

зростання зовнішнього суперництва за вплив на політичні 
та економічні процеси, що відбуваються в Україні.

Усі зазначені чинники зумовлюють підвищення уваги до 
забезпечення обороноздатності нашої держави. Останнє також 
знайшло підтвердження на 45-й Мюнхенській конференції 
з політики безпеки*, у ході якої, зокрема, зверталась увага на те, 
що жодна країна, хоч якою б потужною вона не була, на сьогодні 
не може справитися самотужки з сучасними викликами та 
загрозами. Проте, не зменшуючи значення євроатлантичної 
інтеграції України в майбутньому, це питання у найближчій 
перспективі не буде пріоритетним для розгляду країнами 
Альянсу. Тому Україна зараз не має іншої альтернативи, ніж 
зміцнення обороноздатності власними силами. 

Крім того, аналіз військового конфлікту на Кавказі у серпні 
2008 р. свідчить, що системи колективної безпеки мають певну 
інерцію при реагуванні на кризові події і воєнні конфлікти. За 
таких умов ми повинні чітко зрозуміти: найкращий спосіб для 
попередження агресії – бути сильним настільки, щоб ні в кого 
не виникало бажання перевірити нас на міцність.

У цьому контексті Радою національної безпеки і оборони 
України прийнято рішення “Про невідкладні завдання щодо 
підвищення обороноздатності України”, введене Указом 
Президента України від 10 січня 2009 р. № 2, у якому, зокрема, 
визначено необхідність:

3

* “Перезавантаження” у Мюнхені. Чи готова Європа та Росія до нової ери 
співпраці зі США? Газета “День”, № 21, 10 лютого 2009 р.
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обороноздатності України.

Реалії та міфи

зміцнення обороноздатності держави, що є одним з пріо-
ритетів діяльності Кабінету Міністрів України та центральних 
органів виконавчої влади;

підвищення ефективності реалізації повноважень органів 
державної влади з питань виконання заходів оборонної по-
літики;

проведення уточнення чисельності Збройних Сил України 
(далі – Збройних Сил) до 2011 р. та строку їх переходу до ком-
плектування особового складу військовослужбовцями за кон-
трактом;

сприяння формуванню позитивного образу Збройних Сил 
та привабливості військової служби в суспільстві. 

Виклики і загрози 
національній безпеці України 

у воєнній сфері 
Зазначені глибокі зміни у воєнно-політичній обстановці 

навколо України відбуваються під впливом деяких зовнішніх 
викликiв i загроз національній безпеці у воєнній сфері. Під 
викликом у воєнній сфері розуміється прагнення однієї чи 
декількох держав до протидії іншій державі в реалізації націо-
нальних інтересів, під загрозою у воєнній сфері – сформовані 
наміри держави або коаліції держав застосувати воєнну силу 
проти суверенітету, територіальної цілісності або політичної 
незалежності іншої держави. 

Головні загрози національній безпеці України у воєнній 
сфері, визначені у Законі України “Про основи національ-
ної безпеки України”, зберігаються, проте в контексті зміни 
пріоритетів воєнної безпеки провідних держав світу вони 
потребують уточнення та конкретизації. Сьогодні існує ціла 
низка нових чинників, які посилюють виклики та загрози на-
ціональній безпеці нашої держави у воєнній сфері. 

Особливістю є те, що вони існують та реалізуються не лише 
і не стільки воєнними засобами, скільки прихованими і від-
критими методами політико-дипломатичного, економічного, 
енергетичного та інформаційного впливу. 

Домінуючим чинником у міждержавних відносинах на цей 
час є відновлення стратегічного суперництва між окремими 
країнами та союзами, розповсюдження (збереження) впливу 
окремих країн на інші, а також формування нового балансу 
сил у світі.

Найбільш явним проявом цього є посилення суперечностей 
між Росією і Заходом з ключових питань світової і регіональної 
безпеки. Російська Федерація визначила пріоритетом своєї по-
літики протидію розширенню НАТО на Схід нарощуванням 
власного воєнного потенціалу стримування. 

Створення прецеденту перегляду міжнародних договорів 
щодо поглиблення мір довіри та безпеки на європейському кон-
тиненті, наприклад введення Росією мораторію на дію Договору 
про звичайні збройні сили в Європі, унеможливлює контроль 
флангових обмежень угруповань військ (сил), зокрема й по-
близу кордону України. 

Фактична односторонність дії Будапештського меморанду-
му щодо добровільної відмови від ядерної зброї та неадекватна 
відповідь цьому рішенню України, незавершеність оформлення 
політичних зобов’язань ядерних країн (США, Росії, Фран-

ції, Великобританії та КНР) щодо гарантій безпеки та сувере-
нітету України також не сприяє національній безпеці нашої 
держави. 

Суттєво загострює ситуацію тривала стагнація у вирішенні 
проблем невизнаних республік на пострадянському просторі 
та як наслідок – активація “заморожених” конфліктів поблизу 
кордонів України. 

Викликає стурбованість відсутність реальних механізмів ви-
роблення консолідованих спільних міжнародних рішень щодо 
впливу на держави – учасниці збройного конфлікту, якщо одна 
з них є членом Ради безпеки ООН.

Зростає небезпека розповсюдження зброї масового ура-
ження та технологій подвійного використання, що створює 
підґрунтя для появи нових ядерних держав.

Призупинилося завершення делімітації та демаркації 
державного кордону України з Російською Федерацією у Кер-
ченській протоці й Азовському морі. 

Російська Сторона не бажає говорити про підготовку до 
виведення Чорноморського флоту Росії з території України. 
У Севастополі здійснюється штучне збурювання ситуації на-
вколо необхідності виведення Росією Чорноморського флоту 
в 2017 р. Наша позиція ясна і однозначна: згідно з Договором 
1997 р. Чорноморський флот Російської Федерації має зали-
шити територію України 28 травня 2017 р. 

Відбувається зростання витрат на реалізацію військових 
планів у країнах регіону, посилення повітряної та військово-
морської компонент армій причорноморських держав. Змен-
шення видатків на потреби Збройних Сил знижує їх боєздат-
ність порівняно із збройними силами сусідніх держав.

Нові загрози мають тенденцію до загострення або набу-
вають більш комплексного характеру і проявляються у таких 
формах, як морське піратство, кіберзлочинність та енергетич-
ний шантаж. 

Надзвичайну небезпеку в сучасних умовах становлять 
загрози в інформаційній сфері. Інформація стає засобом 
упровадження та захисту базових національних інтересів. 
Інформаційні атаки сусідніх держав здебільшого спрямовані 
на розмивання основ державності, дискредитацію держави та 
її керівництва, культури та традицій народу, на розпалювання 
сепаратистських настроїв, виправдовування порушення те-
риторіальної цілісності, непорушності державних кордонів 
та ліквідацію суверенітету країни. Окрема, особливо гостра 
тема у наших відносинах з Росією – це активна, агресивна 
інформаційна кампанія, розгорнута у російських засобах 
масової інформації, спрямована на системне формування сус-
пільної думки щодо спектра загроз геополітичним інтересам 
Російської Федерації, зумовлених самим фактом існування 
незалежної України та її моделі державотворення і відповідне 
формування суспільного усвідомлення необхідності захисту 
не лише “співвітчизників”, а і братського (розділеного) народу 
силою непереможної російської зброї*.

4

* 1. Максим Калашников (Владимир Кучеренко), Сергей Бунтовский “Не-
зависимая Украина. Крах проекта”, Фолио, 2009. 2. Георгий Савицкий “Поле 
боя – Украина. Сломанный трезубец”, Яуза, Эксио, 2009. 3. Федор Березин 
“Война 2010. Украинский фронт”, Яуза, Эксио, 2009. 4. Александр Север 
“Русско-украинские войны”, Яуза-Прес, 2009.
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недофінансування Збройних Сил. Зазначена програма має бути 
переглянута відповідно до реального ресурсного забезпечення. 
Безумовним пріоритетом цієї роботи повинен стати пошук 
інноваційних підходів і механізмів ресурсного забезпечення 
у сфері національної безпеки, які б відповідали сучасним за-
вданням Збройних Сил.

Через недостатні ресурси знизилися темпи виконання Дер-
жавної програми розвитку озброєння та військової техніки 
Збройних Сил (ДПР ОВТ) на період до 2009 р. Заходи, перед-
бачені нею, були забезпечені коштами лише на 73 %. За таких 
умов для збереження боєздатності Збройних Сил значна увага 
приділялася раціональному використанню ресурсів для забез-
печення готовності військових частин та підрозділів Об’єднаних 
сил швидкого реагування (ОСШР) до виконання завдань за при-
значенням, підвищення рівня професіоналізації Збройних Сил і 
здатності чергових сил з протиповітряної оборони до прикриття 
важливих об’єктів держави. Було проведено низку заходів з роз-
витку системи управління Збройними Силами. 

Структуру Генерального штабу Збройних Сил України, в ос-
новному, зведено до стандартів штабів збройних сил держав – 
членів НАТО. 

Закладено основи створення Сил спеціальних операцій. 
Продовжувалося створення Єдиної автоматизованої системи 
управління Збройними Силами. 

Значні зусилля були спрямовані на вдосконалення кадрової 
політики, засади якої визначені в Концепції кадрової політики 
в Збройних Силах. Введено в дію ключовий документ, який 
регламентує подальшу професіоналізацію у військах (силах), – 
Положення про проходження військової служби у Збройних 
Силах громадянами України*.

У 2008 р. завершено експеримент з функціонування кадро-
вих центрів Збройних Сил. У рамках реалізації кадрової полі-
тики вдосконалювалася система військової освіти. 

Пріоритетними завданнями на 2008 р. були прискорення 
переходу армії на контрактну службу і забезпечення соціальних 
гарантій для військовослужбовців та членів їх сімей**.

Започатковано створення професійного сержантського скла-
ду, який є головною рушійною силою подальшої професіона-
лізації Збройних Сил. Підготовка сержантів нової генерації 
розпочалася на базі створеного Центру підготовки сержантів 
Збройних Сил у м. Харків. 

Триває робота щодо подальшого планового впровадження 
служби у військовому резерві. 

Здійснювалася цілеспрямована підготовка Збройних Сил. 
Результати командно-штабних навчань “Морський вузол-2008” 
та “Рішуча дія-2008” продемонстрували їх здатність до вико-
нання завдань за призначенням.

Реалізація спланованого комплексу заходів підготовки дала 
змогу підтримати рівень польового, повітряного та морського 
вишколу особового складу і виконати за основними показни-
ками плани підготовки видів Збройних Сил. 
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З огляду на специфіку і масштабність викликів та загроз 
національній безпеці України у воєнній сфері існує нагальна 
потреба визначення шляхів підвищення боєготовності та боє-
здатності її Збройних Сил як основної складової забезпечення 
обороноздатності України.

Стан обороноздатності України
Забезпечення обороноздатності держави сьогодні слід роз-

глядати насамперед як похідну від рівня розвитку економічної, 
інформаційної, власне військової і науково-технологічної бази 
держави, системи політичних стосунків у суспільстві і ступеня 
її демократичного розвитку, системи міжнародних відносин. 

Проте, на жаль, доводиться констатувати, що протягом 
останнього десятиліття обороноздатність України поступово 
втрачає свій потенціал. Стан національної безпеки і оборони* 
наближається до критичного, її міжнародні воєнно-політичні 
гарантії та ефективні механізми захисту національних інте-
ресів відсутні. Це є комплексним наслідком деструктивних 
процесів у політичній, економічній, воєнній та соціально-
політичній сферах.

Основними причинами ослаблення обороноздатності дер-
жави можна назвати:

стійке скорочення бюджетних асигнувань на оборонні по-
треби, внаслідок чого державні рішення, програми і плани 
у сфері оборони не були забезпечені ресурсами з року в рік та 
не виконувалися в обсягах передбачених завдань;

поступове моральне й фізичне старіння озброєння та вій-
ськової техніки, виснаження ресурсних можливостей військ;

зниження рівня координації зусиль різних міністерств 
(відомств), а також регіональних органів влади з вирішення 
складних воєнно-економічних проблем;

деструктуризацію морально-політичного чинника суспіль-
ства, спричиненого зміною політико-економічних відносин, дез-
орієнтацією в національних цінностях через незавершеність 
формування національної ідеї, зниженням патріотичних на-
строїв, падінням престижу Збройних Сил і довіри до них з 
боку суспільства.

Серпневий 2008 р. конфлікт на Кавказі визначив нові ви-
моги до рівня вдосконалення національної системи управління 
державою у кризових ситуаціях. 

Потребує вдосконалення система стратегічного, у тому числі 
оборонного, планування в Міністерстві оборони України. Існу-
ють проблеми, пов’язані з внутрішньовідомчою координацією 
при складанні оборонних планів та ресурсного менеджменту.

Підсумки розвитку Збройних Сил України у 2008 р. Збройні 
Сили за таких складних умов продовжували розвиватися. За 
підсумками можемо зазначити, що минулий рік був фактично 
екватором у виконанні заходів Державної програми розвитку 
Збройних Сил України на 2006–2011 рр., на жаль – екватором 
за часовим параметром, а не за кількістю передбачених про-
грамою заходів.

Детальний аналіз її реалізації дає змогу зробити висновок, 
що виконання програми фактично зірване через систематичне 

* Указ Президента України “Про Стратегію національної безпеки України” 
від 12 лютого 2007 р. № 105/2007.

* Указ Президента України “Про затвердження Положення про проходжен-
ня військової служби у Збройних Силах громадянами України” від 10 грудня 
2008 р. № 1153/2008.

** Послання Президента України Віктора Ющенка до Верховної Ради 
України про внутрішнє і зовнішнє становище України.
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Оснащення Збройних Сил новими зразками озброєння і 
військової техніки (ОВТ) та їх модернізація відбувалися за 
пріоритетними напрямами, визначеними державними програ-
мами розвитку озброєння та військової техніки на період до 
2015 р. та розвитку озброєння та військової техніки Збройних 
Сил на період до 2009 р.

Отриманням ліцензії на модернізацію зенітних ракетних 
комплексів С-300 і Бук-М1 вирішено багаторічну проблему щодо 
продовження термінів технічної придатності і ресурсу засобів 
ураження Повітряних Сил, що дало можливість розпочати їх 
відновлення на підприємствах України та завершити роботи з 
продовження ресурсу керованих авіаційних ракет. 

Завдяки концентрації зусиль на пріоритетних напрямах у ме-
жах виділених асигнувань було відновлено 209 одиниць ОВТ. 

До Збройних Сил у 2008 р. поставлено:
для Сухопутних військ – танки “Булат”, керовані проти-

танкові боєприпаси, комплексні динамічні тренажери екіпажів 
вертольотів, бронетехніки та автомобілів (крім того, розпочато 
постачання радіолокаційних засобів спостереження, вантаж-
них автомобілів підвищеної прохідності); 

для Повітряних Сил – модернізовані радіолокаційні стан-
ції широкого спектра дії та комплексні динамічні тренажери 
екіпажів літаків (вертольотів);

для Військово-Морських Сил – аварійно-рятувальне майно 
та засоби забезпечення живучості кораблів;

для Сил спеціальних операцій – цифрові засоби зв’язку та 
комутації, засоби та комплекси радіоелектронної боротьби, 
засоби радіаційного, хімічного та бактеріологічного захисту 
власного виробництва. 

Усе це є реальними здобутками. Водночас велику тривогу 
викликає стан ОВТ у Збройних Силах, який не відповідає ви-
могам сьогодення. За технічним станом, фактичними строками 
експлуатації більшість зразків ОВТ потребують модернізації або 
заміни. Брак фінансування посилив дію внутрішніх негативних 
чинників, що впливають на темпи технічного переоснащення 
Збройних Сил, а саме: 

зростання до критичного рівня технологічного відставання 
України від провідних держав світу у створенні ОВТ нового 
покоління; 

відсутність комплексності у вирішенні питань переозбро-
єння всього сектору безпеки і як наслідок – низька взаємоуз-
годженість державних програм розвитку Збройних Сил, інших 
військових формувань та оборонно-промислового комплексу і 
відірваність їх від реальних можливостей держави; 

незавершеність формування державної стратегії щодо роз-
роблення, виробництва та закупівлі складних систем і комп-
лексів ОВТ і його законодавчого супроводження.

Актуальною проблемою 2008 р., як і багатьох попередніх, 
залишалася утилізація та реалізація надлишкового військово-
го майна. Лише наприкінці 2008 р. було прийнято Державну 
цільову оборонну програму утилізації звичайних видів боєпри-
пасів, непридатних для подальшого використання і зберігання, 
на 2008–2017 рр.*, яка замінила застарілу, фактично непрацю-

ючу відповідну державну програму утилізації боєприпасів, 
затверджену ще у 1995 р.

Темпи розвитку системи матеріально-технічного забез-
печення, як і в минулі роки, уповільнено через необхідність 
витрачати додаткові ресурси на виконання нехарактерних для 
військ (сил) функцій, утримання зайвих військових організа-
ційних структур та надлишкового майна. 

Усе зазначене свідчить про спроможність наших військово-
службовців Збройних Сил підтримувати боєздатність та здій-
снювати реформи за умови відповідного ресурсного забезпе-
чення.

Фінансування Збройних Сил у 2009 р. Фінансово-економічна 
криза вкрай негативно вплинула на оборонний бюджет України 
2009 р. Його гарантована складова сьогодні становить близько 
0,87 % від ВВП (див. криву на рисунку) і є фактично в 1,3 раза 
меншою, ніж у 2008 р. 

Для порівняння: 2,8 % від ВВП на потреби оборони виді-
лено в Росії, майже 2,5 % – у Великобританії та Франції, понад 
2 % – у Польщі, майже 2 % – у Румунії та Болгарії, практично 
1,5 % – у Туреччині та Словаччині. Таких депресивних по-
казників оборонного бюджету Україна не мала від початку 
свого незалежного існування. Подібний рівень бюджетного 
фінансування на сучасному етапі є лише у Молдови та Люк-
сембургу.

Вказаний обсяг видатків на потреби Міністерства оборо-
ни України суттєво ускладнить реалізацію програм розвитку 
Збройних Сил. Передбачені асигнування в сумі 11,65 млрд грн 
(у т. ч. 7,43 млрд грн за загальним фондом та 4,22 млрд грн – за 
спеціальним фондом) – це лише 36,1 % від необхідної потреби 
Збройних Сил – 32,4 млрд грн. 

Не враховано пропозиції Міністерства оборони України 
і щодо мінімально необхідних потреб, які передбачали обсяг фі-
нансових ресурсів на потреби Збройних Сил України у 2009 р. 
на рівні 17,5 млрд грн. 

Досвід наповнення спеціального фонду в попередні роки 
свідчить, що його наповнення не перевищує суми в 1,2 млрд грн. 
Отже, реальний бюджет Міністерства оборони України в цьому 
році становить 8,63 млрд грн. Цей бюджет не є навіть “бюд-
жетом проїдання”, а є бюджетом руйнації Збройних Сил (див. 
рисунок).

За останні роки базові показники розподілу фінансування 
Збройних Сил практично не змінилися. Структура оборонних 
витрат слабо зорієнтована на розвиток. Понад 80 % коштів 
витрачається на утримання особового складу та забезпечення 
повсякденної діяльності Збройних Сил (див. таблицю).

Розподіл видатків Державного бюджету Збройних Сил України за 
напрямами використання (% від загальної суми призначень)

Роки
Утримання 

Збройних Сил 
України

Підготовка 
Збройних Сил 

України

Розвиток ОВТ 
та інфраструктури

2006 77,1 15,9 7
2007 68,5 16,5 15
2008 74,2 15,0 10,8
2009 88,2 8,6 3,2
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* Затверджена постановою Кабінету Міністрів України № 940 від 22 жовт-
ня 2008 р.
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За такого рівня фінансування та стану Збройних Сил 2009 рік 
буде для них роком руйнації та безповоротних змін. Система-
тичне недофінансування потреб оборони ставить під загрозу 
сам факт існування Збройних Сил як державної інституції, що 
несе конституційну відповідальність за воєнну безпеку 
України.

Реалії такі, що невиправдано жорсткі обмеження видатків 
на оборону унеможливлюють у 2009 р. забезпечення готов-
ності Збройних Сил до виконання покладених на них завдань 
з таких причин: 

потреби на професіоналізацію Збройних Сил будуть забез-
печені лише на 20 %;

суттєве (на 45–60 %) скорочення проведення основних захо-
дів підготовки Збройних Сил (лише кожна п’ята військова час-
тина буде спроможна виконати завдання за призначенням);

згортання процесів оновлення (модернізації і закупівлі) 
ОВТ, обвальне зниження технічного стану наявного парку 
ОВТ (потребу в підтриманні в боєздатному стані ОВТ буде 
забезпечено лише на 12 %);

значне погіршення соціального захисту військовослужбов-
ців та членів їхніх сімей (фактично буде зруйновано зусилля 
керівництва Міністерства оборони України з нарощування 
обсягів будівництва житла та відновлення визначених зако-
нодавством соціальних гарантій).

Крім того, недостатнє фінансування призведе до уповіль-
нення темпів досягнення сумісності підрозділів Збройних Сил 
з підрозділами держав-партнерів під час міжнародних миро-
творчих операцій та спровокує недовіру Альянсу стосовно здат-
ності нашої держави виконати заходи Плану дій щодо членства 
в НАТО.

Існуюча практика, коли Міністерство фінансів України, яке 
не несе відповідальності за забезпечення обороноздатності 
держави, визначає обсяги граничних показників видатків 
Міністерства оборони України без урахування реальних потреб 
Збройних Сил, є неприпустимою. 

Стан фінансування Збройних Сил свідчить, що декларації 
Уряду стосовно його турбот про обороноздатність держави, 
на превеликий жаль, сьогодні є міфом.

Міф про професійні Збройні Сили України. Професіоналізація 
Збройних Сил є комплексним процесом, який передбачає, на-
самперед: 

комплектування особового складу військовослужбовцями 
за контрактом;

забезпечення високого рівня професійної підготовки сер-
жантського складу та офіцерського корпусу;

належний рівень підготовки військ (сил) та їх оснащеність 
відповідним озброєнням і військовою технікою;

дотримання соціальних гарантій військовослужбовцям і 
членам їхніх сімей.

Ідея прискореної професіоналізації Збройних Сил вияви-
лася ще одним міфом. 

Так, аналіз виконання Указу Президента України від 12 груд-
ня 2007 р. № 1209/2007 “Про додаткові заходи щодо підви-
щення боєздатності Збройних Сил України” свідчить, що ряд 
завдань не виконано. Це стосується таких складових основ 
професіоналізації, як перехід до комплектування особового 
складу за контрактом і переоснащення Збройних Сил новітніми 
зразками зброї та військової техніки. 

Прийнято рішення щодо перегляду Державної програми 
переходу Збройних Сил до комплектування військовослуж-
бовцями, які проходять військову службу за контрактом, у бік 
подовження строку її виконання до 2015 р.  

Фактично згортаються процеси оновлення (модернізації 
і закупівлі) ОВТ через припинення виконання ДПР ОВТ до 
2009 р. та очікується зниження рівня його технічного стану.

Обсяги фінансування підготовки військ (сил) у 2009 р. не 
дозволяють забезпечити виконання заходів навіть для військо-
вих частин ОСШР. 

Призупиняються заходи соціального захисту військово-
службовців та членів їхніх сімей.

7

Динаміка зміни фінансового забезпечення Міністерства оборони України в умовах зростання ВВП
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Усе це буде перешкодою Збройним Силам на шляху вико-
нання заходів набуття ними якості сучасного війська.

Міф про реальність наших програм і планів. Постановою 
Кабінету Міністрів України від 5 березня 2008 р. № 160 “Про схва-
лення Декларації цілей та завдань бюджету на 2009 р. (Бюджетної 
декларації)” щодо реформування Збройних Сил та забезпечення 
безпеки держави визначено такі першочергові завдання: 

забезпечення поетапного переходу до формування Збройних 
Сил та інших військових формувань на контрактній основі; 

нарощування боєздатності ОСШР та підвищення рівня 
боєздатності Основних сил оборони; 

забезпечення пріоритетного спрямування бюджетних ко-
штів на розвиток озброєння та військової техніки, розроблення 
та впровадження їх нових зразків.

В Урядовому вітанні до Дня захисника Вітчизни йшлося 
про те, що в бюджеті 2009 р. на потреби оборонної сфери 
закладено більше грошей, ніж у попередніх. Уряд і надалі на-
полегливо здійснюватиме заходи щодо забезпечення обороно-
здатності і національної безпеки України, реалізації соціальних 
зобов’язань держави перед захисниками Батьківщини.

Проте наведений вище аналіз обсягів видатків на потреби 
Збройних Сил у Державному бюджеті України на 2009 р. 
вказує на нереальність виконання заходів Державної про-
грами, ДПР ОВТ до 2009 р., державних цільових програм у 
частині переходу на контрактну армію, забезпечення житлом 
військовослужбовців, виконання заходів з адаптації звільнених 
військовослужбовців, забезпечення живучості арсеналів, баз, 
складів та утилізації надлишкових боєприпасів, що є черго-
вим міфом. За таких умов вести мову про підвищення рівня 
обороноздатності України нереально, можна тільки – про під-
тримання її на рівні, досягнутому в 2008 р.

Шляхи підтримання 
боєздатності Збройних Сил України 

в умовах кризи
Стан, який склався з фінансуванням Збройних Сил у 2009 р., 

потребує невідкладного уточнення пріоритетів на цей рік. 
По-перше, треба скорегувати в бік прагматизму і реалістич-

ності пріоритети завдань. Основні зусилля слід зосередити:
на безумовному виконанні невідкладних завдань з охорони 

повітряного простору та найважливіших об’єктів інфраструк-
тури, боротьби з тероризмом;

підтриманні технічної готовності озброєння та військової 
техніки;

запобіганні розвитку деструктивних процесів у Збройних 
Силах, пов’язаних з їх недофінансуванням та відтоком най-
більш професійних кадрів;

використанні вимушеного обмеження польової підготов-
ки для вдосконалення мобілізаційної роботи, розроблення 
доктрин і концепцій опанування нових штабних процедур, 
наближених до НАТО, удосконалення рівня володіння іно-
земними мовами.

По-друге, треба виконати зобов’язання щодо участі в ми-
ротворчих операціях НАТО і ООН.

По-третє, треба опрацювати реалістичні плани розвитку 
Збройних Сил після подолання державою фінансово-еконо-

мічної кризової ситуації. У цьому контексті дуже важливими 
будуть результати проведення оборонного огляду в Україні та 
перехід до оборонного планування, орієнтованого на спро-
можності.

Головна мета проведення оборонного огляду полягає в пере-
гляді оборонної політики і визначенні на цій основі стратегії 
розвитку Збройних Сил та інших військових формувань країни 
на довгострокову перспективу. Під час його проведення слід 
оцінити стан і готовність Збройних Сил до виконання завдань, 
визначити їх структуру, найбільш придатну для реалізації обо-
ронної політики, та напрями дій органів державної влади в ме-
жах визначених засад державної політики у сфері оборони.

Дану роботу має очолювати Кабінет Міністрів України під 
безпосереднім контролем з боку Ради національної безпеки і 
оборони України. Характерною рисою цього огляду повинна 
стати системність на відміну від попереднього, який стосувався 
тільки Збройних Сил. 

Проте Кабінет Міністрів України на сьогодні фактично 
зменшив свою роль в організації проведення оборонного огля-
ду до неприпустимого рівня. Завдяки його інертності процес 
затримано щонайменше на 1,5–2 місяці від ним же визначених 
контрольних строків.

Потреба підвищення обороноздатності України та боєздат-
ності Збройних Сил вимагає їх технічного переоснащення.

Технічне переоснащення Збройних Сил України має за-
лишатися першочерговим завданням. Розмови про створення 
професійної армії без розв’язання завдань технічного пере-
оснащення Збройних Сил не мають сенсу. Більшість країн нині 
переозброюються і виходять на озброєння нового покоління: 
авіаційні комплекси, ракетну техніку та засоби протиповітря-
ної оборони. 

Рівень обороноздатності України навіть за умов проведення 
ефективних структурних перетворень, переходу до комплек-
тування за контрактом і значного фінансування підготовки 
військ (сил), але без відповідного технічного переоснащення на 
сучасні зразки ОВТ, залишатиметься низьким. Переозброєння 
стає головним пріоритетом розвитку Збройних Сил.

В оборонній політиці держави за останні роки не враховано 
погіршення геополітичної ситуації навколо України та пара-
лельного швидкого переозброєння країн Центрально-Східної 
Європи. Ці держави в середньому збільшили свої оборонні ви-
трати на 25–30 %, що дало їм можливість здійснити переозбро-
єння. Польща організувала спільне виробництво літаків F-16 та 
переоснащує ними свою армію. Інтенсивно переозброюється 
і Туреччина. В Російській Федерації прийнято рішення щодо 
здійснення масштабного переоснащення з 2011 до 2020 р., 
в першу чергу це стосується підсилення ядерної компоненти – 
ракети “Тополь М”, підводних атомних човнів та звичайних 
озброєнь: техніки авіації, техніки протиповітряної оборони. 

У процесі оборонного огляду мають бути уточнені пріори-
тети та темпи переозброєння Збройних Сил новими зразками 
озброєння і військової техніки, опрацьована реалістична до-
рожня карта.

Сьогодні всім в Україні зрозуміло, що потрібні радикальні 
дії на державному рівні щодо вивільнення Збройних Сил від 
утримання надлишкового майна і насамперед – боєприпасів. 



Наука і оборона 3’2009

Забезпечення
обороноздатності України.

Реалії та міфи

9

Міністерство оборони України готове їх передати, але не може 
кинути напризволяще, оскільки це буде злочином. Водночас 
примушувати залишати даний тягар на утримуванні Збройних 
Сил є злочином проти них. 

Зведення чисельності Збройних Сил України до геополітич-
них реалій. Показники чисельності Збройних Сил були досить 
коректно обґрунтовані ще у 2004 р. під час проведення оборон-
ного огляду. При цьому, крім класичних військово-політичних 
і економічних чинників, ураховано стратегічний курс України 
стосовно інтеграції в НАТО (передбачалося приєднання до 
Плану дій щодо членства у 2006 р., а набуття повноправного 
членства – вже за 3–5 років від початку реалізації зазначеного 
плану)*. Це означало, що в досить короткій перспективі для 
гарантування власної національної безпеки Україна зможе 
розраховувати на відповідні активи Альянсу.

Такий підхід зумовив необхідність інтенсифікації процесів 
скорочення Збройних Сил із спрямуванням вивільнених коштів 
на їх розвиток. Як результат – комплект бойових частин уже 
сьогодні відповідає показнику на кінець 2011 р., визначеному 
Державною програмою, без зниження рівня бойового потен-
ціалу Збройних Сил. 

Характер геополітичних змін воєнно-політичної обстанов-
ки в Чорноморському регіоні, стан та підходи до розв’язання 
сучасних збройних конфліктів, затягування процесу приєд-
нання України до євроатлантичної системи колективної без-
пеки потребує корегування поглядів на шляхи забезпечення 
обороноздатності держави та змушує Міністерство оборони 
України в середньостроковій перспективі з питань оборони 
держави розраховувати виключно на власні сили.

За таких умов подальше скорочення Збройних Сил без зни-
ження їх бойового потенціалу неможливе. Навпаки, за окреми-
ми напрямами треба терміново збільшувати рівень бойового 
потенціалу, що потребує збільшення до кінця 2011 р. чисель-
ності Збройних Сил орієнтовно на 12 000 військовослуж-
бовців. 

Таким чином, на кінець 2011 р. пропонується довести чи-
сельність Збройних Сил до 162 000 військовослужбовців. Для 
забезпечення їх життєдіяльності й функціонування планується 
утримувати до 50 000 працівників. 

Виконання цих заходів дасть можливість Збройним Силам 
забезпечувати їхній бойовий потенціал на рівні, достатньому 
для виконання завдань за призначенням.

Забезпечення реальності виконання програм та планів. 
Реальність досягнення цілей державних програм та планів 
розвитку Збройних Сил забезпечується:

належним рівнем ресурсного забезпечення;
створенням системи управління підвищенням ефективності 

реалізації організаційних процесів виконання заходів програм 
та планів у Міністерстві оборони України;

упровадженням методу оборонного планування, орієнто-
ваного на спроможності.

Нові виклики та загрози вимагають справжніх новацій у під-
ходах і механізмах ресурсного забезпечення у сфері національної 
безпеки. Обсяги такого забезпечення мають відповідати сучас-
ним завданням Збройних Сил.

Важливим внутрішнім резервом є підвищення ефективнос-
ті реалізації організаційних заходів, чому сприятиме впрова-
дження в Міністерстві оборони України системи управління 
якістю та Єдиної системи управління адміністративно-госпо-
дарськими процесами Збройних Сил. 

За таких умов освоєння методу оборонного планування, орієн-
тованого на спроможності, дасть можливість використовувати на-
явні ресурси держави щодо розв’язання завдань обороноздатності 
відповідно до рівня викликів та загроз національним інтересам. 

Усе це потребує вдосконалення алгоритму стратегічного, 
у тому числі оборонного, планування у Збройних Силах Укра-
їни та визначення низки потрібних українському війську спро-
можностей і термінів їх досягнення. 

Крім того, система оборонного планування України дасть 
можливість ураховувати головні принципи оборонного будів-
ництва демократичних країн, основними з яких є:

зосередженість на реальних ризиках і загрозах, які є базо-
вим аргументом оборонного планування і мають бути пара-
метрично визначеними;

визначення реальних оборонних потреб за конкретизова-
ного “необхідного рівня обороноздатності”;

суспільна підтримка оборонних планів та програм;
підтримання регіональної стабільності та міжнародна 

співпраця у сфері забезпечення оборони держави.
Упровадження методу оборонного планування, орієнто-

ваного на спроможності, під час проведення стратегічного 
оборонного огляду допоможе системно визначити напрями 
реформ Збройних Сил та інших військових формувань.

Втілення організаційних заходів дасть можливість керів-
ництву Міністерства оборони України на всіх рівнях оператив-
но ухвалити обґрунтовані рішення щодо забезпечення Зброй-
них Сил України всіма видами ресурсів.

Сприяння формуванню суспільної підтримки Збройних 
Сил України та привабливості військової служби. У сучас-
них умовах питання забезпечення обороноздатності держави 
вийшли за рамки традиційного розуміння війни та збройної 
боротьби й пов’язані насамперед з людським фактором. Його 
складовою є формування суспільної підтримки Збройних Сил 
та привабливості військової служби.

Ураховуючи актуальність цієї проблеми, Президентом 
України визначено завдання щодо створення до кінця 2009 р. 
програми забезпечення позитивного іміджу Збройних Сил та 
привабливості військової служби в суспільстві. 

Саме тому популяризація позитивного образу нової армії 
має бути предметом особливої уваги Міністерства оборони, 
Уряду та Верховної Ради України.

Проте очевидно, що це має бути досягнуто тільки при за-
безпеченні інтенсивної підготовки військ (сил). У даному кон-
тексті важливим є рішення Президента України – Верховного 
Головнокомандувача Збройних Сил України – стосовно за-
твердження до кінця 2009 р. державної цільової програми 
відновлення пілотажної групи “Українські соколи”. 

* Стратегія економічного та соціального розвитку України на 2004–2015 ро-
ки “Шляхом європейської інтеграції” // НІСД, Інститут економічного прогно-
зування Академії наук України і Міністерство економіки та з питань євро-
пейської інтеграції, 2004.
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Іміджу Збройних Сил сприятиме внесення до категорії 
першочергових завдань забезпечення соціальних стандартів 
несення служби. Особливо це стосується питання житла. 
Протягом 2008 р. військовослужбовцями Збройних Сил отри-
мано понад 5 тис. ордерів на заселення. 

Для окремих категорій військовослужбовців поняття “черги 
на житло” слід ліквідувати до кінця 2009 р. У першу чергу треба 
виконати завдання Президента України щодо льотно-підйом-
ного складу Збройних Сил та плавскладу Військово-Морських 
Сил Збройних Сил України, які вже до 1 липня 2009 р. мали 
бути забезпечені службовим житлом. 

Крім того, у Міністерстві оборони України розглядалися 
й інші механізми вирішення проблеми забезпечення житлом 
військовослужбовців. 

Підготовлено та внесено зміни до Закону України “Про со-
ціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх 
сімей”, які передбачають умови пільгового довгострокового, 
у тому числі іпотечного, кредитування будівництва (придбан-
ня) житла, накопичувальної системи фінансування будівництва 
та застосування механізму придбання житла на умовах пайової 
участі. 

На стадії завершення відпрацювання перебуває Концепція 
переходу на накопичувально-іпотечну систему забезпечення 
житлом військовослужбовців.

Поки Україна не входить до системи колективної безпеки, 
вона має самотужки дбати про спокій та стабільність на влас-
них теренах. 

Головне – унеможливити будь-які зазіхання на нашу терито-
рію і незалежність. Таке завдання покладено на Збройні Сили 
України, які на сьогодні перебувають у складній ситуації. 
З одного боку, йде реальний позитивний процес підвищення 
їхньої боєздатності, який було призупинено у 2009 р., а з ін-
шого – він супроводжується необґрунтованими деклараціями 
та міфами щодо виділення необхідних коштів на потреби обо-
ронної сфери, професіоналізації Збройних Сил, реальності про-
грам та планів, турботи Уряду про захисників Батьківщини. Все 
це стримує рух уперед. 

Настав час повернутися до Збройних Сил обличчям. Тільки 
визначенням проблем боєздатності та розмовами про них 
справі не допомогти. Потрібні реальні практичні кроки, які 
без належної підтримки Уряду здійснити неможливо.
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Упродовж останніх років найсуттєвіші зміни в сис-
темі міжнародних відносин були пов’язані вже 
не з трансформацією інститутів та режимів часів 
“холодної війни”, як це було в 90-ті роки ХХ – 
на початку ХХІ ст., а з новітньою динамікою гло-

бальних і регіональних процесів, спрямованих на перебудову 
світової ієрархії та закріплення нового балансу сил у світі в ці-
лому та в окремих його регіонах [1].

Україна сьогодні перебуває у центрі міжнародних проце-
сів і трансформацій. У світовій політиці та довкола держави 
активно розвиваються процеси, які безпосередньо зачіпають 
її інтереси, створюють нові можливості або несуть у собі сер-
йозні ризики та загрози.

В умовах формування нового міжнародного порядку, зміц-
нення своїх позицій країнами, які до цього часу не були впли-
вовими центрами сили, для України дуже важливо прорахувати 
нові реалії [2].

Без пошуку відповіді на запитання, що ж очікує Україну, 
Європу та світ у найближчі 10–15 років, важко досягти ефек-
тивних результатів у міжнародному співробітництві.

У плані вироблення стратегії подальшого руху значну увагу 
привертають прогнози на середньо- та довгострокову перспек-
тиву. Так,  у листопаді 2008 р. Національною радою з розвідки 
Сполучених Штатів Америки було оприлюднено документ під 
назвою “Глобальні тенденції-2005: змінний світ”, який був пред-
метом жвавої дискусії [3].

Основна цінність документа полягає у створенні підґрунтя 
для роздумів політичних кіл та прийняття ними низки заходів 
щодо корегування наступних кроків, які забезпечать оптималь-
ний розвиток ситуації у майбутньому.

У цьому прогнозі наводяться такі твердження:
наступальний економічний розвиток Китаю, Індії та деяких 

інших держав складатиме реальні передумови до формування 
глобальної системи багатополярного світу;

така зміна міжнародної обстановки зумовить посилення 
деяких країн, включаючи Росію;

азіатська інтеграція здатна призвести до посилення регіо-
нальних організацій. Альянс зіштовхнеться з жорсткими труд-
нощами у зв’язку зі зростанням відповідальності за межа-
ми зони свого впливу, а військовий потенціал Європи зазнає 
спаду;

усі ці процеси можуть спричинити посилення впливу різних 
факторів, що визначають геополітичну стабільність;

до 2015 р. не буде створено єдине “міжнародне співтова-
риство”, що включатиме національні держави. Влада у світі 
значною мірою розподілятиметься між певними державами, 
котрі завдяки набутому високому економічному статусу впли-
ватимуть на міжнародну обстановку;

вірогідність застосування ядерної зброї протягом наступних 
20 років буде більш імовірною, ніж на теперішній час. Поява 
ядерної зброї в Ірані зумовить гонку озброєнь на Близькому 
Сході;

до 2015 р. тероризм навряд чи зникне. Поширення високих 
технологій та реалізація програми ядерної енергетики можуть 
допомогти терористам заволодіти новими та дуже небезпеч-
ними засобами для здійснення своїх задумів;
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протягом наступних 15–20 років США більш, аніж будь-яка 
інша держава, впливатимуть на розвиток системи міжнародних 
відносин. Орієнтація держав світу на лідерство США зали-
шиться високою. У 2025 р. США збережуть свій військовий 
потенціал, що перевищуватиме інші;

Європа, як стверджують експерти, може зіткнутися з 
серйозними внутрішніми проблемами, що обмежуватимуть 
її можливості з реалізації глобального впливу на процеси 
забезпечення міжнародної безпеки. У зв’язку з цим країни 
Європейського Союзу будуть змушені переглянути свої воєнні 
бюджети та збільшити асигнування на організацію та прове-
дення заходів у складі коаліційних сил [3].

Не менш важливими є спільні роздуми президента Франції 
Н. Саркозі та федерального канцлера Німеччини А. Меркель про 
майбутнє Європи, опубліковані 4 лютого 2009 р. у газеті “Ле 
Монде” під назвою “Безпека, наша спільна місія”. У статті ви-
кладено основні ідеї сумісного франко-німецького бачення май-
бутнього Альянсу та всього комплексу трансатлантичних відно-
син [4]. Стаття є програмним документом, що містить основні 
елементи, які визначатимуть підходи Франції та Німеччини до 
системи європейської безпеки в найближчому майбутньому. 
Вони зводяться до наступного.

1. Визнання складності стратегічної обстановки та визна-
чення основного кола загроз, до якого входять: конфлікт на 
Кавказі (перший збройний конфлікт ХХІ ст.), подальша не-
визначеність на Близькому Сході, ядерна програма Ірану, 
міжнародний тероризм, конфлікти в Африці, а також світова 
фінансова криза. В цих умовах, на думку авторів статті, потріб-
но продемонструвати єдність і ширше розуміння проблематики 
міжнародної безпеки – розуміння, яке виходило б за рамки вій-
ськової сфери.

2. Переконання в тому, що подальше поглиблення франко-
німецького партнерства є шляхом до посилення ролі  Європей-
ського Союзу у підтриманні безпеки в Європі та світі.

3. Підкреслення неефективності односторонніх рішень і дій, 
заклик до “духу партнерства” у трансатлантичних відносинах.

4. Констатація того, що стратегічне партнерство між НАТО 
та ЄС “не виправдовує сподівань”, насамперед завдяки проти-
річчям між “деякими країнами”.

5. Заклик до перебудови відносин з Російською Федерацією 
з метою ширшого залучення її до розв’язання проблем євро-
пейської безпеки, зокрема, підкреслення того, що будь-яке роз-
ширення НАТО має сприяти загальним інтересам європейської 
системи безпеки, невід’ємною частиною якої є Росія.

6. Прагнення зміцнювати режими контролю над озброєн-
ням, особливо режим розповсюдження ядерної зброї та режим, 
запроваджений Договором про звичайні сили в Європі (далі – 
ДЗЗСЄ).

Статтю можна назвати закликом до перенесення центру 
тяжіння прийняття політичних рішень стосовно європейської 
безпеки до Європи, активного залучення Росії до цього процесу 
та корегування курсу НАТО з урахуванням нової стратегічної 
обстановки.

Для України все, що відбувається, може мати вирішальне 
значення в контексті реалізації власних євроатлантичних на-
мірів [5].

Нині сфера контролю над озброєнням переживає складні 
часи. У зв’язку зі зміною міжнародної ситуації більшість дію-
чих міжнародних договорів, що були розроблені у часі блоко-
вого протистояння, втрачають свою актуальність та не задо-
вольняють їх учасників.

Розуміння того, що міжнародна обстановка потребує но-
вих розробок, підтримується переважною більшістю держав. 
Різниця полягає у підходах до визначення умов підготовки пер-
спективних договорів. Якщо західний світ пропонує розпочати 
таку роботу паралельно з виконанням вже існуючих договорів, 
то Російська Федерація демонструє свою рішучість у відсто-
юванні власних інтересів, призупинивши в односторонньому 
порядку участь у ДЗЗСЄ, але не відмовившись від нього.

Цікаво, але на сьогодні майбутнє Договору вирішується на-
самперед у площині російсько-американських переговорів. Крім 
того, нова ситуація активно розглядається в ході Берлінських 
семінарів, започаткованих за ініціативи Німеччини.

На цей час серед нових ініціатив у сфері контролю над 
озброєнням обговорюються пропозиції, що були внесені росій-
ською делегацією під час засідання Ради міністрів закордонних 
справ ОБСЄ, яке відбулося у грудні 2008 р. у Гельсінкі. Суть 
пропозицій полягає в самій ідеї підготовки нового договору про 
європейську безпеку, сконцентрованого на воєнно-політичних 
питаннях.

Серед ключових елементів нового договору Російська Сто-
рона пропонує юридичне затвердження принципу щодо забезпе-
чення власної безпеки за рахунок сторін договору (цей принцип 
має бути розповсюджений на весь євроатлантичний простір), 
розробку інструментів та механізму практичного застосування 
наведеного принципу, переоцінку ситуації у сфері контролю 
над озброєнням, єдиний підхід до основ, процедур та механіз-
мів попередження та врегулювання регіональних конфліктів.

Хоча саму ідею і було прийнято, але й досі залишаються 
невизначеними основи договору та формат її учасників, оскіль-
ки російська пропозиція щодо складу “ОБСЄ плюс” передбачає 
запрошення до участі інших багатосторонніх організацій з 
безпеки, що діють на євроатлантичному просторі: НАТО, ЄС, 
СНД, Організацію договору про колективну безпеку тощо.

Зазначені пропозиції є цікавими для України, адже вони 
відкривають можливості переосмислення та закріплення місця 
та ролі нашої держави у новій системі безпеки. На цей час вже 
існують пропозиції щодо можливих кроків України, але вони не 
є привабливими. Нам пропонують включитися на другорядних 
ролях у діяльність за двома напрямами:

загальний діалог між Заходом та Росією з питань європей-
ської безпеки та вироблення таких підходів та рішень, котрі 
дадуть можливість покращити загальну ситуацію у цілому;

вирішення проблеми воєнної безпеки шляхом відродження 
ДЗЗСЄ, конкретно, набуття чинності Угоди з адаптації даного 
Договору, що була підписана керівниками держав-учасниць у 
ході Стамбульського самміту 1999 р. Угода була своєчасною для 
1999 р., але вона дотепер заблокована. Договір та Угода до нього 
не є панацеєю від всього зла, але відродження контролю над 
звичайним озброєнням надасть шанс для вирішення конкретних 
проблем. Безумовно, цей процес буде елементом конструктив-
них змін у відносинах між Заходом та Росією [6].
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Що стосується України, то набуття чинності Угоди з адап-
тації Договору відповідає інтересам держави, оскільки вдвічі 
зменшує кількість обмежувальних рівнів для утримання озбро-
єння та військової техніки. Україна ратифікувала зазначену 
Угоду, але ще не передала ратифікаційні документи депози-
тарію. Зараз Україна виконує свої міжнародні зобов’язання 
у сфері контролю над озброєнням у складних умовах.

Світова економічна криза сприяла прояву всіх проблем, які 
були накопичені раніше впродовж останніх років. Це не фінан-
сова криза, а криза глобалізаційної моделі світу, в якій фінанси 
були ключовим стрижнем усієї системи. Зараз стара модель руй-
нується, що вимагає виходу на зовсім інший рівень уявлення 
та осмислення.

Як правило, в умовах кризи будь-яка держава визначається 
з пріоритетом завдань, які мають забезпечити гарантоване ви-
ведення з кризи. Сектор безпеки та його складова – спільні між-
народні заходи з безпеки, включаючи контроль над озброєнням, 
належать саме до таких пріоритетних завдань, які створюють 
потрібні зовнішні умови розвитку.

У складних умовах існує необхідність чітко обрахувати та 
проаналізувати реальні потреби та існуючі можливості, щоб 
зрозуміти, що є оптимальним шляхом для реалізації планів 
міжнародного співробітництва. Насамперед треба чітко дотри-
муватися виконання на території України обов’язкових заходів, 
передбачених за міжнародними договорами та угодами у сфері 
контролю над озброєнням. Проведення практичних заходів на 
території України надасть змогу:

переконати держави-учасниці у безумовному виконанні 
Україною міжнародних зобов’язань;

зробити суттєвий внесок у зміцнення регіональної та євро-
пейської безпеки, зміцнити міжнародний авторитет держави 
на міжнародній арені;

підтвердити факт прийняття та дотримання загальноєвро-
пейських цінностей, що створює умови для інтеграційних про-
цесів. Прихильність України до цього процесу диктується визна-
ченою метою та юридично закріплена у нормативно-правових 
документах на державному рівні;

поглибити міжнародне співробітництво та досягти суміс-
ності виробленням спільних позицій та однакових процедур 
роботи верифікаційних структур європейських держав-учас-
ниць.

Обов’язковими заходами для виконання на території 
України є (рис. 1):

І. Інспекційні заходи за ДЗЗСЄ [8].
Згідно з п. 10, 11 розд. ІІ Протоколу про інспекції пасивна 

квота України, тобто кількість контрольних заходів, проведен-
ня яких слід забезпечити, становить 12 інспекцій, що обрахо-
вуються як 15 % від кількості об’єктів контролю (77 об’єктів 
контролю, офіційно заявлених Україною станом на 01.01.2009 р. 
у щорічній інформації про звичайні Збройні Сили України та 
розповсюдженої між державами-учасницями).

Щорічно на території України додатково здійснюються:
одна інспекція в Одеській області згідно з п. 4 розд. V Дод. А 

Підсумкового документа І Конф. з огляду ДЗЗСЄ та Підсумко-
вого акту переговорів про чисельність особового складу від 
15.12.1996 р.;

три інспекції згідно з заявою делегації України на ІІІ Конф. 
з огляду дії ДЗЗСЄ від 30.05.2006 р.;

шість інспекцій згідно з заявою делегації України 15.04.2008 р. 
на щорічному засіданні Верифікаційного координаційного комі-
тету НАТО (п. 1.1.3 розд. І Плану виконання заходів Цільового 
Плану Україна–НАТО у рамках Плану дій Україна–НАТО).

Відповідно до Гл. Х Віденського документа 1999 р. пере-
говорів про заходи зміцнення довіри та безпеки (ВД-99) з ме-
тою розвитку системи безпеки у двосторонньому форматі що-
річно проводяться:

одна інспекція з боку Німеччини (ст. 2 Плану-програми дво-
стороннього співробітництва між Управлінням верифікації Ге-
нерального штабу Збройних Сил України – УВ ГШ ЗСУ та Цент-
ром з верифікаційних завдань бундесверу від 04.10.2007 р.);

дві інспекції з боку Франції;
дві інспекції з боку Нідерландів.
Загалом за Договором на території України очікується про-

ведення до 27 інспекцій.
ІІ. Контрольні заходи за ВД-99 [9].
Згідно з пп. 76, 109 Гл. ІХ ВД-99 пасивна квота України 

становить три інспекції зазначеного району та одне відвіду-
вання з оцінки наданої інформації. Крім того, відповідно до по-
ложень Гл. Х ВД-99 щорічно проводяться три додаткові двосто-
ронні заходи: два відвідування з оцінки інформації Угорщиною 
(п. 1 ст. 4, Протокол щорічної робочої зустрічі від 12.03.2007 р.) 
та одне відвідування Німеччиною (п. 1 ст. 3 Плану-програми 
двостороннього співробітництва між УВ ГШ ЗСУ та Центром 
з верифікаційних завдань бундесверу від 04.10.2007 р.). Усього 
за ВД-99 на території України очікується проведення до семи 
контрольних заходів.

ІІІ. Контрольні заходи за двосторонніми угодами (ДУ) із 
суміжними державами (між Кабінетом Міністрів України та 
урядами Угорщини, Словаччини, Білорусі та Польщі про до-
даткові заходи зміцнення довіри та безпеки).

З урахуванням положень Гл. Х ВД-99 Україна має дво-
сторонні угоди з суміжними державами, відповідно до яких 
на території України щорічно проводиться до 11 контрольних 
заходів, у тому числі:

з Угорщиною – одна інспекція зазначеного району, два 
відвідування з оцінки інформації (пп. 1, 2 ст. 3 ДУ) та одне 
спостереження за військовою діяльністю (п. 5 ст. 1 ДУ) [10];

зі Словаччиною – одна інспекція зазначеного району та одне 
відвідування з оцінки інформації (пп. 1, 2 ст. 4 ДУ) [11];

з Білоруссю – одна інспекція зазначеного району та одне 
відвідування з оцінки інформації (ст. 7 ДУ) [12];

з Польщею – одна інспекція зазначеного району та два від-
відування з оцінки інформації (пп. 1, 2 ст. 2 ДУ) [13].

ІV. Спостережні польоти, що проводяться згідно з Дого-
вором з відкритого неба [7].

Щорічно над Україною здійснюється 12 квотних спосте-
режних польотів з урахуванням того, що довжина кожного не 
перевищує 2100 км. Крім того, з метою підвищення ефектив-
ності заходів та розроблення новітніх процедур та методик що-
річно спільно з Німеччиною здійснюється один тренувальний 
спостережний політ.

Усього – 13 заходів.
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V. Спільні двосторонні заходи (співробітництво з верифі-
каційними структурами) – проведення інших заходів.

З метою якісної підготовки персоналу верифікаційних 
структур держав–учасниць договорів та угод у сфері контро-
лю над озброєнням та виробленні спільної позиції відносно 
суперечливих питань передбачено проведення до шести на-
вчальних заходів з представниками Бельгії, Болгарії, Польщі, 
США, Угорщини та ФРН. Згідно з п. 1.1.3 розд. 1 Плану ви-
конання заходів Цільового плану Україна – НАТО у рамках 
Плану дій Україна – НАТО в межах компетенції Міністерства 
оборони України сплановано проведення до двох робочих 
зустрічей керівників верифікаційних структур.

Відповідно до розд. 1 Плану виконання заходів Цільового 
плану Україна – НАТО у рамках плану дій Україна – НАТО в 
межах компетенції Міністерства оборони України планується 
проведення двох робочих зустрічей з обміну досвідом з ФРН 
та США.

Згідно з положеннями ДУ (з Угорщиною – п. 1 ст. V, зі Сло-
ваччиною – п. 1 ст. V, з Білоруссю – п. 1 ст. 9 та з Польщею – п. 2 
ст. ІІІ) щорічно в Україні та державах-учасницях по черзі про-
водяться робочі зустрічі з оцінки виконання двосторонніх угод.

Активна участь держави у реалізації міжнародних дого-
ворів у сфері контролю над озброєнням сприяє формуванню 
позитивного іміджу України на міжнародній арені.

Проведення контрольних заходів поза межами України 
дасть змогу:

контролювати виконання державами–учасницями міжна-
родних договорів та угод у сфері контролю над озброєнням, 
у тому числі тими, які найбільш активно інспектують Україну;

 вивчати напрями та стан розвитку збройних сил держав-
учасниць;

отримувати оновлену інформацію про стан об’єктів контро-
лю суміжних держав, а також держав з суттєвим військовим 
потенціалом;

опановувати досвідом стосовно підготовки та проведен-
ня зазначених заходів, враховуючи, що у вересні 2011 р. на 
території України відбудеться показ авіабази та сухопутного 
об’єкта.

Виходячи з дотримання принципу рівності прав та обов’яз-
ків, а також фінансових можливостей держави, щорічно з боку 
України можуть проводитися контрольні та інші заходи на 
територіях держав-учасниць.

Рис. 1. Схема обрахунку кількості верифікаційних заходів, які проводяться на території України 
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І. За ДЗЗСЄ.
Згідно з п. 1 розд. ХІV ДЗЗСЄ кожна держава-учасниця 

має право в межах району застосування проводити інспекції 
з метою забезпечення контролю за дотриманням положень 
ДЗЗСЄ іншими державами-учасницями.

Враховуючи пропозиції причетних до сфери контролю над 
озброєнням міністерств та відомств України, за Договором пла-
нується здійснити до 19 виїздів (вильотів попутним авіарейсом 
літаків спостереження) до держав-учасниць для проведення 
контрольних заходів.

Згідно з двосторонніми домовленостями на територіях 
держав-учасниць сплановано проведення по одному заходу: у 
ФРН (ст. 2 Плану-програми двостороннього співробітництва 
між УВ ГШ ЗСУ та Центром з верифікаційних завдань бундес-
веру від 04.10.2007 р.), у Франції та у Нідерландах.

Усього – три заходи.
ІІ. За ВД-99.
Відповідно до пп. 74, 109 Гл. ІХ ВД-99 кожна держава-

учасниця має право проводити інспекції (відвідування з оцінки 
інформації) на території будь-якої держави-учасниці у районі 
застосування заходів зміцнення довіри та безпеки.

Крім того, на підставі Гл. Х ВД-99 та згідно з двосторон-
німи домовленостями сплановано проведення: двох заходів 
в Угорщині (п. 1 ст. ІV, Протокол 5 Щорічної робочої зустрічі від 
12.03.2007 р.) та одного заходу у ФРН (п. 1 ст. 3 Плану-програми 
двостороннього співробітництва між УВ ГШ ЗСУ та Центром 
з верифікаційних завдань бундесверу від 04.10.2007 р.).

Загалом за ВД-99 планується проведення до восьми заходів.
ІІІ. За ДУ.
Згідно з ДУ Україна має право щорічно проводити до 11 конт-

рольних заходів, у тому числі:
з Угорщиною – одну інспекцію зазначеного району, два 

відвідування з оцінки інформації (пп. 1, 2 ст. 3 ДУ) та одне 
спостереження за військовою діяльністю (п. 5 ст. 1 ДУ);

зі Словаччиною – одну інспекцію зазначеного району та 
одне відвідування з оцінки інформації (пп. 1, 2 ст. 4 ДУ);

з Білоруссю – одну інспекцію зазначеного району та одне 
відвідування з оцінки інформації (ст. 7 ДУ);

з Польщею – одну інспекцію зазначеного району та два 
відвідування з оцінки інформації (пп. 1, 2 ст. 2).

ІV. За Договором з відкритого неба.
Плануються дванадцять квотних спостережних та один тре-

нувальний спостережний політ, який проводитиметься з Німеч-
чиною.

V. Проведення інших заходів.
З метою якісної підготовки персоналу верифікаційних 

структур держав – учасниць договорів та угод у сфері конт-
ролю над звичайним озброєнням та пошуку вирішення спір-
них договірних питань згідно з двосторонніми домовлено-
стями планується проведення по одному спільному заходу за 
ДЗЗСЄ та ВД-99: з Угорщиною (п. 6 ст. 3 Протоколу робочої 
зустрічі з оцінки виконання ДУ від 19.07.2005 р.), з Польщею 
(ст. 4 Протоколу робочої зустрічі з оцінки виконання ДУ від 
23.12.2005 р.), з Бельгією, Болгарією та США.

Відповідно до п. 1.1.3 розд. 1 Плану виконання заходів 
Цільового плану Україна – НАТО у рамках Плану дій Україна – 
НАТО передбачається участь представників України у чоти-
рьох контрольних заходах за ДЗЗСЄ та ВД-99 у складі іно-
земних інспекційних груп.

Щорічна робоча нарада відповідно до п. 1.1.3 розд. 1 Плану 
виконання заходів Цільового плану Україна – НАТО у рамках 
плану дій Україна – НАТО передбачає участь керівного складу 
верифікаційних структур України у щорічній робочій зустрічі 
у Верифікаційному координаційному комітеті НАТО.

Згідно з п. 1.1.3 розд. 1 Плану виконання заходів Цільового 
плану Україна–НАТО у рамках Плану дій Україна–НАТО в ме-
жах компетенції Міністерства оборони України, планується 
проведення двох робочих зустрічей керівників верифікаційних 
структур та двох робочих зустрічей з представниками верифі-
каційних структур з питань обміну досвідом.

Діяльність Регіонального центру сприяння контролю над 
озброєнням, верифікації та імплементації у Південно-Східній 
Європі (RACVIAC) визначає Багатонаціональна дорадча гру-
па, до складу якої входять представники держав – постійних 
членів, асоційованих членів і спостерігачів (у т. ч. України). 
Відповідно до усталеної практики щорічно відбуваються два 
засідання Багатонаціональної дорадчої групи.
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Відповідно до пп. 19–21 Гл. ІV ВД-99 кожна держава-
учасниця, яка має бойові авіаційні частини, один раз на п’ять 
років організовує для представників усіх інших держав-
учасниць відвідування однієї зі своїх авіабаз мирного часу, 
на якій дислокуються такі частини.

Відповідно до пп. 30.3, 30.4 Гл. ІV ВД-99 кожна держава-
учасниця, додатково до відвідування однієї авіабази, один 
раз на п’ять років організовує для представників усіх інших 
держав-учасниць відвідування одного зі своїх сухопутних 
військових об’єктів або військових формувань.

Упродовж року відбувається до 20 показів у державах-учас-
ницях.

Крім того, щорічно проводяться:
верифікаційні курси у Німеччині, Великобританії, Греції, 

Італії та Франції для набуття спеціалізованої підготовки. 
Усього – до п’яти запрошень;

нарада представників держав-учасниць з оцінки вико-
нання зобов’язань у військово-політичній галузі у м. Відень 
(Австрійська Республіка);

Берлінські семінари з метою удосконалення механізмів 
контролю над озброєнням та вироблення спільних підходів до 
імплементації договорів та угод у сфері контролю над озбро-
єнням. Загалом очікується два-три запрошення на такі се-
мінари.

Орієнтовна тривалість кожного заходу в Україні така:
за ДЗЗСЄ – до 5 діб;
за ВД-99 та ДУ – до 4–5 діб;
навчального – до 5 діб;
робочих зустрічей – до 4–5 діб;
спостереження за військовою діяльністю – до 4–5 діб.
Тривалість кожного заходу поза межами України (з ураху-

ванням доставки до місця проведення заходу):
за ДЗЗСЄ (до однієї держави) – до 8 діб;
за ДЗЗСЄ (послідовно до двох держав) – до 13 діб;
за ВД-99 та ДУ – до 7 діб;
навчального – до 8 діб;
участі у складі Іноземної інспекційної групи – до 9 діб;
робочих зустрічей – до 4 діб;
робочої зустрічі Верифікаційного координаційного комі-

тету – до 5 діб;
консультації у RACVIAC – до 5 діб;
відвідувань авіабаз та сухопутних об’єктів – до 5 діб;
верифікаційних курсів – до 2 тижнів;
наради представників держав-учасниць з оцінки виконання 

зобов’язань у військово-політичній галузі – до 5 діб;
семінарів – до 5 діб;
спостереження за військовою діяльністю – до 5 діб.
Кількість представників України, які беруть участь у таких 

заходах:
проведенні інспекцій за ДЗЗСЄ – до 9 осіб;
проведенні заходів за ВД-99 та ДУ – до 5 осіб;
проведенні навчальних заходів – до 12 осіб;
робочих зустрічах – до 4 осіб;
консультації у RACVIAC – до 2 осіб;
нараді представників держав-учасниць з оцінки виконання 

зобов’язань у військово-політичній галузі – до 2 осіб;

спостереженні за військовою діяльністю – до 8 осіб на 
території України та до 2 осіб поза межами;

складі іноземних інспекційних груп – інспектори України 
до 2 осіб;

відвідуванні авіабаз та сухопутних об’єктів – до 2 осіб;
верифікаційних курсах – до 2 осіб.
Загалом на території України протягом року очікується про-

ведення близько 60 заходів. Кількість заходів, участь у прове-
денні яких має можливість прийняти Україна на територіях ін-
ших держав-учасниць, наближається до 80. Фактична кількість 
проведених заходів залежить від наявності коштів.

Протягом 17-річного періоду виконання міжнародних 
договорів у сфері контролю над озброєнням Україна набула 
значного досвіду та зарекомендувала себе активним учасником 
цього процесу. Участь представників України у верифікаційних 
заходах завжди була бажаною.

Особливо високого авторитету набули фахівці України з 
питань реалізації Договору з відкритого неба, завдяки спільній 
діяльності науковців та найкращих спеціалістів Повітряних 
Сил Збройних Сил України у розробці методик та процедур 
використання фотообладнання літаків спостереження. До речі, 
довгий час наша держава займала лідируюче положення у ре-
алізації зазначеного Договору. Лише проблеми фінансування 
спричинили зниження рейтингу активності України.

Проведення заходів верифікаційної діяльності на території 
України протягом І півріччя 2009 р. характеризувалося:

підвищенням порівняно з І півріччям 2008 р. активності з бо-
ку держав–учасниць міжнародних договорів (рис. 2);

зростанням зацікавленості країн Альянсу щодо проведення 
спільних заходів з Україною;

більш багатонаціональним складом інспекційних груп, з за-
лученням представників суміжних держав (див. таблицю);

зацікавленістю іноземних інспекторів до процесів та подій, 
що відбуваються в Україні для подолання наслідків світової 
фінансової кризи та її впливу на обороноздатність держави;

підвищеною увагою до південного регіону України, особли-
во до Автономної Республіки Крим (у місцях дислокації під-
розділів Чорноморського флоту Російської Федерації).

Що стосується проблемних питань, то найболючішою є про-
блема недофінансування заходів. Щорічна потреба у забезпеченні 
коштами протягом 2007–2009 рр. становила близько 30 %. З по-
чатку 2009 р. фінансове забезпечення заходів, що проводяться на 
території України без права відмови, є вкрай недостатнім.

Рис. 2. Співвідношення кількості проведених контрольних заходів на те-
риторії України (у відсотках) у І півріччі 2008 і 2009 рр.
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Зрозуміло, що практична реалізація міжнародних договорів 
у сфері контролю над озброєнням є важливою, але не основ-
ною функцією Генерального штабу Збройних Сил України та 
Міністерства оборони України.

Однозначно, що фінансовий аспект забезпечення цього 
процесу перебуває у державній, а не відомчій площині. На 
жаль, ліквідацію у 2000 р. Національного комітету України з 
роззброєння, який виконував координуючу роль, було прове-
дено без достатнього розроблення алгоритму надійної роботи 
і з негативними наслідками. Один з таких наслідків – довго-
строкова епопея з розробленням сучасного комплексу спосте-
реження на базі сучасного літака національного виробництва 
для здійснення спостережних польотів за Договором з відкри-
того неба. Незважаючи на наявність окремої державної про-
грами та позитивні рішення вищого керівництва держави, цей 
задум залишається нереалізованим.

Проблема фінансування заходів щодо виконання міжнарод-
них зобов’язань держави зумовлює розроблення варіантів дій 
на випадок, коли Україна не зможе забезпечити проведення 
заходів на своїй території. Наприклад, реальною є проблема 
відсутності запасів пального у місцях дозаправлення літаків 
спостереження держав – учасниць Договору з відкритого неба, 
що може не дозволити здійснити спостережний політ або за-
безпечити своєчасне повернення (проплата за надані послуги 
за Договором здійснюється на початку наступного року). Євро-
пейська практика ще не знала таких випадків, але ми вже зна-
ходимося на межі. Потрібна запланована реакція. З аналізу си-
туації, що склалась навколо практичної реалізації міжнародних 
зобов’язань України у сфері контролю над озброєнням, можна 
зробити такі висновки:

по-перше, у сучасних умовах для України відсутня аль-
тернатива щодо участі у діяльності, що проводиться у сфері 

контролю над озброєнням. Більш того, розвиток євроатлантич-
них інтеграційних процесів змушує Україну не тільки брати 
активну участь у цій сфері діяльності, але й знайти власне 
місце у новій системі європейської безпеки;

по-друге, у складних умовах подолання негативних наслід-
ків світової економічної кризи потрібно відшукати можливості, 
насамперед фінансові, для безумовного виконання Україною 
міжнародних зобов’язань, що буде підтвердженням факту 
прийняття та дотримання загальноєвропейських цінностей та 
створить умови для інтеграційних процесів;

по-третє, важливим є підвищення рівня взаємодії цен-
тральних органів державної виконавчої влади при проведенні 
практичних заходів, учасники яких – офіційні представники 
держав-учасниць, що мають дипломатичний статус.

Отже, треба навчатися бачити конкретні цілі, знаходити від-
повідні інструменти для їх досягнення, а також адекватно оці-
нювати власні можливості, власний потенціал та середовище, 
в якому перебуваємо. І ми мусимо розвинути у себе здатність 
розуміння наших партнерів і конкурентів, тих цілей, яких вони 
хочуть досягти. Тільки за таких умов можна пережити кризу 
та піднятися на якісно новий щабель розвитку [14].
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Держави, представники яких прибували в Україну для проведення 
перевірок

№
п/п

Країна
(у січні–червні 2008 р.)

№
п/п

Країна
(у січні–червні 2009 р.)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

Великобританія
Італія
Канада
Словаччина
США
ФРН
Туреччина
Угорщина
Болгарія
Греція
Румунія
Португалія
Франція
Польща

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

Великобританія
Італія
Канада
Словаччина
США
ФРН
Туреччина
Угорщина
Болгарія
Швейцарія
Румунія
Португалія
Франція
Швеція
Чехія
Хорватія
Бельгія
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Розглядаються основні тенденції науково-технологічного розвит-
ку промислово розвинених країн світу та особливості державної 
політики України у сфері забезпечення науково-технологічної безпеки 
держави. Пропонується визначення поняття “науково-технологічна 
безпека держави”. Обґрунтовується комплекс заходів для формуван-
ня та реалізації державної наукової та науково-технологічної політики 
з метою забезпечення науково-технологічної безпеки держави.
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Рівень технологічного розвитку держави відіграє 
все більшу роль у забезпеченні національної без-
пеки і оборони. Зокрема, у сфері воєнної безпеки 
України на сучасному етапі військового будівництва 
й технічного оснащення збройних сил держави по-

дальше вдосконалення зразків озброєння та військової техніки 
з підвищенням рівня їхніх тактико-технічних характеристик 
можливе лише на основі інновацій, пов’язаних з отриманням 
принципово нових знань і технологій та їх впровадженням 
у виробництво. Це зумовлюється тим, що війни нової епохи 
ставитимуть більш високі вимоги до “інтелекту” перспектив-
них зразків озброєння та військової техніки й реалізації прин-
ципово нових уражаючих чинників.

Стан технологічного розвитку держави безпосередньо 
пов’язаний з рівнем наукового та науково-технічного розви-
тку, а також ефективністю інноваційної політики держави. 
Законом України “Про основи національної безпеки України” 
збереження та зміцнення науково-технологічного потенціалу, 
утвердження інноваційної моделі розвитку визначено одним з 
пріоритетів національної безпеки України. Зниження інвести-
ційної та інноваційної активності, науково-технічного та тех-
нологічного потенціалу, скорочення досліджень на стратегічно 
важливих напрямах інноваційного розвитку характеризується 
цим Законом як загроза національним інтересам і національній 
безпеці України в економічній сфері.

Відповідно до Стратегії національної безпеки України, за-
твердженої Указом Президента України від 12 лютого 2007 р. 
№ 105, об’єктом пріоритетної уваги держави має стати активі-
зація інноваційних процесів, зокрема в науково-технологічній 
галузі, шляхом реалізації програм модернізації науково-техно-
логічного потенціалу в стратегічних галузях економіки, а та-
кож пріоритетних фундаментальних досліджень і прикладних 
розробок та напрямів інноваційної діяльності. Тому питання 
забезпечення науково-технологічної безпеки набуває все біль-
шої актуальності та стає важливою складовою економічної та 
воєнної безпеки держави [1–3]. Разом з тим проблемні питання 
забезпечення науково-технологічної безпеки (визначення цього 
поняття, принципів та напрямів державної політики в цій сфері, 
механізмів її забезпечення) у законах та інших нормативно-
правових актах України розроблені недостатньо.

На практиці реалізація державної політики в галузі наукової 
та науково-технічної діяльності щодо забезпечення національ-
ної безпеки і оборони здійснюється вкрай незадовільно [3]. За 
витратами держави на дослідження та інноваційний розвиток 
Україна майже втричі відстає від таких країн, як Швеція, Данія, 
Норвегія, Швейцарія та Фінляндія [4]. Україна поки що розви-
вається без суттєвого використання результатів наукових до-
сліджень, тим самим збільшується її відставання від розвине-
них країн світу в науково-технологічній сфері.

На сьогодні основні загрози науково-технологічній безпеці 
в Україні визначаються такими чинниками. По-перше, це не-
достатня конкурентоспроможність вітчизняної промисловості 
через її технологічну відсталість та застарілу структуру обо-
ронної промисловості, посилення технологічної залежності від 
інших країн світу, внаслідок чого частка високотехнологічної 
продукції України на світовому ринку такої продукції стано-
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вить приблизно 0,05–0,1 % [4]. Через значне відставання від 
світового рівня розвитку інтелектуальних технічних засобів на 
основі сенсорних технологій знижується частка високотехно-
логічної продукції у структурі вартості валового внутрішнього 
продукту (далі – ВВП). 

По-друге, слабкою є динаміка інноваційного розвитку Укра-
їни. Так, за даними Держкомстату України питома вага реалі-
зованої інноваційної продукції в обсязі промислової за останні 

роки коливається від 5,6 до 6,8 %. Частка витрат на фінансуван-
ня технологічних інновацій в обсягах реалізованої продукції 
не перевищує 2 %, хоча є тенденція до її зростання (рис. 1). 
Вкрай низька та зменшується питома вага обсягу виконаних 
науково-технічних робіт у ВВП України, яка вже досягла 1 % 
(рис. 2). 

Негативною тенденцією є зменшення питомої ваги обсягів 
фінансування технологічних інновацій з державного бюджету 
України, яка в 2007 р. становила 1,3 % (рис. 3). Водночас в Із-
раїлі та Чилі, наприклад, для прискорення інноваційних про-
цесів рівень їх державного фінансування досягав відповідно 
40 і 50 %. Також незначною є питома вага коштів іноземних 
інвесторів в обсягах фінансування технологічних інновацій в 
Україні, яка досягає рівня 3 % (рис. 4). 

Але навіть за таких умов майже 75 % інвестицій в Україні 
вкладається не в наукоємні високі технології, а в третій і чет-
вертий технологічні уклади, які забезпечують майже 94 % (58 
і 36 % відповідно) випуску продукції. На п’ятий і шостий тех-
нологічні уклади, на які переходять постіндустріальні країни, 
припадає відповідно 5 і 1 %. В результаті Україна забезпечу-
ється інноваційною продукцією лише на 25–30 %.

Якщо в Україні співвідношення між обсягами фінансуван-
ня виробничих інновацій і наукових досліджень сьогодні не 
перевищує 1:2 (рис. 5), то в розвинених країнах світу такий 

Рис. 1. Частка витрат на фінансування технологічних інновацій в Україні 
в обсягах реалізованої продукції у 2001–2007 рр. (за даними Держкомстату 
України)

Рис. 2. Питома вага обсягу виконаних науково-технічних робіт у ВВП України 
у 2001–2007 рр. (за даними Держкомстату України)

Рис. 3. Питома вага обсягів технологічних інновацій з державного бюджету 
в Україні у 2001–2007 рр. (за даними Держкомстату України)

Рис. 4. Питома вага коштів іноземних інвесторів в обсягах фінансування 
технологічних інновацій в Україні у 2001–2007 рр. (за даними Держкомстату 
України)

Рис. 5. Співвідношення обсягів фінансування виробничих інновацій 
та наукових досліджень в Україні у 2001–2007 рр. (за даними Держкомстату 
України)



Наука і оборона 3’2009

Стратегічні питання забезпечення 
науково-технологічної безпеки України 

та шляхи їх вирішення

20

показник становить 1:21. У той час, як в Україні витрати біз-
несу на наукові дослідження становлять близько 35 % від усіх 
асигнувань у науку (державних, іноземних замовників та ін.), 
у Фінляндії, наприклад, вони становлять 70,5 %, у Франції – 
62,9 %, в Угорщині – 41,5 %. 

Фактично не реалізується науковий потенціал кадрового 
ресурсу науковців, за чисельністю яких Україна займає одне 
з перших місць у світі. Так, за кількістю патентів у розрахунку 
на чисельність науковців Україна відстає від показників про-
мислово розвинених країн приблизно в 15–30 разів, за обсягом 
продажу ліцензій – у 10 разів, а за експортом наукоємної про-
дукції – у 6 разів. До того ж серед зареєстрованих винаходів 
лише 1 % від загальної кількості складають принципово нові 
технічні рішення і технології, що у 25 разів менше, ніж у роз-
винених країнах.

Частка вітчизняних інноваційних підприємств коливається 
на рівні 11 % (за даними Держкомстату України), тоді як у роз-
винених країнах вона досягає 70 %, причому вони забезпечу-
ють до 85–90 % приросту ВВП. За показниками рівня продук-
тивності праці в галузі промислової діяльності та споживання 
матеріальних і енергетичних ресурсів Україна відстає від роз-
винених країн Європи відповідно у 7–10 та 2–3 разів.

Внаслідок зазначених чинників в Україні приріст ВВП зав-
дяки впровадженню нових технологій становить менше 1 %, 
в той час як у розвинених країнах світу він складає 60–90 %. 
За індексом глобальної конкурентоспроможності Всесвітнього 
економічного форуму, розрахованим за період 2006–2007 рр., 
Україна займала 78 місце зі 125 країн, а за критеріями техноло-
гічної готовності, технологічного рівня економіки та засвоєння 
технологій на рівні фірм відповідно 90, 112 та 95 місця [4].

Аналізуючи основні тенденції науково-технологічного роз-
витку промислово розвинених країн світу, слід відзначити такі 
особливості державної політики, спрямованої на забезпечення 
науково-технологічної безпеки держави. 

1. Для досягнення світового лідерства у технологічному роз-
витку активно ведуться роботи зі створення новітніх техно-
логій. Ці технології складатимуть основу чергового шостого 
технологічного укладу, ядро якого становитимуть нано- та біо-
технології, а також комп’ютерні технології, впроваджені в усі 
стадії відтворювального процесу. 

2. Стимулювання інноваційного розвитку та досягнення 
технологічної переваги забезпечується завдяки високому рівню 
питомої ваги державних асигнувань у загальних витратах на 
наукові та науково-технологічні дослідження, що дає змогу 
вирішувати стратегічні завдання інноваційно-технологічного 
розвитку та активно залучати приватних інвесторів. 

3. Основою інноваційного розвитку держави є фундамен-
тальні дослідження, а необхідною умовою для цього – обґрун-
тований баланс між обсягами фінансування цих досліджень 
і розробок нових технологій. 

4. Запровадження багаторівневої системи пріоритетів у сфе-
рі фундаментальних досліджень і розробок технологій, насам-
перед критичних технологій (у тому числі воєнних технологій) 
та механізмів їх регулярного корегування є одним з ефективних 
механізмів реалізації державної науково-технологічної політи-
ки. Це дає змогу сконцентрувати на них фінансові ресурси та 

своєчасно реагувати на загрози у сфері науково-технологічної 
безпеки [5–8].

У Росії, наприклад, з цією метою розпорядженням Уряду 
Російської Федерації від 25 вересня 2008 р. № 1243-р був за-
тверджений новий Перелік технологій, які мають важливе соці-
ально-економічне значення або важливе значення для оборони 
країни та безпеки держави (критичні технології). Пріоритети 
забезпечуються плановими бюджетними призначеннями на 
два-три роки вперед і реалізовуються через механізм бюджет-
них цільових програм (федеральні цільові програми, їх під-
програми, а також відомчі цільові програми). 

5. Особливе значення для забезпечення науково-техноло-
гічної безпеки надається розвиткові нанотехнологій, а форму-
вання та реалізація державної політики у цій сфері здійснюєть-
ся на законодавчому рівні шляхом затвердження національних 
програм та створення для цього відповідних координуючих 
органів. 

В Японії, наприклад, питання розвитку нанотехнологій 
врегульовано законом про науку і технології (закон №130), 
що уможливило істотне збільшення державного фінансування 
наукових досліджень і розробок за цим напрямом. У Німеччині 
була прийнята національна програма “Підтримка центрів ком-
петенції з нанотехнологій”, а у США – спеціальна програма 
“Національна ініціатива в області нанотехнологій” та створе-
ний спеціальний орган з її реалізації (NNI). Урядом Російської 
Федерації була створена спеціальна експертно-рекомендаційна 
Рада з питань нанотехнологій при Уряді.

6. Все більше уваги приділяється науково-технічному набут-
ку, який містить сукупність результатів фундаментальних, про-
гнозних, пошукових і прикладних досліджень та розробок [5]. 
Дослідження здійснюються за напрямами створення науко-
вого, науково-технологічного та виробничо-технологічного на-
бутків. Практика показала, що використання його, наприклад, 
у сфері воєнних технологій дає змогу скоротити терміни роз-
робки перспективних зразків озброєння, розширює можливості 
з підвищення їх якості завдяки використанню нових технологій 
та вибору найбільш раціональних варіантів розвитку систем 
озброєння. Помилки та прорахунки у плануванні можуть обер-
нутися катастрофічними військово-технологічними і військово-
політичними наслідками, які неможливо буде компенсувати ні 
збільшенням чисельності військ, ні масштабними поставками 
у війська морально застарілих і відсталих від вимог часу зраз-
ків, комплексів і систем озброєння та військової техніки.

Проблема планування та управління створенням науково-
технічного набутку охоплює широке коло питань [5, 9], зокрема:

обґрунтування науково-технологічних пріоритетів у про-
цесі формування і реалізації державної програми озброєння;

обґрунтування та впровадження методології формування 
та фінансування програмних заходів, пов’язаних зі створен-
ням науково-технічного набутку для розробки перспективних 
зразків озброєння та військової техніки;

удосконалення механізмів патентно-правового захисту 
результатів інтелектуальної діяльності, отриманих за рахунок 
коштів державного бюджету, тощо.

7. Обов’язковим інструментом короткострокового і дов-
гострокового планування науково-технологічного розвитку 
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стало технологічне передбачення, що дало змогу приймати 
стратегічні рішення щодо індустріального та економічного 
розвитку держави. 

Узагальнюючи викладене, виділимо комплекс основних чин-
ників, які характеризують стан забезпечення науково-техноло-
гічної безпеки держави або впливають на нього, і згрупуємо 
їх за напрямами державної політики (рис. 6). Ці чинники ви-
значаються як кількісними значеннями, так і якісними оцін-
ками (у сфері регуляторної політики). Для оцінювання загроз 
науково-технологічній безпеці держави за кожним із чинників, 
які мають кількісні показники, потрібно встановити відповідні 
граничні рівні, що дасть змогу визначити критерії віднесення 
України за рівнем науково-технологічного розвитку до групи 
промислово розвинених країн світу. 

У цьому контексті принциповим є визначення переліку про-
мислово розвинених країн, на які Україна повинна рівнятися, 
виходячи із зовнішньополітичних пріоритетів держави, резуль-

татів аналізу зовнішньоекономічної діяльності та тенденцій 
розвитку світових ринків промислової продукції. 

Планування потреб у створенні, наприклад, нових військо-
вих технологій супроводжується розробкою ряду документів, що 
визначають пріоритети розвитку в країні. У системі пріоритетів 
науково-технологічного розвитку країни важливу роль відіграють 
пріоритетні напрямки розвитку наук, технологій і техніки, а також 
переліки критичних технологій, у тому числі перелік базових і 
критичних військових технологій. Слід зазначити, що кожній 
базовій військовій технології може відповідати ряд критичних 
військових технологій, які забезпечують вирішення принципо-
во нових військово-технічних завдань, істотний приріст рівня 
тактико-технічних характеристик озброєння та військової техніки 
або значне зниження необхідних ресурсних витрат.

Щодо визначення поняття “науково-технологічна безпека 
держави”, то потрібно відзначити, що у вітчизняній літературі 
вже робилися певні спроби. Так, науково-технологічну безпеку 



Наука і оборона 3’2009

Стратегічні питання забезпечення 
науково-технологічної безпеки України 

та шляхи їх вирішення

22

пропонувалося розглядати як “впровадження новітніх техноло-
гій, досягнення технічного прогресу, збереження такого рівня 
вітчизняного науково-технічного й виробничого потенціалу, 
який у разі погіршення внутрішніх і зовнішніх умов забезпечив 
би виживання національної економіки за рахунок використання 
власних інтелектуальних і технологічних ресурсів, збереження 
державної незалежності” [1]. Але, по-перше, невизначеними 
залишаються такі поняття, як “рівень вітчизняного науково-
технічного і виробничого потенціалу” та “виживання націо-
нальної економіки”, а по-друге, проблематичною є теза, що 
саме рівень вітчизняного науково-технічного та виробничого 
потенціалу, а не комплекс політичних, економічних і воєнних 
заходів забезпечує збереження державної незалежності.

У праці [2] запропоновано науково-технологічну безпеку 
визначати як “такий стан науково-технологічного та вироб-
ничого потенціалу держави, який дає змогу забезпечити на-
лежне функціонування національної економіки, достатнє для 
досягнення та підтримки конкурентоспроможності вітчизняної 
продукції, а також гарантування державної незалежності за-
вдяки власним інтелектуальним і технологічним ресурсам”. 
Проте знову використовуються такі невизначені поняття, як 
“належне”, “достатнє” “гарантування державної незалежності” 
або “стан науково-технологічного і виробничого потенціалу 
держави”, оскільки не встановлені їх оцінки та чинники, якими 
вони визначаються, а також критерії їх досягнення.

Все це є свідченням складності визначення такого поняття 
через його багатогранний характер, що у свою чергу потребує 
запровадження як комплексного оцінювання з використанням 
багатьох чинників, так і встановлення відповідних критеріїв 
появи або відсутності загроз науково-технологічній безпеці 
держави. Тому науково-технологічну безпеку можна визначити 
як наявність або відсутність загроз для підтримки конку-
рентоспроможності вітчизняної продукції та гарантування 
державної незалежності завдяки власним інтелектуальним і 
технологічним ресурсам. Забезпечення науково-технологічної 
безпеки держави повинно здійснюватися шляхом запро-
вадження комплексу взаємопов’язаних заходів державної 
промислової, наукової, науково-технічної, воєнно-технічної, 
оборонно-промислової, бюджетної, інвестиційної та регуля-
торної політики, які забезпечують превалювання в промисло-
вості держави високих технологічних укладів та входження 
її до групи промислово розвинених країн світу.

Науково-технологічна безпека держави передбачає [5, 9]:
відтворення національного науково-технічного, техноло-

гічного та виробничого потенціалів; 
розвиток пріоритетних напрямків наукових досліджень і тех-

нологічних розробок, що забезпечують конкурентоспромож-
ність національної економіки; 

забезпечення режиму таємності та охорони на об’єктах 
стратегічного значення, виробництвах підвищеної небезпеки, 
у науково-дослідних організаціях і на підприємствах, робота 
на яких становить предмет державної таємниці; 

експортний контроль над поширенням технологій і нау-
кових розробок; 

захист прав інтелектуальної власності у сферах зовнішньо-
економічної діяльності та науково-технічного співробітництва; 

розвідувальну та контррозвідувальну діяльність у сфері тех-
нологій і наукових розробок, що мають стратегічне значення.

Аналіз окремих проблем забезпечення науково-техноло-
гічної безпеки в Україні показав, що, перш за все, вони стосу-
ються непослідовності та безсистемності державної політики 
в цій сфері. Так, ще в 1996 р. постановою Кабінету Міністрів 
України від 19 лютого 1996 р. № 216 “Про державну підтримку 
міжнародного співробітництва у сфері високих і критичних 
технологій” був затверджений перелік критичних технологій, 
визначено обов’язковість їх розроблення та впровадження 
центральними органами виконавчої влади. Тоді розв’язання 
найважливіших державних проблем і виконання завдань у сфе-
рі критичних технологій здійснювалося програмно-цільовим 
методом через Національну програму України “Критичні 
технології”.

Таку діяльність можливо було б проводити на планомірній 
основі з періодичним уточненням згаданого вище переліку. 
Тим більше, що цьому сприяв би прийнятий у 2001 р. Закон 
України “Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки”, 
яким були визначені такі напрями до 2006 р. Законом України 
“Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в України” 
визначені стратегічні пріоритетні напрями інноваційної діяль-
ності на довгострокову (2003–2013 рр.) та середньострокову 
(до 2007 р.) перспективи. Прийнята також Загальнодержавна 
комплексна програма розвитку високих наукоємних техноло-
гій, яка була затверджена Законом України від 9 квітня 2004 р. 
№ 1676.

Але, замість продовження розпочатої діяльності, Постано-
вою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. № 1086 
“Про затвердження Державної програми прогнозування 
науково-технологічного та інноваційного розвитку на 2004–
2006 рр.” знову ставиться завдання з розробки переліку таких 
технологій. Проте новий перелік критичних технологій досі не 
з’явився, а затверджений Урядом раніше втратив чинність у 2006 р. 
Крім того, законом не встановлені також пріоритетні напрями 
розвитку науки і техніки на черговий п’ятирічний період.

Ще одна спроба створити перелік критичних технологій 
була здійснена Урядом наприкінці 2007 р. Постановою Кабі-
нету Міністрів України від 25 вересня 2007 р. № 1118 “Про 
затвердження Державної програми прогнозування науково-
технологічного розвитку на 2008–2012 роки” знову визначено 
таке завдання. А розробка тільки проекту державних цільових 
програм наукових і науково-технічних розробок за пріоритет-
ними напрямами розвитку науки і техніки на 2013–2017 рр. 
запланована лише у 2012 р.

Отже, парадокс полягає в тому, що за наявності в Україні 
критичних технологій (наприклад, у космічній та авіабудівній 
галузях) їх офіційного переліку досі не існує, а тому вони не 
отримують відповідної державної підтримки. 

У той же час в умовах відсутності визначених пріоритет-
них напрямів розвитку науки і техніки на черговий плановий 
період та затвердженого переліку критичних технологій 
Кабінетом Міністрів України затверджується Державна ці-
льова науково-технічна програма розроблення і створення 
сенсорних наукоємних продуктів на 2008–2012 рр., Державна 
цільова економічна програма “Створення в Україні інновацій-
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ної інфраструктури” на 2009–2013 рр. та Концепція проекту 
Загальнодержавної цільової економічної програми розвитку 
промисловості на період до 2017 р. Більш того, це здійснюється 
за відсутності Концепції розвитку наукової сфери, розробку якої 
рекомендовано здійснити Урядові України у 2007–2008 рр. рі-
шенням Ради національної безпеки і оборони України від 6 квіт-
ня 2006 р. “Про стан науково-технологічної сфери та заходи 
щодо забезпечення інноваційного розвитку України”, уведеного 
в дію Указом Президента України від 11 липня 2006 р. № 606. 

Важливим питанням є підвищення рівня державного управ-
ління для забезпечення науково-технологічної безпеки. Вкрай 
неефективною виявилася діяльність різних координуючих і 
дорадчих органів за участю провідних вчених галузевої та 
академічної науки з питань вироблення й реалізації стратегії 
науково-технологічного розвитку держави. Так, фактично 
не функціонує створена ще у 1996 р. Рада з питань науки та 
науково-технічної політики при Президентові України. Цьому 
органові так і не вдалося розгорнути свою діяльність з роз-
роблення пропозицій щодо здійснення системних заходів, 
спрямованих на розв’язання проблем національної безпеки в 
науково-технологічній сфері та реалізацію державної стратегії 
науково-технологічного розвитку України. Результатом ді-
яльності Міжвідомчої комісії з питань науково-технологічної 
безпеки при Раді національної безпеки і оборони України, утво-
реної Указом Президента України від 3 лютого 2001 р. №1170, 
стало лише схвалення нею проекту Національної доктрини 
інноваційного розвитку і модернізації економіки України, який 
так і не був затверджений Президентом України. Не дала по-
зитивних результатів і діяльність Комісії Кабінету Міністрів 
України з питань науково-технологічного розвитку, створеної 
ще в 2001 р. і ліквідованої в 2005 р. Вона повинна була здій-
снювати координацію діяльності міністерств та інших цен-
тральних органів виконавчої влади, пов’язаної з формуванням 
і реалізацією державної науково-технічної політики. 

Актуальною на сьогодні є потреба в удосконаленні чинної 
законодавчої бази у сфері формування та реалізації державної 
наукової та науково-технологічної політики, спрямованої, 
зокрема, на забезпечення науково-технологічної безпеки дер-
жави. Так, Законом України “Про державне прогнозування та 
розроблення програм економічного і соціального розвитку 
України” в системі прогнозних і програмних документів еко-
номічного і соціального розвитку не передбачений прогноз 
і програмування наукового та науково-технологічного розвитку 
держави як основи довгострокової державної політики у цій 
сфері. Такий прогноз міг би стати основою для розроблення, 
наприклад, загальнодержавної програми наукового та науково-
технологічного розвитку України, а також програм розвитку 
галузей економіки. Без цього важко розраховувати на запро-
вадження ефективних заходів щодо зміцнення національної 
безпеки на основі використання наукових і науково-технічних 
досягнень, що визначено статтею 31 Закону України “Про на-
укову і науково-технічну діяльність”. 

Для вирішення розглянутих проблем пропонується здій-
снити комплекс заходів у сфері формування та реалізації дер-
жавної наукової та науково-технологічної політики з метою 
забезпечення науково-технологічної безпеки держави.

1. Підготувати уточнення до Закону України “Про основи 
національної безпеки” в частині визначення поняття “науково-
технологічна безпека держави”, комплексу основних чинників, 
які характеризують або впливають на її стан, основних завдань, 
механізмів та шляхів забезпечення науково-технологічної без-
пеки держави в порядку, встановленому цим законом. Такий 
стратегічний документ має бути підготовлений за активної 
участі Ради з питань науки та науково-технічної політики при 
Президентові України та розглянутий на засіданні Ради на-
ціональної безпеки України.

2. Розробити стратегію науково-технологічного розвитку 
України як концептуальний документ стратегічного плануван-
ня, який визначає основи політики України у сфері науки та 
технологій на довгостроковий період і подальшу перспективу.

3. Визначити, що фундаментальні дослідження – це під-
ґрунтя інноваційного розвитку держави, а основним меха-
нізмом науково-технологічного розвитку є запровадження 
багаторівневої системи пріоритетів у сфері фундаментальних 
досліджень і розробок технологій. Особливу роль відвести 
критичним технологіям, у тому числі воєнним, визначенню 
їх переліку з обов’язковим його корегуванням, причому най-
більший пріоритет надати нанотехнологіям. 

4. Підвищити роль наукового, науково-технологічного та ви-
робничо-технологічного набутку в забезпеченні науково-тех-
нологічної безпеки. Запровадити перелік базових технологій, 
що потребують підтримки й модернізації, оскільки вони у су-
купності з критичними технологіями визначають технологіч-
ний уклад країни. 

5. Для реалізації такої стратегії затвердити Загальнодержав-
ну програму науково-технологічного розвитку України, яка 
у свою чергу повинна реалізовуватися через низку державних 
цільових програм за пріоритетними напрямами науково-
технологічного розвитку.

6. Внести зміни та доповнення до Закону України “Про 
державне регулювання та розроблення програм економічного 
і соціального розвитку України” та Закону України “Про на-
укову та науково-технічну діяльність” з метою включення до 
системи прогнозних та програмних документів економічного 
і соціального розвитку прогнозу та загальнодержавної програми 
науково-технологічного розвитку на довгостроковий період. 

7. Визначити роль та місце фундаментальної науки у сфор-
мованих науково-технологічних пріоритетах, виявивши в них 
ті орієнтовані фундаментальні та пошукові дослідження, що 
стикують нові знання з практикою.

8. Активізувати діяльність Ради з питань науки та науково-
технічної політики при Президентові України з підготовки 
пропозицій щодо прийняття стратегічних рішень у сфері дов-
гострокового та середньострокового науково-технологічного 
розвитку держави. Вдосконалити роботу Ради, створивши ро-
бочі групи експертів за найважливішими напрямами науково-
технологічного розвитку України, до роботи в яких залучити 
провідних фахівців та науковців.

До функцій зазначеної Ради необхідно включити розробку 
пропозицій щодо уточнення на законодавчому рівні стратегіч-
них пріоритетів інноваційної діяльності, встановлення балансу 
між фундаментальними дослідженнями, яких потребують 
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стратегічні інтереси держави, та прикладними дослідженнями, 
здатними забезпечити швидкий ефект, визначення пріоритет-
них галузей промисловості та переліку критичних (проривних) 
технологій, на яких слід сконцентрувати організаційні, фінан-
сові, наукові та виробничі можливості країни, тощо.

Запропоновані підходи та комплекс заходів дасть змогу на 
державному рівні оперативно реагувати на загрози у сфері 
науково-технологічної безпеки та запровадити комплекс адек-
ватних заходів для їх нейтралізації. 
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Вода – 
стратегічний 
ресурс 
майбутнього
Аналізуються водні ресурси планети Земля, їхній стан, загальносві-
товий обсяг споживання прісної води й негативний вплив госпо-
дарської діяльності людини на стан аквасистеми та загрози воєнній 
безпеці України, пов’язані з організацією використання водних ресурсів.
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Відомо, що вода – найпоширеніша речовина на 
Землі. Все живе містить воду. Це природний ре-
сурс, без якого неможливе життя взагалі й людини 
зокрема. З водою пов’язана діяльність людей. 
Вона є середовищем для життя, компонентом про-

дуктів харчування, охолоджувачем, складовою промислової та 
іншої продукції, транспортним засобом, носієм інерції, місцем 
відпочинку тощо [1].

На Світовий океан припадає 361 млн км2 або близько 72 % 
загальної площі земної кулі, на всі внутрішні водойми су-
ходолу – не більше 3 %. Близько 10–11 % суходолу вкрито 
льодовиками.

Основна кількість прісної води зосереджена в льодовиках 
Антарктиди й Гренландії, гірських льодовиках, айсбергах, 
у зоні вічної мерзлоти. Зі всієї кількості прісної води тільки 
0,6–1 % перебуває в рідкому стані. Як розподіляються водні ресур-
си на планеті Земля, наведено в табл. 1 [2].

Таблиця  1 .  Розподіл водних ресурсів

Водні ресурси
Належність, % Об’єм,

млн км3до гідросфери до прісних вод

Льодовики 1,74 68,7 24
Підземні води 0,761 30,1 10,5
Озера 0,013 0,26 0,031
Волога атмосфери 0,001 0,04 0,0123
Болота 0,0008 0,03 0,0114
Річки 0,0002 0,006 0,00212
Біологічна вода 0,0001 0,003 0,00112

Але, якщо не брати до уваги води (льоди) полярних льодови-
ків, поки що недоступних для використання, то на частку доступ-
них для використання прісних вод припадає лише 0,3 % ста-
ціонарного обсягу гідросфери.

Проаналізуємо наявність і стан водних ресурсів у Європі 
взагалі, Німеччині, Російській Федерації та Україні зокрема.

Із загальної кількості вологи над територією Європи за рік 
випадає близько 4150 км3 атмосферної вологи. Із цього об’єму 
2320 км3 становить поверхневий (річковий стік) і 900 км3 – 
підземний.

На території Європи створено більше 2,5 тис. водойм, в яких 
додатково акумульовано понад 430 км3 води. Щороку 175 км3 
вод водойм відновлюється. Загальний об’єм водної маси озер 
становить 857 км3.

Німеччина багата водними ресурсами: щорічно її жителі 
мають у своєму розпорядженні близько 188 млрд м3 води. Крім  
наявного виходу до Північного й Балтійського морів є також 
велика кількість внутрішніх озер, найбільше з яких Боденське 
(539 км2). Друге місце за площею займає озеро Мюріц (115 км2). 
Країну пронизує мережа річок. Найбільшими водними артерія-
ми є Майн (524 км), Ельба (1165 км, з них 786 км на території 
Німеччини), Дунай (2858 км, 647 км на території Німеччини), 
Рейн (1320 км, 865 км на території Німеччини).

Досить багата водними ресурсами й Російська Федерація. 
Близько 3 млн її річок належать басейнам трьох океанів: Льо-
довитого, Тихого й Атлантичного, деякі – безстічному басейну 
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нестачу в споживанні прісної води, яка впритул наблизиться 
до можливостей доступних ресурсів. Наприклад, у столиці 
Індії Нью-Делі мільйони людей не мають водогону і навіть 
у багатих районах усі – старі й молоді – годинами чекають на 
питну воду в чергах, використовуючи й ту, яка не зовсім для 
цього придатна. Багатьом мешканцям Африки, Азії, Латинської 
Америки та інших частин світу доводиться ходити по воду 
кілометри кілька разів на добу [4]. Ситуація загострюється 
й тим, що в цих країнах інтенсивно розвивається промисло-
вість, яка використовує велику кількість води. 

За минулі 100 років використання води зросло в 6 разів, 
а приріст населення – у 2 рази. Передбачається, що до 2050 р. 
понад 50 країн світу, у тому числі й Україна, наблизяться до 
граничного показника стресового дефіциту води або переви-
щать його [5]. Так, у доповіді про Програму розвитку ООН 
про розвиток людини говориться, що 39 країн світу вже 
одержують більшу частину необхідної їм води з-за кордону. 
Серед них – Азербайджан, Латвія, Словаччина, Узбекистан, 
Україна, Хорватія, Ізраїль, Молдова, Румунія й Туркменистан. 
Такі держави, як Молдова, Румунія, Угорщина, Туркменистан 
і ще близько 10 країн світу понад 75 % своїх водних ресурсів 
одержують із зовнішніх джерел. Азербайджан, Латвія, Сло-
ваччина, Узбекистан та Україна одержують з-за кордону 50 % 
необхідної їм води [6].

Розрахунки глобального, національного й індивідуального 
споживання води свідчать про те, що запаси її теж досягли 
критичного рівня. Якщо витрачати на виробництво кілограма 
яловичини 15,5 тис. л води, то через 30 років води не зали-
шиться зовсім [5].

З кінця XIІІ століття до цього часу кількість води, що спо-
живають люди і яка вилучається з гідрологічного циклу, зросла 
з 0,1 до 3,6 км3 за рік. Спеціалісти вважають, що води, придатної 
для безпосереднього споживання, на земній кулі є близько 2 % 
від загальної кількості, левова частка якої – це вода, що міс-
титься в льодовому покрові Землі, а питна вода озер, струмків 
і річок – менше 0,001 % загального запасу вологи планети, кіль-
кість якої постійно поповнюється атмосферними опадами. 

Нерівномірність розподілу водопостачання може викликати 
небезпеку для світового співтовариства, бо держави, в яких не-
достатньо ресурсів питної води, можуть мати необґрунтовані 
претензії до сусідів із кращим водопостачанням. Тому не може 
бути двох думок про те, що водні ресурси в нинішньому століт-
ті стануть однією з найважливіших складових безпеки й розви-
тку країн і народів. Зовсім не випадково в різних регіонах світу 
йде всезростаюча боротьба за водні ресурси, доступ до них 
і забезпечення безпечного й безперебійного водопостачання як 
для питних, так і для соціально-економічних потреб. Особливо 
гостро відчувається ця проблема на Близькому Сході, в Африці, 
Центральній Азії: між Єгиптом, Суданом та Ефіопією, які 
використовують води Нілу; Туреччиною й суміжними з нею 
країнами, що використовують води Тигру та Євфрату, яка спо-
рудила 22 греблі й 19 великих електростанцій на цих річках, 
унаслідок чого стік зменшився з 30 до 16 м3. 

Китай планує перекинути води річки Янцзи в посушливі 
північні райони. Завершення будівництва системи каналів 
намічене на 2050 р. Крім того, у Китаї проклали канал для від-

Каспійського моря. Загальна довжина російських річок стано-
вить 2,3 млн км (3 рази від Землі до Місяця й назад), а об’єм 
річкового стоку – 4264 км3 на рік.

Перлиною світового значення для Росії є озеро Байкал, 
яке вміщує 23 600 км3 (22 %) запасів прісної води планети. 
У ньому більше води, ніж у Балтійському морі. Води цього 
озера достатньо, щоб заповнити 93 таких моря, як Азовське, 
поїти населення земної кулі протягом 40 років, а населен-
ня країн Співдружності Незалежних Держав (СНД) майже 
1000 років.

В Україні налічується 63 119 річок і струмків, у тому числі 
9 великих (площа водозабору понад 50 тис. км2), 81 середніх (пло-
ща водозабору – від 2 до 50 тис. км2) і 63 029 малих (площа водо-
забору не перевищує 2 тис. км2). Їхня загальна довжина становить 
206,4 тис. км, з них 90 % припадає на малі річки. Річки, озера, 
водосховища, ставки та канали займають 24,148 тис. км2, що ста-
новить 4 % від загальної – 603,7 тис. км2 – території України [3].

Водоресурсний потенціал України становить 209,8 км3 

річкового стоку, з якого лише 52,4 км3 (25 %) формується в 
межах України, а решта надходить із Росії, Білорусі, Румунії, 
Молдови, Угорщини, Польщі, та 21 км3 підземних вод [3]. 

В Україні збудовано 1160 водосховищ загальним об’ємом 
понад 55 км3, більше 28 тис. ставків та 7 великих каналів за-
вдовжки 1021 км, по яких подається 11 тис. м3/с води, 10 водо-
водів великого діаметра.

Населення України споживає 70 % питної води з поверх-
невих джерел (річок, відкритих водойм), а 30 % – з підзем-
них. Проте слід зазначити, що через інтенсивне забруднення 
водних ресурсів порушення норм якості води досягло рівнів, 
які призводять до деградації водних екосистем, зниження 
продуктивності водойм. Значна частина населення України 
використовує для своїх життєвих потреб недоброякісну воду, 
що загрожує здоров’ю нації.

На сьогодні в країні практично не залишилося джерел водо-
постачання 1-ї категорії якості. Майже всі водойми за рівнем 
забруднення наблизилися до 3-ї категорії [3].

Теоретично водні ресурси невичерпні, тому що за раціо-
нального використання вони безупинно відновлюються завдяки 
кругообігу. Ще в недалекому минулому вважалося, що води на 
Землі так багато, що, за винятком окремих посушливих районів, 
людям не потрібно турбуватися про її нестачу. Однак споживан-
ня води зростає такими темпами, що перед людством все частіше 
постає проблема забезпечення майбутньої потреби в ній. 

Згідно з оцінюванням Інституту світових ресурсів, протягом 
року 41 тис. км3 води повертається із суходолу до моря. З цього 
обсягу майже 9 тис. км3 води вважається придатною для люд-
ської діяльності у світовому масштабі, що може забезпечити 
20 млрд людей. Але через нерівномірну густоту населення 
на Землі та різний технічний рівень країн водоспоживання 
в різних місцях земної кулі є неоднаковим. 

Нині більше 1,1 млрд людей (майже 1/6 усього людства) у 
світі не мають доступу до безпечної питної води, зокрема зна-
чна частина населення Центральної та Східної Азії. Водний 
дефіцит уже відчувають мешканці 26 країн світу. У регіонах, 
що потерпають від високого рівня водного стресу, живе 40 % 
людства. До 2025 р. близько 5,5 млрд людей можуть відчути 



Наука і оборона 3’2009

Вода – стратегічний
ресурс майбутнього 27

ведення вглиб країни значної частини стоку Іртиша, який бере 
свій початок у Китаї, протікає по територіях Казахстану й Росії, 
впадає поблизу Ханти-Мансійська в річку Об. Будівництво 
цього каналу дасть змогу відводити від 10 до 40 % її стоку, 
що спричинить негативні екологічні й економічні наслідки 
для Казахстану та Росії.

Водна проблема призводить до ускладнення політичної 
ситуації на Близькому Сході, зокрема до конфліктних взаємин 
між Ізраїлем, Палестиною та Йорданією: до неї не доходить 
значна частина річки Йордан, адже Сирія відвела чималу 
частину потоків річки Ярмук углиб своєї країни, залишивши 
невеликий стік для Йордану.

У багатьох країнах і районах Європи, США вже відчуваєть-
ся нестача водних ресурсів, яка збільшується з кожним роком, 
а найгостріше – в Африці та великих містах Південної Америки. 
Причому води не вистачає не тільки для сільського господар-
ства, але й мегаполісам через швидке зростання населення та 
прискорену урбанізацію. Населення змушене купувати питну 
воду за високою ціною. До речі, у деяких країнах, наприклад 
ОАЕ та Іраку, вода вже коштує дорожче нафти.

Згідно з даними ООН, у світі існує близько 300 потенційних 
конфліктів, в основі яких – водна проблема. Власне, третя світова 
війна за воду вже почалася, поки що інформаційна та економічна. 
А втім, реальна загроза поруч з нами, хоч і видається поки ще 
нереальною. Про це говорять науковці на семінарах, про можли-
вість збройного конфлікту застерігає ООН, у місцях, де є прісна 
вода, намагаються влаштуватися люди в державах третього світу. 
З цього приводу Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун на сесії 
Генеральної Асамблеї ООН зі стурбованістю наголошував, що 
вода лежить в основі багатьох ключових викликів перед сучас-
ним світом. Багато сучасних конфліктів у світі розпалюються, 
загострюються або спалахують через нестачу води. Ця тенденція 
є вкрай тривожною особливо тому, що така нестача буде, за прог-
нозами, тільки зростати в прийдешні роки [5]. Зважаючи на цю 
обставину, захист і охорона водних ресурсів стає одним із пріо-
ритетних завдань національної безпеки України. 

Уважається, що країни зазнають “водного стресу”, якщо 
поновлювані ресурси прісної води зменшуються до 1700 м3 на 
душу населення. Коли цей показник падає нижче 1000 м3 води 
на душу населення, країна відчуває її хронічний дефіцит. Ці 
граничні показники дефіциту води були спочатку розраховані, 
враховуючи те, що споживання 100 л води на день (36,5 м3 води 
на рік) є мінімальною нормою на душу населення для задово-
лення основних побутових потреб і підтримання нормального 
здоров’я людей. У розвинених країнах обсяг води, необхідний 
для задоволення потреб сільського господарства, промисловос-
ті та видобутку електроенергії, у 5–20 разів вищий. 

Загальний річний об’єм поновлюваних ресурсів питної 
води на душу населення за період 1950–2050 рр. у країнах світу, 
що можуть наблизитися до граничного показника “водного 
стресу” або перевищать його в 2025 р., наведено в табл. 2.

 У цей час велику небезпеку виснаження водних ресурсів спри-
чиняє швидко зростаюче забруднення річкових, озерних і значною 
мірою морських вод. Водні екосистеми дуже сильно деградували. 
Майже половина водно-болотяних районів та берегових зон (об-
ластей з підвищеним зволоженням) були втрачені. Річки планети 

перетворилися в стічні канали виробничих і побутових відходів, 
а прибережні зони Світового океану – в їхні сховища.

Зараз можна цілком обґрунтовано говорити, що близько 
70 % забруднення водного середовища дають наземні джерела, 
і серед них насамперед промисловість, будівництво, комуналь-
не та сільське господарство, рекреація. 

Забруднення поділяються на такі види: хімічні (нафта й 
нафтопродукти, важкі метали, добрива та ядохімікати, поверх-
нево-активні речовини і синтетичні мийні засоби); фізичні (радіо-
активне і теплове); біологічні (патогенні мікроорганізми, бак-
терії та віруси); механічні (побутові та промислові відходи).

Отже, забезпечення населення питною водою високої 
якості – одне з першочергових завдань будь-якої держави. Це 
питання є багатоаспектною міжгалузевою проблемою і на-
лежить до найбільш соціально значущих, оскільки безпосе-
редньо впливає на стан здоров’я громадян і визначає ступінь 
екологічної та епідемічної безпеки цілих регіонів і держави 
в цілому. Тому Національна програма “Земля, вода, повітря – 
вічні цінності” може і повинна стати складником національної 
ідеї, невід’ємним розділом внутрішньої і зовнішньої політики, 
концепції національної безпеки [7].

Зважаючи на складну ситуацію з водними ресурсами у світі 
взагалі та в Україні зокрема, у Законі України “Про основи на-
ціональної безпеки України” серед основних існуючих і по-
тенційних загроз безпеці та стабільності суспільства загострю-
ється увага на таких складових водної спрямованості:

в екологічній сфері – погіршення екологічного стану водних 
басейнів, поглиблення проблеми транскордонних забруднень 
і зниження якості води;

Таблиця  2 .  Річний об’єм поновлюваних ресурсів питної води на 
душу населення в 1950–2050 рр., м3

Країна 1950 1995 2025 2050

Мальта 96,2 82,0 71,1 68,3
Ємен 2500 579,2 172,4 74,2
Йорданія 1420 1147,9 261,1 117,9
Сінгапур 600 587,1 210,7 178,8
Кенія 14 800 2362,3 523,7 233,6
Ізраїль 2150 1709,1 382,0 275,4
Алжир 19 100 2182,1 683,6 420,0
Сомалі 11 500 3743,5 1243,2 540,5
Єгипет 58 100 2661,0 923,2 597,1
Сирія 35 500 10 157,4 2421,4 1059,5
Ліван 4800 3326,4 1595,2 1085,0
Перу 40 000 5241,1 1682,1 1090,2
Афганістан 50 000 5581,6 2482,5 1104,7
Польща 56 200 2263,9 1464,0 1352,81
Індія 2 085 000 5831,2 2228,2 1497,81
Пакистан 468 000 11 844,2 3331,0 1643,11
Вірменія 8270 6072,0 2297,9 1750,61
Україна 86 000 2344,4 1689,4 1781,81
Китай 2 800 000 5047,2 2292,3 1834,71
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в економічній сфері – критичний стан основних виробничих 
фондів у водних системах життєзабезпечення;

у сфері державної безпеки – можливість незаконної появи 
в країні засобів масового ураження (ввозу, нелегального ви-
готовлення тощо) та їхнього поширення через воду. 

Тому одним із провідних напрямів державної політики з пи-
тань національної безпеки згаданим законом визначено поліп-
шення екологічного стану річок, насамперед басейну Дніпра, 
та якості питної води [8]. 

Захист і охорона водних ресурсів є одним із завдань еко-
логічної безпеки як однієї зі складових національної безпеки 
держави. На перший погляд, розглядаючи проблемні питання, 
що пов’язані із забезпеченням екологічної безпеки, а саме орга-
нізацію використання водних ресурсів, не вбачається прямого 
зв’язку зі ще однією складовою національної безпеки – воєн-
ною безпекою. Але це тільки на перший погляд. 

Звертаючи увагу на досить багато визначень поняття воєн-
ної безпеки, можна констатувати, що їх сутність зводиться до 
розуміння воєнної безпеки як захищеності особи, суспільства 
й держави від воєнних загроз.

Воєнна безпека має внутрішній і зовнішній аспекти. Зовнішній 
аспект воєнної безпеки відображає спроможність стримувати 
воєнну силу ззовні або протистояти їй. Така спроможність перед-
бачає наявність адекватних збройних сил, національної та колек-
тивної систем безпеки, воєнно-політичних союзів. Внутрішній 
аспект воєнної безпеки охоплює систему заходів, спрямованих 
на створення й підтримку готовності особи, суспільства й дер-
жави до попередження та відвернення воєнних загроз шляхом 
забезпечення стабільного функціонування Воєнної організації, 
здійснення мобілізаційної підготовки населення й економіки 
держави. Саме розгляд внутрішнього аспекту воєнної безпеки дає 
змогу встановити зв’язок воєнної безпеки з екологічною.

На наявність таких зв’язків вказують і так звані екологічні 
закони американського еколога Б. Коммонера, які стали мето-
дологічним узагальненням екологічного досвіду сучасності. 
Їх чотири [9]:

1) “усе пов’язане з усім”;
2) “усе повинно кудись подітися”;
3) “природа знає краще”;
4) “ніщо не дається задарма”.
Саме перший закон, який по суті є відображенням систем-

ного підходу не лише до розгляду сфери екологічної безпеки, 
а й до національної безпеки взагалі, підтверджує наявність 
між ними взаємозв’язків. 

Відповідь на питання, де ті чинники, через які здійснюється 
їх взаємозалежність, лежить у розгляді складових внутрішньо-
го аспекту воєнної безпеки, а саме забезпечення стабільного 
функціонування Збройних Сил України як складової Воєнної 
організації держави. Суттєвим для розгляду збройних сил як 
складної організаційної системи є те, що вони містять у собі 
людину, чия діяльність забезпечує їхнє існування й функціону-
вання. Наявність людини як найважливішої складової органі-
заційної системи надає їй характеру соціальної системи. І саме 
це є одним з головних чинників, які забезпечують перетинання 
інтересів як воєнної, так і екологічної сфер безпеки, зокрема 
й через організацію використання водних ресурсів.

Зазначимо, що погіршення стану здоров’я населення вна-
слідок вживання неякісної питної води може мати інфекційну 
й неінфекційну природу.

Воднозумовлені інфекції можуть спричинити різноманітні 
бактерії (кампілобактерії, ешеріхії, кишкова паличка, легіоне-
ла, сальмонели, шигели, єрсинії, холерний вібріон і т. ін.), віру-
си (аденовірус, ентеровірус, віруси гепатиту А, Е, ротавірус та 
ін.), найпростіші (токсоплазма, криптоспори, циклоспори тощо), 
гельмінти (фасциоли, ехінококи, аскариди, дракункули і т. ін.). 
Є три шляхи передачі воднозумовлених інфекцій: вживання 
води (пиття), інгаляція та аспірація (аерозоль), контакт (вми-
вання, купання). Для кожного з цих шляхів характерні ті чи 
інші збудники. Кількість нових або дотепер невідомих інфек-
ційних агентів, для яких вода є шляхом передачі, продовжує 
збільшуватись [10].

Неінфекційна природа захворювань пов’язана з особливос-
тями хімічного складу води. Доведено, що негативно впливає 
на організм людини вода з підвищеною мінералізацією, ви-
сокою жорсткістю, підвищеним вмістом хлористого натрію, 
низьким рН, підвищеним або зниженим вмістом іонів кальцію, 
магнію, а також металів – калію, міді, цинку, марганцю, хрому, 
ванадію та ін. Необхідно врахувати, що наявність тих чи інших 
токсичних речовин у воді (нітрати, свинець, хром тощо) може 
бути зумовлена не тільки природними, але й техногенними 
причинами. Хімічні речовини, що містяться в питній воді в різ-
них сполуках, часто є так званими чинниками малої інтенсив-
ності, що призводять до збільшення частоти хвороб, уже ра-
ніш поширених серед населення. Цей негативний вплив може 
проявлятися за такими напрямками: спричиняти хронічну ін-
токсикацію, одним із проявів якої є зниження імунітету, вести 
до сенсибілізації (підвищеної чутливості до будь-яких факторів 
впливу на організм) і внаслідок цього – до збільшення частоти 
алергійних захворювань, чинити бластомогенну (ріст злоякіс-
них новоутворень), тератогенну й мутагенну дію (ріст вродже-
них вад, мертвонароджень, спонтанних абортів), впливати на 
обмінні процеси в організмі [11].

Наявність у воді шкідливих домішок не може не позна-
чатися на самопочутті та здоров’ї людини. Води із загальною 
мінералізацією вище 0,5 г/л вважаються небезпечними для 
здоров’я, але наш застарілий ДОСТ допускає концентрацію 
солей до 1 г/л. А, наприклад, у США таку воду дозволяється 
вживати тільки військовослужбовцям в екстремальних умовах 
і лише обмежений час [12]. Тому, безумовно, якість води не 
може не відбиватися на стані особового складу збройних сил, 
а через це – і на воєнній безпеці держави взагалі. 

Гігієнічне значення води для військовослужбовців зу-
мовлене не лише забезпеченням їхніх фізіологічних потреб, 
а й необхідністю використання води для особистої гігієни, 
банно-прального обслуговування, підтримування санітарного 
стану військових містечок (таборів), санітарної обробки осо-
бового складу при застосуванні зброї масового ураження тощо. 
Епідеміологічне значення води виявляється у тому, що вона 
може бути фактором передавання і розповсюдження збудників 
різних інфекційних захворювань. Медичній службі належить 
важлива роль у здійсненні контролю за санітарним станом 
системи водопостачання військ (паспортизація водних джерел, 
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якість води та ін.), у поліпшенні якості води в стаціонарних та 
польових умовах [13].

Отже, забезпечення якісною питною водою особового складу 
Збройних Сил України є важливим і досить складним завданням 
у сфері воєнної безпеки держави. Його вирішення потребує зміни 
поглядів на цю проблему. На жаль, обговорення її постановки вза-
галі, а вирішення й тим більше не розглядаються в публікаціях. 
Потрібно розуміти, що висування певних вимог до забезпечення 
Збройних Сил водою необхідної якості в різних умовах їх функ-
ціонування визначатиме потребу в розробленні або закупівлі 
новітніх зразків спеціальної техніки, яка могла б задовольнити 
таки вимоги та можливості щодо обеззараження води тощо.

Сучасний розвиток України характеризується тим, що основ-
ними загрозами її національній безпеці є внутрішні. Заважають 
їх вирішенню недоліки державної політики у використанні вод-
них ресурсів, які безпосередньо впливають на стан воєнної без-
пеки держави, наприклад, у питаннях запобігання повеням й під-
топленню території країни [14]. Наслідками дії некерованої води 
стають зруйновані дороги, мости, системи електропостачання 
тощо, які є елементами військової інфраструктури. Досвід по-
долання наслідків останньої повені в Прикарпатті у 2008 р. [4] 
говорить про те, що відновлення зруйнованої інфраструктури 
потребує чимало коштів і часу. 

Специфікою географічного розташування водних ресур-
сів в Україні є те, що майже всі основні річки (за винятком 
Південного Бугу) належать до міжнародних водних басейнів, 
що зумовлює активність транскордонних водно-екологічних 
відносин і необхідність прискореного розвитку басейнового 
управління водними ресурсами. 

Важливість названих річок для функціонування держави 
визначає і масштаби наслідків у разі припинення постачання води 
з них. А масштаби будуть катастрофічні. Адже 35 млн жителів 
країни “прив’язані” за водоспоживанням до річкової системи 
Дніпра. На головній українській водній артерії розташовано 
50 великих промислових центрів, чотири атомні електростан-
ції, десятки тисяч підприємств промислового й сільськогос-
подарського профілю, 50 великих зрошувальних систем, які 
беруть воду з Дніпра [5]. 

Аналіз воєнно-політичного середовища навколо України 
дає право стверджувати, що загрози навмисного припинення 
постачання води до України через річки не існує. Хоча сучас-
на історія і знає випадки екологічних конфліктів навколо вод 
деяких річок – загострення відносин між країнами, які вико-
ристовують воду Нілу (Єгипет, Судан, Ефіопія); напруження 
у відносинах між Туреччиною та іншими державами, що 
користуються водами Тигру та Євфрату. Взагалі ж реалізація 
такого роду загроз практично неможлива з огляду на їх вели-
чезну технічну і технологічну складність, величезну потребу 
в коштах і часі, сумнівну воєнну чи політичну перемогу, не-
минуче неприйняття світовою спільнотою. 

Але відкидати можливість виникнення загроз воєнній безпе-
ці держави використанням водних ресурсів через порушення 
гідротехнічних споруд у разі воєнних конфліктів поблизу кордонів 
України та терористичних актів не слід. Одне з підтверджень тому 
– реальна небезпека руйнування Дубоссарської ГЕС під час кон-
флікту в Придністров’ї, коли внаслідок ракетно-артилерійського 

обстрілу м. Дубоссари була пошкоджена турбіна ГЕС. Збіль-
шення внаслідок цього рівня води у водоймищі створило небез-
пеку затоплення 60 міст і сіл лівого берега Дністра [4]. 

Подібні загрози під час воєнних конфліктів виникали для 
греблі Нурекської ГЕС у Таджикистані, гребель на невеликих 
ріках у Нагірному Карабасі й Азербайджані. Необхідно також 
відзначити, що наслідки таких аварій можуть зачепити не лише 
райони розташування цих споруд, а й території інших країн, 
тобто набути міждержавного характеру.

Застосування сучасних видів зброї великої руйнівної дії (на-
віть не масового ураження) призводить до значних порушень 
екологічної рівноваги та змін водного балансу на місцевості. 
Так, після бойових дій у Перській затоці зафіксовано збільшення 
території пустель. Навіть тривале перебування військ на поліго-
нах, велике скупчення військової техніки, людських ресурсів та 
навчальні маневри спричинюють зміни у ландшафті та екологіч-
ний розбаланс, який зумовлює порушення водного режиму [6].

З огляду на це, досить нагальним можна вважати постанов-
ку питань щодо недопущення такого роду конфліктів, у першу 
чергу в екологічно небезпечних районах України (районах, де 
можливі екологічно небезпечні наслідки не тільки для місце-
вого населення, але й для воєнної безпеки держави), а також 
своєчасного військового втручання з метою недопущення 
таких наслідків. 
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Трансформування та розвиток 
Збройних Сил України

С. П. Близнюков,
помічник Міністра оборони України

Військово-
Морські Сили 
в нових умовах:
роль, вимоги
та шлях у майбутнє
Наводяться основні принципи будівництва військово-морських сил 
країн світу з урахуванням спільності інтересів морських держав. Фор-
мулюються найважливіші вимоги до параметрів, характеристик та 
якості перспективних бойових кораблів. Відзначається жорсткість 
вимог до наявної науково-технічної бази, фінансово-економічних мож-
ливостей країни при проектуванні та будівництві бойових кораблів.
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Виконання міжнародних зобов’язань України у вій-
ськовій сфері, проведення послідовної зовнішньої 
політики, спрямованої на зміцнення миру і без-
пеки у Чорноморському та Середземноморському 
регіонах, висувають нові вимоги до розвитку 

Військово-Морських Сил, здатних виконувати широке коло 
завдань.

Обстановка, що склалася у світі, приховує потенційні за-
грози національним інтересам України. Експерти прогнозують 
подальше зростання та загострення боротьби за ресурси на 
морських шельфах, насамперед за нафтогазові поклади та 
контроль за морськими комунікаціями. У цих умовах Україна 
як морська держава повинна мати збалансовані Військово-
Морські Сили.

Сучасна міжнародна обстановка дозволяє сформулювати 
загальні для більшості морських держав завдання військово-
морських сил, які зводяться до таких блоків: 

охорона або сприяння в охороні морських кордонів; 
участь у міжнародних силах з локалізації регіональних 

конфліктів і боротьбі з тероризмом; 
забезпечення економічної діяльності держави в океанах, 

морях і на шельфовій зоні (морські перевезення, рибний про-
мисел, видобуток нафти, газу та інших корисних копалин). 

Довідка .  Слід зазначити, що реально впливати на ситуацію у різних 
районах Світового океану можуть лише ті держави, які здатні витрача-
ти у загальній структурі військових витрат на утримання та розвиток 
військово-морських сил понад 10 % бюджету на оборону.

Ведення бойових дій з моря набуває все більшого значен-
ня в сучасних умовах з огляду на зростаючу необхідність про-
ведення гуманітарних операцій та евакуацій населення, вра-
ження цілей на узбережжі, висадки військових підрозділів на 
узбережжя та їх подальшого забезпечення.

Домінування на морі залишається важливим завданням 
для забезпечення захисту морських шляхів та сполучень, що 
використовуються у цивільному судноплавстві, зокрема при 
транспортуванні комерційних вантажів та енергоносіїв, а також 
при проведенні морських і наземних операцій. Головний ак-
цент такої діяльності все більше переміщається у бік боротьби 
з асиметричними загрозами, що виникають в окремих районах, 
та захисту від піратства.

Основні завдання 
Військово-Морських Сил 
Збройних Сил України

Швидкоплинність змін у міжнародній обстановці, протяж-
ність морських кордонів зумовлюють певні виклики та загрози 
національній безпеці України з морського напрямку, зокрема:

наявність територіальних претензій, у тому числі стосовно 
територіального моря, виключної (морської) економічної зони 
та континентального шельфу України;

браконьєрство у виключній (морській) економічній зоні 
України;

наявність потенційно небезпечних об’єктів у прибережній 
смузі України.

Водночас морське середовище є потенціальною зоною 
таких загроз, як міжнародний тероризм, організована зло-
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чинність (наркотрафік, нелегальна міграція, піратство, контра-
банда зброї), забруднення навколишнього середовища тощо. 
Головними їхніми особливостями є асиметричний характер 
та фактор раптовості.

Ефективне реагування на переважну більшість потенцій-
них викликів та загроз можуть здійснювати лише Військово-
Морські Сили Збройних Сил України. Це не тільки виконання 
завдань з підтримки військово-політичної стабільності, забез-
печення воєнної безпеки та нейтралізації загроз з морського 
напрямку, але й зміцнення міжнародного авторитету України 
як морської держави. 

У сучасних умовах основним призначенням військово-
морських сил залишається захист політичних та економічних 
інтересів держав в акваторіях і просторах морів та океанів. 
При цьому військово-морські сили як інструмент зовнішньої 
політики мають унікальні можливості. Насамперед, на відмі-
ну від сухопутних сил, вони не сковані кордонами держави і мо-
жуть забезпечити “присутність прапора” своєї держави у будь-
якому морі або океані. Застосування сучасної морської зброї 
військово-морських сил по берегових об’єктах уможливлює ве-
дення безконтактних бойових дій.

Основними завданнями військово-морських сил на най-
ближчу перспективу є такі: 

запобігання або, у разі неможливості запобігання, участь 
у вирішенні локальних регіональних конфліктів та ліквідації 
вогнищ міжнародного тероризму в складі міжнародних сил 
під егідою ООН; 

забезпечення безпеки економічної діяльності у морях, 
океанах та на шельфовій зоні, пов’язаної з морськими тран-
спортними та пасажирськими перевезеннями, видобуванням 
біологічних ресурсів, вуглеводного палива та інших корисних 
копалин; 

участь у захисті морських кордонів держави; 
участь у міжнародних операціях із запобігання та ліквідації 

наслідків екологічних катастроф, рятування екіпажів кораблів 
та суден, що зазнали аварії; 

боротьба з морським піратством.
Завдання локалізації та ліквідації регіональних конфлік-

тів і вогнищ міжнародного тероризму міжнаціональними миро-
творчими силами на підставі санкції ООН або інших міжнарод-
них організацій в останні роки все більше підтверджують свою 
актуальність. Зовнішнє втручання при ліквідації регіональ-
них конфліктів здійснюватиметься з метою розведення проти-
борчих сторін, блокади окремих територій, надання допомоги 
мирному населенню та спостереження за дотриманням домов-
леностей сторонами. Враховуючи високу концентрацію насе-
лення та промислового потенціалу держав у межах берегової 
смуги, імовірність участі в миротворчих операціях військово-
морських сил буде завжди надзвичайно високою.

Завжди актуальними будуть завдання забезпечення безпеки 
економічної діяльності країн в океанській, морській та при-
бережній зонах. Залишається гострою проблема забезпечення 
безпеки судноплавства, особливо боротьба з піратством.

Разом з тим забезпечення військово-морськими силами 
безпеки економічної та господарської діяльності у морській 
зоні не вичерпується перерахованими завданнями. 

Можливі принципи будівництва 
військово-морських сил

Закінчення епохи конфронтації у світі зумовило істотне 
скорочення корабельних складів, арсеналів озброєння, чи-
сельності персоналу та інфраструктури військово-морських 
сил у цілому. Значно скоротилися обсяги військового корабле-
будування, проектних, дослідно-конструкторських і науково-
дослідних робіт. У провідних країнах світу вже проводиться 
цілеспрямована робота з формування типажу перспективних 
бойових кораблів відповідно до завдань військово-морських 
сил та умов їхнього функціонування.

Формуючи корабельний склад військово-морських сил, 
держави дотримуються в основному таких принципів:

орієнтації на партнерство та військово-технічне співробіт-
ництво для забезпечення мирного співіснування на принципах 
демократії та колективної безпеки;

уникання проведення великомасштабних морських опера-
цій із залученням великих корабельних угруповань;

високої ймовірності бойового застосування бойових кора-
блів у локальних конфліктах;

забезпечення розумного рівня оборонної достатності за 
припустимо найнижчих витрат ресурсів;

можливості планувати розвиток кораблебудування та озбро-
єння в спокійній обстановці, створювати оптимальні на трива-
лу перспективу програми військового кораблебудування, забез-
печуючи розумне співвідношення бойових кораблів і катерів 
та кораблів, суден і засобів забезпечення, а також необхідну 
берегову інфраструктуру.

Вищенаведені основні принципи будівництва військово-
морських сил характерні для багатьох країн світу. Вони знач-
ною мірою змінюють сталі традиції. 

Умови будівництва військово-морських сил змінилися і по-
требують значного розширення кола наукових досліджень, на-
самперед пошукових робіт, з обґрунтування програм озброєння 
та вигляду перспективних бойових кораблів, збільшення кіль-
кості варіантів можливих рішень, більш повного використання 
методології оптимізації за критерієм “вартість–ефективність”. 

Водночас реальні економічні можливості багатьох країн, 
недалекоглядність, а у деяких випадках популістська діяль-
ність політиків не дозволяють вирішити питання будівництва 
власних військово-морських сил навіть за умови затверджених 
планів та програм у короткі строки.

Загальні вимоги 
до перспективних бойових кораблів

На сучасному етапі для успішного виконання бойових за-
вдань кораблі військово-морських сил повинні бути здатними 
активно взаємодіяти з силами інших видів і родів збройних сил, 
мати сучасні інформаційні засоби та системи для надійного 
захисту від засобів повітряного нападу, забезпечувати високу 
бойову стійкість і живучість не тільки техніки та озброєння, 
але й усього корабля в цілому.

Нові завдання та принципи будівництва військово-морсь-
ких сил, що змінилися, дають змогу сформулювати загальні 
вимоги до перспективних бойових кораблів, у тому числі й для 
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Військово-Морських Сил Збройних Сил України. Найважли-
вішими з них є такі:

багатофункціональність корабля в цілому; 
універсальність зброї та радіоелектронних систем; 
високий рівень скритності по фізичних полях; 
підвищена стійкість і живучість у разі поразки різними 

видами боєприпасів; 
максимальна сумісність із кораблями військово-морських сил 

інших країн у забезпеченні взаємодії в морських операціях; 
високий ступінь екологічної безпеки; 
поліпшені умови життєзабезпечення особового складу; 
високий рівень ергономічності обслуговування техніки.
Вимога щодо багатофункціональності кораблів зумовлена 

обмеженням чисельності корабельного складу військово-
морських сил та широким колом завдань, що можуть бути 
виконані ними. Ця вимога забезпечується насамперед універ-
сальністю озброєння корабля.

Максимальній універсальності мають відповідати і радіоелек-
тронні системи виявлення та цілевказівок, що підвищить ефек-
тивність керування вогнем та знизить витрати на ці системи.

Високий рівень захищеності надводних кораблів забезпечу-
ється застосуванням на кораблях архітектури STEALTH та висо-
коефективних комплексів засобів радіоелектронної протидії. 

Вимога із забезпечення стійкості та живучості корабля за-
безпечується належним рівнем його конструктивного захисту, 
особливо його вибухонебезпечних і життєво важливих відсіків, 
та протипожежними заходами.

Щодо вимоги екологічності, то вона забезпечується чис-
ленними заходами з усунення можливості забруднення кораб-
лем навколишнього водного та повітряного середовища при 
повсякденній діяльності корабля в мирний час, навігаційних 
і бойових пошкодженнях різного ступеня.

Багато уваги приділяється значному поліпшенню умов 
життєдіяльності особового складу, насамперед на кораблях 
військово-морських сил тих країн, що переходять до форму-
вання екіпажів із військовослужбовців за контрактом. 

Особливої уваги заслуговує питання формулювання вимог 
до кораблів, які можуть залучатися до складу міжнародних 
військово-морських угруповань, що формуються для прове-
дення миротворчих операцій та операцій із забезпечення без-
пеки судноплавства, боротьби з піратством, незаконним обігом 
наркотиків та торгівлі зброєю.

На кораблях, які передбачені для участі в миротворчих 
операціях, мають бути виконані заходи з максимальної їх суміс-
ності за швидкістю ходу, автономністю, засобами зв’язку, сис-
темами передавання вантажів у морі, десантно-висадочними 
засобами, засобами забезпечення посадки та зльоту літальних 
апаратів, рятувальними та іншими засобами.

Перспективні бойові кораблі 
для Військово-Морських Сил

Збройних Сил України 
Головним питанням на сьогодні для Військово-Морських 

Сил Збройних Сил України залишається невизначеність кон-
цептуальних засад розвитку національних Військово-Мор-
ських Сил (кількість і типи бойового корабельного складу). Від-

сутність таких засад та постійного фінансування розвитку 
Військово-Морських Сил не дає змоги вирішити питання ви-
значення оптимального корабельного складу. Разом з тим існує 
розуміння необхідності приведення бойових можливостей 
Військово-Морських Сил у відповідність до нових викликів 
та загроз, що передбачає зміну пріоритету з виконання завдань 
лише у прибережних акваторіях до виконання завдань в окре-
мих районах Світового океану.

Виконання вищезазначених вимог передбачає проведення 
низки послідовних оперативних заходів з посилення бойових 
можливостей корабельного складу шляхом поповнення його 
новими типами кораблів, насамперед бойовими кораблями 
океанської зони – багатоцільовими фрегатами, корветами і 
патрульними кораблями. Щодо підводного човна “Запоріжжя”, 
який не зазнав глибокої модернізації, спрямованої на розши-
рення бойових можливостей для дій у прибережних водах, 
особливо що стосується ведення розвідки у кризових районах 
з інтенсивним режимом цивільного судноплавства та забез-
печення висадки підрозділів спеціального призначення на 
необладнане узбережжя, то введення його до бойового складу 
Військово-Морських Сил позитивних наслідків не матиме.

У наявному корабельному складі Військово-Морських Сил 
Збройних Сил України – різнотипні бойові кораблі та катери. 
Помилковою була позиція командування ВМС Збройних Сил 
України, які завжди першочергову увагу приділяли бойовому 
корабельному складу, а кораблі та судна забезпечення були не 
лише на другому плані, а й не розглядалися як істотна складова 
забезпечення виконання завдань. Унаслідок цього Військово-
Морські Сили не мають реальних можливостей забезпечувати 
поповнення запасів бойовими кораблями у віддалених районах 
Світового океану. Відсутність кораблів комплексного забезпе-
чення створила неподоланну проблему навіть для існуючого 
бойового корабельного складу. Для перспективних військово-
морських сил необхідно мати такі кораблі, адже лише вони 
здатні здійснювати стратегічні морські перевезення та ви-
конувати функції плавучої бази поблизу узбережжя. Кораблі 
такого класу в разі участі в миротворчих операціях дають 
змогу ефективно виконувати завдання забезпечення військ, 
що перебувають на узбережжі.

Зміни призначення та завдань Військово-Морських Сил, за-
гальна тенденція скорочення чисельності кораблів, інфраструк-
тури флоту, тенденції скорочення бюджетного фінансування на 
потреби оборони зумовлюють вироблення нових підходів до 
формування вигляду перспективних бойових кораблів. Йдеться 
про вигляд кораблів, які вводитимуться до складу флотів не 
раніше 2012–2015 рр., адже корабель є складною інженерною 
спорудою і від задуму нового корабля до прийняття його у бойо-
вий склад минає багато часу. 

Завдання, покладені на Військово-Морські Сили, визна-
чають номенклатуру бойових надводних кораблів. До їхнього 
складу входять універсальні багатофункціональні кораблі оке-
анської зони (фрегат), кораблі ближньої морської зони (корвет) 
і протимінні кораблі.

Універсальний багатофункціональний фрегат має озброєн-
ня, майже повністю ідентичне озброєнню есмінця, а відмінність 
полягає лише в кількості прийнятого боєзапасу. Разом з тим цей 
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корабель, завдяки своїй невеликій (порівняно з есмінцем) водо-
тоннажності, істотно дешевший у будівництві. Для більшості 
країн світу фрегат є основним кораблем військово-морських 
сил. Для України це питання проблематичне, адже на закри-
тому морському театрі, яким є Чорне море, використовувати 
фрегати як основний тип корабля недоцільно.

Замикає типовий ряд бойових надводних кораблів корвет, 
що призначений для ведення операцій у ближній зоні та ви-
конує функції корабля охорони водного району. 

Велике значення мають протимінні кораблі, оснащені само-
хідними комплексами з виявлення та знищення.

На особливу увагу заслуговує питання доцільності мати 
у бойовому корабельному складі Військово-Морських Сил 
Збройних Сил України патрульні кораблі водотоннажністю 
близько 3000 т. Насамперед це пов’язано з урахуванням зрос-
таючого обсягу завдань Військово-Морських Сил Збройних 
Сил України у сфері боротьби з тероризмом і піратством, а та-
кож при здійсненні патрулювання морських акваторій та пере-
хоплення суден в рамках антитерористичної операції НАТО 
“Активні зусилля”.

Довідка .  Патрульні кораблі за своїми технічними характеристиками 
здатні виконувати завдання в океанській зоні, для таких кораблів може 
бути використана платформа фрегата або корвета. На них не встановлю-
ється ударна зброя, ракетні системи протиповітряної оборони та акустичні 
комплекси. Вони мають лише артилерійське озброєння, що дозволяє вико-
нувати завдання у прибережних водах і на океанських просторах в умовах 
виникнення асиметричних загроз.

На відміну від кораблів класу фрегат і корвет, патрульний корабель 
завдяки конфігурації функціонально виконує завдання ефективніше зна-
чно меншою кількістю екіпажу (близько 50 чол.).

Патрульні кораблі призначаються для бойового застосу-
вання:

в умовах конфліктів низької інтенсивності у прибережних 
зонах морської акваторії;

в операціях у будь-якому районі Світового океану разом з 
кораблями класів фрегат та десантний корабель при необхід-
ності виконання завдань, не властивих вищезгаданим комба-
тантам (зокрема, перехоплення, висадка оглядових партій та 
боротьба з піратством).

До патрульних кораблів висуваються такі оперативні ви-
моги:

здатність діяти в будь-яких географічних широтах і погод-
них умовах та мати високу автономність, при цьому важливою 
характеристикою вважається швидкість ходу. Разом з тим 
необхідність виконання завдань перехоплення інших суден 
потребує значних фінансових вкладень при встановленні по-
тужних двигунів та адаптації корпусного дизайну. Як один з 
альтернативних варіантів вирішення проблемного питання 
розглядається використання патрульного корабля в якості носія 
невеликих швидкісних катерів, здатних діяти у взаємодії з ге-
лікоптером. У цьому випадку максимальна швидкість корабля 
може бути обмежена до 20 вузлів;

наявність комплекту радіолокаційного озброєння, яке 
уможливлює відстеження руху літальних апаратів і кораблів 
та забезпечення навігаційної безпеки корабля, а також застосу-
вання швидкісних катерів і гелікоптера, які перебувають на 
борту. Порівняно з фрегатами, на патрульних кораблях установ-

люється менший обсяг радіолокаційного озброєння, що не до-
зволяє в повному обсязі брати участь у виконанні завдань щодо 
забезпечення протиповітряної та протичовнової оборони;

обладнання засобами управління та зв’язку, що дають змогу 
у взаємодії з береговими структурами управляти діяльністю 
оглядових партій, виконувати пошуково-рятувальні місії та 
завдання з питань безпеки;

наявність необхідних типів зброї (малокаліберних пушок і 
кулеметів), призначених для забезпечення протикатерної обо-
рони, здійснення примусових акцій для зупинки інших суден 
та прикриття діяльності оглядових партій;

наявність достатнього обсягу приміщень, призначених для 
розміщення представників оглядових партій, морської піхоти, 
антитерористичних підрозділів, допоміжних груп для дій у 
надзвичайних ситуаціях, а також обладнання, потрібного в разі 
надання гуманітарної допомоги та під час дій у районі сти-
хійного лиха. 

Згідно з оцінкою військових експертів, максимальна ціна та-
кого патрульного корабля не перевищуватиме 100 млн євро.

Велика увага у військовому кораблебудуванні завжди приді-
лялася новим технологіям. Основним пріоритетним напрямком 
у розвитку сучасного кораблебудування є зниження фізичних 
полів (акустичного, електромагнітного, радіолокаційного, 
теплового, радіаційного) корабля. 

Головною і найважливішою тенденцією у світовій практиці 
військового кораблебудування стає перенесення досягнень 
цивільного суднобудування у військове. Більший майже в 
150 разів світовий тоннаж цивільного флоту в порівнянні з вій-
ськово-морським, його більш інтенсивна експлуатація, високі 
стандарти безпеки та безумовна вимога конкурентоспро-
можності цивільних суден на ринку – причина істотного 
перегляду стандартів військового кораблебудування в провід-
них морських державах у напрямку запозичення цивільного 
досвіду. Провідні закордонні морські міжнародні організації 
(наприклад, англійський “Ллойд”), за правилами яких про-
ектуються цивільні судна, уже почали розробку нових правил 
проектування бойових кораблів. 

Реальний стан і можливості 
української кораблебудівної галузі 
в реалізації програми “Корвет”

Створення сучасного корабля неможливо без міцної та ви-
сокотехнологічної кораблебудівної бази.

Суднобудування – досить специфічна галузь, тому що ко-
рабель – це не лише металевий корпус, а ще й складна система 
машин, механізмів і приладів. Розвиток суднобудування неми-
нуче дає поштовх розвиткові суміжних галузей постачальників 
матеріалів і комплектуючих (металургії, машинобудування, 
електроніки). З будь-яким великим суднобудівним підприєм-
ством тісно пов’язана доля багатьох інших заводів, наукових 
інститутів та проектно-конструкторських бюро. Унаслідок 
цього одне робоче місце в суднобудуванні створює не менше 
10 робочих місць у суміжних галузях. 

В Україні за часів СРСР суднобудування було однією з най-
розвинутіших галузей промисловості. Його частка становила 
30 % виробничих потужностей колишнього СРСР, з яких до 
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65 % – військове кораблебудування, що фінансувалося з Дер-
жавного бюджету.

Згідно з оцінками західних експертів, у часи СРСР в Україні 
зосереджувалася чи не найпотужніша в науково-технологічному 
плані частина військового кораблебудування не тільки країн со-
ціалістичного табору, але й усієї Європи. На виробничій базі в 
м. Миколаїв будувалися надводні бойові кораблі усіх класів – від 
патрульного катера до крейсера та авіаносця.

 Основні фонди галузі у 1991 р. становили 25 % основних 
фондів підприємств суднобудування колишнього СРСР, у тому 
числі безпосередньо по суднобудуванню – 39 %. Річний випуск 
продукції перевищував майже 23 % усього обсягу суднобу-
дівної продукції СРСР. Кількість промислового персоналу на 
підприємствах суднобудування становила 150 тис. осіб, або 
близько 24 % загальної кількості працівників галузі. Україна 
мала величезні виробничі потужності у складі 11 суднобудів-
них і судноремонтних заводів, на базі яких можна було випус-
кати сучасні кораблі та судна великої водотоннажності (дедвей-
том до 300 тис. т). Ці підприємства забезпечували постачання 
близько 70 % тоннажу морських суден, що будувалися на за-
водах колишнього СРСР.

Структура виробничого потенціалу України 1991 року ви-
значалася:

значною питомою вагою військового кораблебудування 
(45 %);

стабільною системою виробничої кооперації, за якої рівень 
постачання суднового машинобудування і морського приладо-
будування досягав 20 % програми суднобудування;

спеціалізацією підприємств суднобудування України в рам-
ках загальносоюзної галузі, спрямованої, в основному, на суд-
нобудування великих військових кораблів та великотоннажних 
суден транспортного і промислового флоту.

Річна витрата металу сягала близько 155 тис. т. Водночас об-
сяг комплектуючих, що постачалися підприємствами судно- та 
машинобудування України, становив лише 22 % потреб вітчиз-
няного суднобудування, а випуск продукції підприємствами мор-
ського приладобудування – близько 5 % потреб (решту галузь 
одержувала від підприємств республік колишнього СРСР).

Підприємства судно-, машино- і приладобудування України 
не випускали і не випускають низку найважливіших виробів 
для суднобудування: дизельні суднові агрегати, дизель-
генератори, компресори, стернові комплекси, холодильні 
установки і значну частину технологічного обладнання для 
кораблів та суден. При будівництві кораблів та суден значна 
частина встановлюваного на судна комплектувального об-
ладнання (ціна якого становить до 50–60 % вартості судна) 
ввозиться з інших країн, що значно збільшує його вартість.

Складні процеси ринкової трансформації економіки 
України негативно вплинули на роботу підприємств суднобу-
дівної галузі. Відсутність замовлень на будівництво кораблів 
і попиту на цивільні судна, інфляційні процеси, зростання 
цін на матеріали, комплектувальне обладнання й енергоносії, 
зміни валютного курсу, розрив господарських зв’язків з по-
стачальниками і споживачами продукції призвели до втрати 
суднобудівними заводами обігових коштів, різкого погіршен-
ня фінансово-економічного стану заводів, спаду виробництва 

в галузі в 5–10 разів. Поліпшення ситуації почалося з 2000 р., 
коли було ухвалено ряд законів про підтримку суднобудівної 
галузі. 

Хоча існує потенційний резерв виробничих потужностей і 
науково-технічного потенціалу для розгортання і збільшення 
обсягів робіт, розвиток галузі стримується низкою негативних 
чинників, зокрема: 

низька ефективність суднобудівного виробництва – актив-
на частина основних виробничих фондів у суднобудуванні 
(підприємства-виробники та підприємства-суміжники) має 
знос близько 70 %; 

загальний рівень технології та організації робіт порівняно 
із зарубіжними передовими підприємствами значно нижчий – 
питома вага трудомісткості виробництва в галузі в 3–5 разів 
вища, а тривалість будування суден у 2–2,5 раза довша, ніж за 
кордоном; 

високе податкове навантаження і складна система опо-
даткування; 

недостатність кваліфікованих робочих кадрів. 
Головним джерелом подорожчання будівництва кораблів 

та суден в Україні є закупівля за кордоном значної кількості 
систем і механізмів, що не виготовляються в Україні. Це при-
звело до того, що українські корабельні верфі замість будів-
ництва повністю обладнаних суден з кожним роком дедалі 
більше переходять на будівництво голих корпусів, які потім 
буксируються за кордон для подальшого добудовування та 
насичення обладнанням.

Твердої спеціалізації суднобудівних заводів по військовій 
або тільки по цивільній тематиці немає. Бойові кораблі та ци-
вільні судна будують на тих самих стапелях з використанням 
того самого обладнання і, практично, ті самі люди. 

На жаль, до цього часу неможливо знайти компромісу в 
розподілі мізерних коштів між втіленням у життя програми 
“Корвет” та підтримкою технічної готовності діючого кора-
бельного складу. 

Водночас не існує навіть принципово сформованого задуму 
перспективної кораблебудівної програми. Вести мову про на-
явність науково-технічного потенціалу для розвитку озброєння 
також занадто проблематично.

Починаючи з 1991 р., науково-дослідними установами 
України на замовлення Міністерства оборони та за власною 
ініціативою виконано понад 20 робіт з проектування кораблів 
різних класів. Проте через відсутність державного фінансу-
вання жоден проект не був реалізований.

За цей час було добудовано лише 5 кораблів (великий розві-
дувальний корабель “Славутич”, фрегат “Гетьман Сагайдачний”, 
корвети “Луцьк” і “Тернопіль”, малий десантний корабель на 
повітряній подушці “Донецьк”), будівництво яких розпочалося 
за часів СРСР та готовність яких на кінець 1991 р. становила від 
45 до 98 %. Разом з тим через відсутність загальної державної 
програми військового кораблебудування за останні роки не 
закладено жодного нового корабля.

Кораблебудування – це специфічна галузь військово-про-
мислового комплексу, що як єдина система включає в себе проек-
тування, будування, ремонт, модернізацію та утилізацію ко-
раблів і суден. Створення сучасного корабля неможливе без 
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міцної та високотехнологічної кораблебудівної бази. Особливе 
місце в ній на сучасному етапі займає кооперація науково-
дослідних органів та промислових підприємств, що забезпе-
чують завантаження виробничих потужностей в інших галузях 
промисловості.

Складність організації кораблебудівної кооперації поля-
гає у тому, що для будівництва кораблів потрібні тисячі тонн 
високоякісного металу, різних сплавів та полімерів. Отже, 
необхідно не лише організувати роботи, а й відновити багато 
підприємств різних галузей промисловості.

Треба розуміти, що частка витрат праці в кораблебудуванні 
перевищує в середньому 40 % вартості продукції. Тому не ви-
падково, що лише США та Російська Федерація мають замкну-
тий цикл виробництва бойових кораблів усіх типів і класів.

Будівництво військово-морських сил у цих державах, як 
правило, здійснюється в рамках довгострокових програм. 
І Україна не може бути винятком. Разом з тим в Україні не 
створено і не проведено апробації системи нормативних актів, 
що визначають етапи, форму, подання та затвердження про-
ектів програм, структуру бюджетного фінансування, порядок 
проходження асигнувань та контроль прийнятих рішень.

В умовах, коли фінансування Збройних Сил України мізер-
не і ніколи не буває навіть у рамках визначеного бюджету, роз-
виток Військово-Морських Сил не може базуватися на ново-
модних стратегічних теоріях “прямого озброєного протибор-
ства” або “флот проти берега”.

Експерти переконані, що програма розвитку та будівництва 
Військово-Морських Сил Збройних Сил України має бути дер-
жавною, мати цільове фінансування, довгостроковий характер 
і розраховуватися не менш ніж на 20–30 років. 

Перспективні шляхи будівництва 
бойових надводних кораблів

Флот без кораблів – нонсенс, а мати визначений бойовий 
потенціал можна лише постійно поповнюючи флот новими 
кораблями, озброєнням і технікою, здійснюючи за планом їх 
модернізацію та ремонт.

Варіантів вирішення цієї проблеми світова практика має до-
статньо. Але від одного тут необхідно утриматися: не плекати 
“прожектові” програми самостійного, “від кіля до клотика”, 
будівництва бойового корабля, оскільки кораблебудівна галузь 
України на сьогодні не має належної промислово-технологічної 
бази та ліміту часу для того, щоб побудувати перший конку-
рентоспроможний корвет.

Сучасне кораблебудування є висококооперативною галуззю 
промисловості. Це добре розуміють за кордоном і поновлюють 
корабельний склад своїх військово-морських сил розробкою 
та виробництвом перспективних бойових кораблів на основі 
міждержавної кооперації. 

Створити національний бойовий корабель самостійно Укра-
їна з об’єктивних причин не здатна, тому що військово-морська 

зброя в державі не вироблялася і не виробляється. Тільки врахо-
вуючи світові тенденції розвитку будівництва бойових кораблів, 
реальні можливості науково-технічного потенціалу та промис-
ловості України, можна говорити по суті про строки створення 
сучасного, конкурентоспроможного корвета.

Радянські підходи до будівництва бойових кораблів “ми все 
повинні будувати самостійно” за відсутності належних ресурсів, 
про які говорять окремі представники українського істеблішмен-
ту, – це найважчий, найдовший і найвитратніший шлях.

Неможливо будувати бойовий корабель за принципом набору 
комплектуючих систем і механізмів від виробників різних країн 
світу. Техніка та озброєння мають відповідати єдиній норматив-
ній базі (системі стандартів) з її прийняття на озброєння. 

Військово-технічна кооперація у світовій практиці розгля-
дається як інструмент, за допомогою якого можна використо-
вувати кращі технології провідних країн світу. Вона сприяє до-
сягненню мети з раціоналізації, стандартизації та можливостям 
взаємодії і головне – стрімкому зростанню витрат на одиницю 
озброєнь. 

Накопичений багаторічний досвід міжнародних військово-
технічних відносин свідчить, що така кооперація забезпечує 
численні переваги. Вона дає можливість об’єднати економічні 
ресурси, сприяє розширенню військового ринку, що тим самим 
допомагає підняти рентабельність оборонної промисловості та 
знижує тягар оборонних витрат. Все це сприяє розширенню 
науково-технічних і виробничих можливостей для створення 
сучасних, конкурентоспроможних бойових кораблів.

Військово-технічна кооперація внаслідок об’єктивних при-
чин необхідна нашій державі. Насамперед потребою подаль-
шого підвищення ефективності національної безпеки на основі 
об’єднання зусиль у військово-технічній і власне військовій 
сферах. Вона дасть змогу збільшити ресурсний потенціал, 
що повинен направлятися на забезпечення національної без-
пеки, та знизити реальну загрозу відставання промисловості 
в будівництві сучасних бойових кораблів, а також одержати 
економію витрат на потреби оборони. 

Підсумовуючи, зазначимо, що військове кораблебудування 
в Україні має перспективи лише при розумному використанні 
досвіду країн світу, пов’язаного з впровадженням цивільних 
стандартів, налагодженням міжнародної кооперації.

Критичний рівень науково-технічного потенціалу суднобу-
дування в Україні потребує створення відповідної нормативно-
правової бази і не дає змоги у найближчій перспективі само-
тужки втілити в життя програму “Корвет”. 

Надійшла до редакції 17.06.2009.
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На підставі аналізу закономірностей збройної боротьби, принципів 
ведення воєнних дій збройними силами провідних країн світу у воєнних 
конфліктах останнього десятиріччя запропоновано переглянути 
формулювання та уточнити зміст основних принципів ведення про-
типовітряного бою з’єднаннями і частинами зенітних ракетних 
військ, що особливо актуально в період розроблення пропозицій до 
нових статутних документів.
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Правильна організація та успішне ведення протипо-
вітряного бою значною мірою залежать від знання 
та вмілого і творчого застосування командирами і 
штабами основних принципів воєнного мистецтва 
в будь-яких умовах бойової обстановки.

Досвід локальних війн та конфліктів кінця ХХ – початку 
ХХІ ст. свідчить, що завдяки розвиткові науково-технічного про-
гресу на озброєнні армій провідних держав світу з’являються 
нові високотехнологічні зразки зброї, відбуваються значні 
зміни у формах і способах ведення збройної боротьби.

Інтенсивно розвиваються автоматизовані системи управлін-
ня, розвідки, зв’язку. Ступінь розвитку систем та засобів інфор-
маційного забезпечення, наявність глобальних комунікаційних 
зв’язків між пунктами управління – розосередженими на знач-
них відстанях, але об’єднаними в єдину мережу управління 
військами, – уже в найближчій перспективі створює підґрунтя 
для реалізації основних принципів ведення так званої мереже-
центричної війни [1, 2]. 

Боротьба у повітряному просторі все більше набуває харак-
теру повітряно-космічних дій. Розвиток космічних розвіду-
вальних систем здійснюється в напрямку забезпечення гло-
бального, безперервного контролю за діяльністю збройних сил 
противника з можливістю передавання даних про обстановку 
органам військового управління в реальному масштабі часу. 
Завдяки цьому воєнні дії доповнюються принципово новою 
складовою – інформаційною. Реалізація принципу єдиного ін-
формаційного простору при підготовці та веденні бойових дій 
стає пріоритетним напрямком нарощування бойових можли-
востей збройних сил провідних держав.

Значна увага приділяється застосуванню безпілотних лі-
тальних апаратів, які вже на теперішній час є одним з найпер-
спективніших засобів покращення інформаційного забезпечен-
ня військ, що здатні підвищити ефективність бойових дій при 
одночасному зниженні втрат. Очікується, що в найближчій пер-
спективі ці апарати будуть здатні вирішувати завдання щодо 
вогневого подавлення засобів протиповітряної оборони (ППО), 
знищення інших високозахищених цілей. 

Більш значна роль відводиться розробці та використанню 
високоточної зброї нового покоління, зокрема автономних 
високоточних авіаційних боєприпасів, оснащених силовою 
установкою, які можна кваліфікувати як одноразові бойові 
безпілотні літальні апарати.

Стратегічною метою воєнних дій стає не захоплення території 
держави, що обороняється, а зміна її політичного устрою шляхом 
нейтралізації збройних сил, виведення з ладу об’єктів економічно-
го потенціалу без входження в безпосередній контакт із сухопут-
ними військовими формуваннями. Це, безперечно, зумовлює зміну 
форм і способів застосування засобів повітряного нападу та, як 
наслідок, вдосконалення принципів ведення бойових дій. Сучасні 
засоби повітряного нападу здатні виконувати стратегічні завдання, 
ефективно використовуватись за будь-яких погодних умов, з будь-
яких напрямків, у широкому діапазоні висот. Способи бойових дій 
авіації все більше спрямовуються на безперервний і одночасний 
вплив на противника на всю глибину його території.

Характерна риса збройної боротьби майбутнього – жорсто-
ке протиборство між засобами повітряно-космічного нападу 
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та засобами протиповітряної оборони. Це протиборство пере-
міститься з великих і середніх висот у сферу гранично малих 
висот, де діятимуть високоточні крилаті ракети з дальністю 
пуску 3–5 тис. км, та на висоти приземного космічного про-
стору – сфера застосування гіперзвукових літаків і балістичних 
ракет. 

Гострою проблемою стає знищення носіїв високоточної 
зброї на значній відстані, до рубежу виконання ними завдання, 
та захист об’єктів і військ від ударів високоточних ракет. Це 
потребує трансформування ППО, яка зараз є по суті протилі-
таковою обороною, у систему, що здатна не просто прикрити, 
а забезпечити гарантоване збереження населення, об’єктів 
економічного потенціалу країни, інших важливих державних 
об’єктів шляхом знищення не тільки літаків, а й крилатих ра-
кет, безпілотних літальних апаратів, балістичних ракет, інших 
високоточних боєприпасів, що застосовуються як з повітря, 
так і з космосу. На сьогодні постає завдання створення не 
окремих зон (вогню, оборони від тактичних балістичних ракет, 
винищувально-авіаційного прикриття), а єдиного вогневого 
простору, де можливі активні безперервні дії всіх засобів, що 
можуть бути залучені до ППО. 

Отже, можна стверджувати, що відбуваються революційні 
зміни в характері збройної боротьби. Конфлікти останніх двох 
десятиріч та прогноз характеру можливих воєнних конфліктів 
майбутнього, а також форм і способів застосування в них військ 
(сил) переконливо свідчать, що ми впритул підійшли до так 
званих воєн шостого покоління [3, 4].

У той же час основні положення теорії воєнного мисте-
цтва і, як наслідок, принципи воєнного мистецтва відстають 
від потреб практики, не повністю відповідають закономір-
ностям сучасної збройної боротьби. Рекомендації статутних 
документів Збройних Сил України також не повною мірою 
відображають умови ведення сучасної збройної боротьби. 
Так, існуючі принципи протиповітряного бою [5], що розро-
блені на підставі загальних принципів радянського воєнного 
мистецтва, залишаються незмінними протягом тривалого 
часу і не повною мірою враховують вимоги сьогодення щодо 
організації та здійснення надійної протиповітряної оборони 
об’єктів держави і військ.

Метою статті є аналіз існуючих принципів бойового засто-
сування зенітних ракетних військ та обґрунтування доцільності 
внесення змін до їх переліку й змісту. 

Впродовж тривалого часу як основні рекомендації з підго-
товки та ведення бойових дій зенітними ракетними військами 
використовувалися сформульовані Ф. К. Неупокоєвим [6] та 
закріплені в колишніх статутних документах зенітних ракетних 
військ ППО 11 принципів ведення протиповітряного бою, які 
були взяті за основу і дещо трансформовані при розробленні 
Бойового статуту зенітних ракетних військ Повітряних Сил 
Збройних Сил України. При цьому кількість основних принци-
пів протиповітряного бою збільшилася до 14 (див. таблицю). 

Зміни в характері збройної боротьби впливають на зміну 
акцентів у принципах воєнного мистецтва, на появу нових 
принципів та їх тлумачення [2]. Автори цієї статті наводять 
приклади застосування принципів воєнного мистецтва та 
засобів їх реалізації. В роботі обґрунтовується доцільність 

використання принципу формування єдиного інформаційного 
простору поля бою – як фундаментального принципу воєнного 
мистецтва. 

На підставі проведеного аналізу тенденцій розвитку су-
часної збройної боротьби, принципів ведення бойових дій 
збройними силами провідних країн світу в роботі [7] було 
запропоновано впровадження для зенітних ракетних військ 
Повітряних Сил Збройних Сил України двох нових принципів 
ведення протиповітряного бою – принципу безпеки та прин-
ципу економії. На жаль, при розробленні діючих статутних 
документів зенітних ракетних військ дані пропозиції не були 
враховані. 

Як видно з таблиці, основні принципи ведення протипові-
тряного бою всебічно і досить повно охоплюють особливості 
створення та ефективного здійснення зенітного ракетного при-
криття об’єктів і військ та включають дві групи принципів:

по-перше, це принципи, що відповідають загальним прин-
ципам воєнного мистецтва з урахуванням особливостей вико-
нання бойових завдань зенітними ракетними військами;

по-друге, принципи, характерні тільки для тактики дій 
з’єднань і частин зенітних ракетних військ.

Принципи ведення протиповітряного бою

1989–2000 рр. 2000–2008 рр.

1. Постійна висока бойова го-
товність зенітних ракетних 
частин і підрозділів.
2. Знищення повітряного про-
тивника на підступах до об’єк-
тів оборони та військ, що при-
криваються до рубежів вико-
нання ним завдань.
3. Раптовість дій.
4. Рішуче зосередження зу-
силь на прикритті важливих 
об’єктів, прикритті головних 
угруповань військ, знищенні 
найбільш важливих (тактично 
значущих) повітряних цілей.
5. Тісна взаємодія з винищу-
вальною авіацією (тактичними 
групами) і з іншими силами 
і засобами ППО.
6. Висока активність та рішу-
чість ведення бою.
7. Рішучий маневр силами та 
засобами.
8. Врахування і повне викорис-
тання морально-політичного 
та психологічного чинників в 
інтересах виконання бойового 
завдання.
 9. Всебічне та повне забезпе-
чення бою.
10. Підтримка і своєчасне від-
новлення боєздатності військ.
11. Доцільне сполучення цен-
тралізованого управління із 
самостійним веденням бою 
підрозділами

1. Постійна готовність підрозділів до вико-
нання поставлених бойових завдань.
2. Повне використання бойових можли-
востей.
3. Знищення повітряного противника до 
рубежів виконання ним завдань.
4. Зосередження основних зусиль на при-
критті найважливіших об’єктів і угруповань 
військ, на найбільш імовірних напрямках та 
висотах дій повітряного противника.
5. Узгоджене спільне застосування зенітно-
ракетних комплексів (зенітно-ракетних сис-
тем) різного типу.
6. Тісна взаємодія з’єднань (частин) з інши-
ми силами та засобами ППО та винищу-
вальної авіації, з військами, які прикри-
ваються.
7. Раптовість, безперервність, активність 
та рішучість дій.
8. Рішучий маневр силами та засобами.
9. Безперервність управління та наполегли-
вість у виконанні поставлених завдань.
10. Завчасне створення та уміле викорис-
тання резервів.
11. Стійкість і здатність до ведення тривалих 
і напружених бойових дій в умовах засто-
сування противником високоточної зброї, 
сильного вогневого впливу та радіоелек-
тронного придушення.
12. Поєднання у ході відбивання ударів по-
вітряного противника централізованого уп-
равління із самостійним веденням бойових 
дій підрозділами.
13. Підтримка та своєчасне відновлення 
боєдатності.
14. Всебічне та повне забезпечення бойових 
дій і маневру
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Сформульовані на основі теоретичних досліджень і узагаль-
нення досвіду військ, згадані принципи служать керівним по-
чатком практичної діяльності командирів і штабів, визначаючи 
способи бойового застосування зенітних ракетних частин і 
з’єднань.

Однак більш детальний аналіз діючих принципів ведення 
протиповітряного бою, тактики дій з’єднань, частин, підрозді-
лів зенітних ракетних військ породжує низку питань. Наскільки 
виправданою є їх значна кількість (14)? Чи можливо провести 
їх більше узагальнення без втрати змісту? Чи всі основні 
аспекти підготовки та ведення бойових дій з’єднаннями і час-
тинами зенітних ракетних військ враховані? Чи є можливість 
їх лаконічнішого та чіткішого формулювання?

Спробуємо дати відповіді на поставлені запитання.
Принцип (від лат. principium) – 1) основне вихідне поло-

ження якої-небудь системи, теорії, політичного устрою; 2) основ-
ний закон якої-небудь точної науки; 3) внутрішнє переконання, 
норма, правило поведінки [8].

Принципи воєнного мистецтва – керівні положення, пра-
вила, найважливіші рекомендації з організації та ведення во-
єнних дій. В них відображаються об’єктивно існуючі закони 
та закономірності збройної боротьби [9].

На відміну від законів і закономірностей, які існують об’єк-
тивно, незалежно від волі та бажання людини, принципи фор-
муються свідомо в інтересах практики і застосовуються залеж-
но від конкретних умов. Вони є проміжною ланкою, яка начеб-
то впроваджує теорію (об’єктивні закони та закономірності) в 
практику. Разом з тим потрібно зазначити, що принципи воєн-
ного мистецтва – не просто створені людьми на основі теорії 
положення і правила. Вони є результатом наукового узагаль-
нення практики збройної боротьби. І при цьому, відображаючи 
її об’єктивні закони й закономірності, принципи надають ре-
комендації щодо найдоцільніших форм і способів її ведення, 
вказують на те, що саме необхідно зробити для досягнення 
перемоги над противником.

Успішне застосування принципів ведення бою перебуває 
в прямій залежності від творчої діяльності командира, його 
вміння керувати підпорядкованими частинами й підрозділами, 
оцінювати обстановку й робити правильні висновки.

До основних принципів воєнного мистецтва належать прин-
ципи, характерні як для тактики, так і для оперативного ми-
стецтва та стратегії, а саме [10]:

підтримання постійної бойової готовності військ (сил) до 
виконання завдань;

зосередження головних зусиль на найважливіших напрям-
ках для виконання головних бойових завдань;

активність, безперервність і рішучість бойових дій;
раптовість, захоплення та утримання ініціативи;
твердість і безперервність управління;
маневр силами й засобами;
всебічне забезпечення воєнних дій.
Принципи воєнного мистецтва змінюються одночасно зі 

зміною матеріальної бази озброєння для ведення бойових дій. 
Розроблені наукою принципи закріплюються в статутних та 

інших керівних документах, нормативах. Для реалізації вимог 
принципів розроблюються розрахункові методики, що вико-

ристовуються під час вироблення рішень, планування бойо-
вих дій. Процес трансформації закону, закономірності в ін-
струмент для практичної діяльності командирів і штабів ви-
ражається так: “закон – принцип – статутні положення – нор-
мативи – розрахункові методики”. 

Нерідко принципи формуються під впливом досвіду, ще до 
пізнання законів і закономірностей, які вони відображають. 
При цьому в одних випадках принцип може бути зумовлений 
низкою закономірностей, а в інших – з одного закону чи з однієї 
закономірності може бути сформульовано кілька принципів. 

Привертають увагу сучасні принципи функціонування 
Північноатлантичного альянсу, зокрема: солідарності; страте-
гічної єдності; справедливого розподілу обов’язків, ризику та 
відповідальності; безпеки [11], які визначальним чином впли-
вають і на сутність принципів ведення воєнних дій збройними 
силами НАТО.

До принципів ведення війни збройними силами США [12] 
на теперішній час належать дев’ять наступних: цілеспрямова-
ності, єдності управління, наступальності, масування зусиль, 
маневреності, економії, безпеки, раптовості, простоти задуму, 
які використовуються як на стратегічному, так і на оператив-
ному й тактичному рівнях.

Воєнні конфлікти кінця ХХ – початку ХХІ ст., в яких були 
задіяні достатньо потужні угруповання військових повітряних 
сил та ППО – повітряні наступальні операції в Кувейті (“Буря 
в пустелі”, 1991 р.), Югославії (“Союзницька сила”, 1999 р.) та 
в Іраку (“Шок і трепет”, 2003 р.), відрізняються за масштабами 
і порядком застосування військ (сил), проте спільною рисою їх 
є те, що вони здійснювались із залученням широкого спектра 
сил для ураження засобів ППО. Як правило, всі операції по-
чинались з нанесення масованого ракетно-авіаційного удару з 
кораблів, підводних човнів та літаків стратегічної авіації. З кож-
ною наступною операцією перевага все більше надавалась 
застосуванню крилатих ракет, виключаючи таким чином без-
посередню участь людини в бойових діях.

Незважаючи на різноманітність способів бойового засто-
сування військових повітряних сил, досвід локальних війн 
підтверджує, що їх вибір зумовлювався чіткою реалізацією 
вищеназваних принципів ведення бойових дій збройних сил 
США. 

Принцип цілеспрямованості, на думку американських вій-
ськових фахівців, означає чітке визначення пріоритетів та по-
слідовності в застосуванні сили для виконання найголовніших 
завдань. Аналіз ходу операцій підтверджує факт послідовної 
реалізації авіацією США і НАТО своїх головних завдань: за-
воювання переваги в повітрі, подавлення військових об’єктів 
стратегічного потенціалу, безпосередньої авіаційної підтримки 
сухопутних військ, ізоляції району бойових дій, подавлення 
об’єктів військово-економічного потенціалу.

Впровадження принципу єдності управління в ході названих 
операцій дало змогу командуванню досягти високого ступеня 
координації дій стратегічної, тактичної та палубної авіації (за-
вдяки використанню повітряних командних пунктів, літаків 
дальнього радіолокаційного виявлення і управління, літаків 
розвідки та наведення зброї, космічних засобів розвідки та 
зв’язку).
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Реалізація принципу наступальності передбачала швидке 
захоплення ініціативи та нав’язування своєї волі противнико-
ві. Так, протягом першого етапу операції “Союзницька сила” 
(1999 р.) по території Югославії було нанесено 24 повітряних 
удари. Основними об’єктами ударів були: 

засоби ППО Югославії (пункти управління, зенітно-ракетні 
комплекси, радіолокаційні станції);

штаби та пункти управління збройними силами Югославії;
найважливіші об’єкти воєнної інфраструктури та угрупо-

вання військ в місцях постійної дислокації.
Принцип масування зусиль потребував концентрації бойової 

потужності у вирішальний час, у вирішальному місці. В першу 
ніч проведення вказаної операції (з 24 на 25 березня 1999 р.) 
було нанесено два масованих ракетно-авіаційних удари (у пер-
шому брало участь 200–220 бойових літаків і здійснено близько 
100 пусків крилатих ракет морського базування), у наступні – 
по одному. Кожний масований удар тривав 2–3 год і складався 
з 2–3 хвиль [13]. 

Принципом економії зумовлюється концепція раціонального 
застосування сил. Але головним при цьому залишається до-
сягнення максимальної ефективності. Так, для ураження за-
собів ППО та виведення з ладу найважливіших об’єктів про-
тивника найчастіше застосовувались “дорогі” високоточні, 
самонавідні боєприпаси, безпілотні літальні апарати, інші 
об’єкти знищувались більш дешевими зразками зброї. Згідно 
з даними російських засобів інформації, за цінами, що існу-
ють сьогодні на світовому ринку озброєння, вартість крилатої 
ракети становить понад 1 млн доларів США, одного танкового 
пострілу – 200 доларів, артилерійський постріл коштує в се-
редньому 150, граната – 8, пуск однієї ракети “Смерч” – 2000, 
авіабомба об’ємного вибуху – 3000 доларів. 

Принцип безпеки проявляється у проведенні ретельного 
планування бойових дій з метою зведення до мінімуму власних 
втрат при виконанні завдань. Його головна сутність – ніколи не 
дозволяти противникові отримати раптову перевагу, захистити свої 
сили від раптових дій противника. Реалізація цього принципу при 
організації ракетно-авіаційних ударів знаходить відображення у 
першочерговості завдань з подавлення системи ППО противника, 
якісному проведенні розвідки, створенні складної завадової об-
становки, широкому використанні крилатих ракет і безпілотних 
літальних апаратів, застосуванні бортової зброї на дальніх рубежах 
без входу в зону вогню угруповання зенітних ракетних військ. 
Тенденції вдосконалення форм і способів ведення бойових дій 
показують, що керівництво збройних сил країн НАТО планує 
значно розширити коло завдань, що вирішуються безпілотними 
літальними апаратами. Уже найближчим часом ці апарати зможуть 
виконувати завдання подавлення ППО, ураження інших високоза-
хищених цілей противника з відомими координатами.

Нехтування керівництвом військових повітряних сил 
Російської Федерації двома останніми принципами ведення 
бойових дій під час грузино-осетинського конфлікту, а також 
неефективне управління, низький ступінь викриття та аналізу 
бойових можливостей противника призвело до втрати від вогню 
грузинських ППО бомбардувальника Ту-22М3 та трьох штурмо-
виків Су-25. Згідно з найзагальнішими підрахунками, вартість 
втрачених літаків становить понад 2,5 млрд руб. [14].

Реалізація принципу раптовості передбачає нанесення уда-
рів по противнику способом, на який він не очікує. Для цього, 
на думку іноземних фахівців, найвигіднішим є застосування 
малопомітних літаків і крилатих ракет.

Останній принцип ведення бойових дій збройними силами 
США – принцип простоти задуму – дає змогу підлеглим чітко 
усвідомлювати поставлені завдання, розуміти, яких дій чекає 
від них командир, проявляти ініціативу та винахідливість. 

Переосмислюючи вищеназвані принципи, можна прогно-
зувати на найближчу перспективу (5–10 років) аналогічні дії 
сучасних засобів повітряного нападу при подавленні системи 
ППО та нанесенні ударів по об’єктах і військах, що прикри-
ваються. При цьому постає завдання аналізу діючих прин-
ципів бойових дій зенітних ракетних військ Повітряних Сил 
Збройних Сил України з метою встановлення їх відповідності 
вимогам сьогодення та, у разі потреби, внесення коректив до 
їх переліку й змісту.

Принципи бойових дій зенітних ракетних з’єднань (час-
тин) – основні ідеї, положення, найважливіші правила, що 
відображають об’єктивно iснуючi закономiрностi підготовки 
та ведення бойових дій зенітними ракетними з’єднаннями і 
частинами.

Аналіз визначених статутними документами зенітних ра-
кетних військ принципів ведення протиповітряного бою по-
казує, що їх кількість невиправдано велика, а формулювання 
нелаконічні. Діюча система принципів орієнтує командирів і 
штаби на ведення протиповітряного бою в умовах, характерних 
для збройних конфліктів минулого, а не в умовах сучасних 
війн. Окремі з принципів не завжди можуть використовувати-
ся на практиці через об’єктивні причини (“узгоджене спільне 
застосування зенітно-ракетних комплексів (зенітно-ракетних 
систем) різного типу”). На думку авторів, зміст першого з на-
ведених принципів – “постійна готовність підрозділів до вико-
нання поставлених бойових завдань” охоплює і “завчасне ство-
рення та уміле використання резервів” (п. 10, див. таблицю), 
і “стійкість і здатність до ведення тривалих і напружених бойо-
вих дій…” (п. 11), і “підтримку та своєчасне відновлення боє-
здатності” (п. 13).

Другий принцип “повне використання бойових можливос-
тей” не враховує вимоги щодо раціонального, за умови досяг-
нення ефективності не нижче заданої, застосування озброєння. 
В окремих типах зенітних ракетних військ уже на теперішній 
час технічно передбачена можливість за певних обставин еко-
номної витрати зенітних керованих ракет при веденні проти-
повітряного бою.

Принцип “знищення повітряного противника до рубежів 
виконання ним завдань” (п. 3) можна врахувати, доповнивши 
зміст наступного принципу “зосередження основних зусиль 
…. на найбільш імовірних рубежах, напрямках та висотах дій 
повітряного противника” (п. 4). 

Шостий принцип “тісна взаємодія з’єднань (частин)…” пе-
редбачає не всі можливі суб’єкти, з якими доцільно організову-
вати і здійснювати взаємодію при підготовці та веденні бойових 
дій угрупованням зенітних ракетних військ, а саме: силами та 
засобами інших, окрім винищувальної, родів авіації, частинами 
(підрозділами) Державної прикордонної служби, інших вій-
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ськових формувань і правоохоронних органів, органами вико-
навчої влади й місцевого самоврядування, силами та засобами, 
що залучаються для здійснення територіальної оборони.

Восьмий принцип “рішучий маневр силами та засобами” пе-
рекликається з попереднім принципом “….рішучість дій” і врахо-
вує не всі важливі види маневру (як, наприклад, маневр вогнем, 
маневр зенітними керованими ракетами, зміну частот).

Принцип дев’ятий “безперервність управління та наполе-
гливість у виконанні поставлених завдань” дуже близький за 
змістом і доповнюється “поєднанням у ході відбивання ударів 
повітряного противника централізованого управління із само-
стійним веденням бойових дій підрозділами” (п. 12).

Принцип “всебічне та повне забезпечення бойових дій і ма-
невру” (п. 14) сформульований недостатньо чітко. По-перше, по-
няття “забезпечення” більшою мірою характеризує процес забез-
печення, а не стан забезпеченості. По-друге, маневр, як правило, 
є складовою бойових дій. 

Перелік діючих принципів ведення протиповітряного бою 
зенітними ракетними з’єднаннями (частинами) не враховує 
зростання ролі інформаційного протиборства при веденні бо-
йових дій. Але ж інформаційна боротьба, за досвідом воєнних 
конфліктів, дедалі частіше стає однією зі складових бойових 
дій: “Главное на войне – это не характеристики оружия и не 
способы боевых действий, а мысль военачальника и формы 
влияния на нее” [16].

Як відомо, мистецтво війни полягає в тому, щоб одержати 
перемогу за мінімальних людських втрат зі свого боку [17]. 
Проте існуючими принципами не передбачені вимоги щодо 
збереження життя особового складу, мирного населення, тобто 
вимоги із забезпечення безпеки. Принцип “перемога за будь-
яку ціну”, який застосовувався в роки Великої Вітчизняної 
війни, далеко не завжди виправданий і не спонукає на забез-
печення успіху без втрат або при мінімальних втратах. 

При визначенні та формулюванні основних принципів бойо-
вого застосування зенітних ракетних з’єднань (частин) доцільно 
дотримуватись певних вимог, зокрема, такі принципи повинні: 

відображати існуючі закони збройної боротьби, закономір-
ності ведення боротьби в повітрі;

не суперечити загальним принципам воєнного мистецтва, 
міжнародним правовим нормам (Міжнародному гуманітарно-
му праву, Міжнародному повітряному праву);

передбачати можливість урахування тенденцій розвитку так-
тико-технічних характеристик та способів бойового застосу-
вання засобів повітряного нападу;

мати практичну спрямованість, охоплювати всі аспекти та 
враховувати особливості підготовки й ведення бойових дій 
з’єднань і частин зенітних ракетних військ;

мати ієрархічну упорядкованість, взаємодоповнювати та 
не дублювати один одного;

бути в невеликій кількості, зручній для запам’ятовування 
й усвідомлення, та передбачати простоту, чіткість, лаконічність 
формулювання;

бути такими, щоб їх реалізація сприяла підвищенню ефек-
тивності бойового застосування зенітних ракетних військ.

Закони й закономірності, які характерні для сучасного про-
типовітряного бою, ґрунтуються на загальних законах і законо-

мірностях збройної боротьби і відображають специфіку боротьби 
в повітрі, першочерговість завдань з протиповітряної оборони. 
Найважливішими закономірностями, на думку авторів, є такі:

залежність ефективності виконання завдання від рівня 
бойової готовності з’єднання (частини);

відповідність підлітного часу засобів повітряного нападу 
та потрібного часу для їх знищення;

залежність ефективності протиповітряного бою від кіль-
кості та якості інформації про повітряного противника;

залежність щільності удару, що відбивається, від вогневої 
продуктивності зенітно-ракетних систем (зенітно-ракетних 
комплексів), які є на озброєнні з’єднання (частини);

відповідність тактико-технічних характеристик засобів 
повітряного і космічного нападу та зенітно-ракетних систем 
(зенітно-ракетних комплексів);

залежність дальності виявлення повітряних цілей від ви-
соти підняття електричного центру антени радіолокаційної 
станції (станції наведення ракет, багатоканальної станції на-
ведення ракет, станції розвідування цілей, радіопередавача 
підсвічування цілей, радіопередавача наведення) та від енер-
гетичного потенціалу радіолокаційної станції;

залежність бойових можливостей від рівня укомплектова-
ності, бойової виучки, морально-психологічного стану осо-
бового складу, виконання ним заходів безпеки;

залежність живучості радіолокаційної станції зенітно-
ракетного комплексу від часу її роботи на випромінювання 
та часу перебування підрозділів зенітних ракетних військ на 
стартовій позиції.

Отже, врахувавши наведені закономірності та проведений 
аналіз діючих принципів ведення протиповітряного бою 
зенітними ракетними з’єднаннями (частинами) і викладені 
вище вимоги, яким вони повинні відповідати, сформулюємо 
основні принципи бойових дій з’єднань (частин) зенітних 
ракетних військ:

1) постійна бойова готовність;
2) інформаційна перевага;
3) безперервність управління;
4) зосередження зусиль;
5) раціональне використання можливостей; 
6) раптовість та рішучість;
7) взаємодія;
8) маневреність;
9) безпека;
10) забезпеченість.
Постійна бойова готовність досягається правильним 

розумінням командирами, штабами своїх завдань; якісною 
підготовкою до бойових дій; укомплектованістю особовим 
складом, озброєнням і військовою технікою; постійною го-
товністю озброєння та військової техніки; високою виучкою 
бойових обслуг та високим морально-психологічним станом 
особового складу; високою мобілізаційною готовністю; чіткою 
організацією та несенням бойового чергування; своєчасним 
приведенням у вищі ступені бойової готовності; своєчасним 
розкриттям початку удару засобів повітряного нападу про-
тивника; завчасним створенням та умілим використанням 
резервів; своєчасним відновленням порушеної боєздатності.
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Інформаційна перевага досягається безперервним веден-
ням розвідки; чіткою організацією та виконанням заходів щодо 
протидії технічним та іншим засобам розвідки противника; про-
веденням маскування елементів бойового порядку, виконанням 
заходів радіомовчання; зменшенням часу випромінювання радіо-
локаційних засобів; своєчасним використанням можливостей 
озброєння та військової техніки щодо зміни частотних діапазо-
нів радіолокаційних та радіостанцій; використанням захищених 
каналів зв’язку; проведенням заходів щодо введення против-
ника в оману відносно дійсного складу та бойового порядку 
угруповання зенітних ракетних військ (обладнанням оманних 
позицій, здійсненням оманних маневрів, використанням ма-
кетів озброєння та військової техніки, інших заходів з дезін-
формації противника); проведенням демонстраційних заходів; 
першочерговим знищенням повітряних цілей–установників 
радіозавад; своєчасною зміною стартових позицій зенітних 
ракетних дивізіонів (зенітних ракетних батарей). 

Безперервність управління реалізується створенням роз-
галуженої системи пунктів управління та організацією надій-
ної їх охорони, прикриттям, захистом від високоточної зброї, 
умілим їх переміщенням і швидким відновленням порушеного 
управління; оснащенням угруповання зенітних ракетних військ 
автоматизованими системами управління, забезпеченням 
командних пунктів (пунктів управління) розвідувальною та 
бойовою інформацією щодо повітряного противника; осна-
щенням командних пунктів і підрозділів станціями розвідки та 
цілевказування, а також організацією прийому радіолокаційної 
інформації на командний пункт підрозділів безпосередньо від 
підрозділів радіотехнічних військ; постійною підтримкою 
зв’язку; виконанням вимог прихованого управління військами 
та вогнем; вмілим поєднанням різних способів управління.

Зосередження зусиль здійснюється на прикритті найваж-
ливіших об’єктів держави та військ на головному напрямку 
дій, на найімовірніших напрямках і висотах дій повітряного 
противника, до рубежу виконання ним завдання виділенням 
для прикриття цих об’єктів основних сил і засобів; використан-
ням озброєння, яке має найбільші можливості для знищення 
повітряного противника; ущільненням та ешелонуванням бо-
йових порядків; зосередженням вогню по найбільш важливих 
(тактично значущих) повітряних цілях.

Раціональне використання можливостей досягається 
прийняттям найефективнішого в даній обстановці рішення на 
бойові дії; створенням раціонального бойового порядку; ефек-
тивним управлінням; своєчасним проведенням заходів щодо 
підтримання підпорядкованих сил і засобів у необхідному  сту-
пені готовності до бойових дій; постійним підвищенням  рівня 
підготовки бойових обслуг; своєчасним виявленням і знищен-
ням повітряних цілей на максимальних відстанях; раціональним 
використанням при веденні вогню різних типів  зенітних ке-
рованих ракет, режимів економії стрільби зенітних ракетних 
комплексів.

Раптовість та рішучість досягається своєчасним викрит-
тям задуму удару повітряного противника; випередженням у 
діях противника; швидким перенесенням вогню; своєчасним 
маневром на нові позиції; прихованою підготовкою, раптовим 
та рішучим застосуванням нових способів і тактичних при-

йомів ведення протиповітряного бою; завчасним створенням 
скритих зон вогню із засадних і прихованих позицій; безпе-
рервним прагненням до нанесення максимальних втрат пові-
тряному противнику та недопущення його ударів по об’єктах, 
зриву його планів зухвалими, сміливими та енергійними діями 
з найбільшою наполегливістю та завзятістю.

Взаємодія здійснюється між вогневими підрозділами 
з’єднання (частини) зенітних ракетних військ та з усіма іншими 
військами і силами, які можуть бути задіяні в інтересах забез-
печення прикриття об’єктів та військ, завчасною розробкою, 
плануванням і постійним проведенням заходів щодо її підтри-
мання; глибоким знанням командирами бойових можливостей 
і способів бойового застосування взаємодіючих сил ППО; 
узгодженим застосуванням зенітних ракетних комплексів різ-
ного типу; організацією та здійсненням взаємного вогневого 
прикриття підрозділів; строгим дотриманням командирами 
та бойовими обслугами встановлених правил узгоджених дій 
при різних ступенях централізації управління; наявністю на 
командних пунктах взаємодіючих сил ППО необхідної інфор-
мації про повітряну обстановку в районі бойових дій; викорис-
танням можливостей апаратури розпізнавання; встановленням 
і безперервною підтримкою зв’язку взаємодії; постійним 
обміном інформацією щодо змін обстановки та про прийняті 
рішення, а також про результати ведення бойових дій. 

Маневреність забезпечується правильною оцінкою ймо-
вірних дій повітряного противника; постійним підтримуванням 
озброєння та військової техніки у справному стані в готовності 
до здійснення маршу; повним використанням можливостей 
щодо переведення озброєння та військової техніки в похідне 
та в бойове положення; високою маршовою підготовкою та 
фізичною загартованістю особового складу; прихованістю 
підготовки та здійснення перебудови бойових порядків для 
виведення зенітних ракетних підрозділів з-під удару та наро-
щування системи вогню; недопущенням ведення повітряної 
розвідки противником; вмілим використанням для здійснення 
маневру темного часу доби та складних метеоумов; швидким, 
рішучим здійсненням маневру вогнем, частотами, зенітними 
керованими ракетами; своєчасною вмілою організацією та 
проведенням, у разі потреби, маневру елементами озброєння 
та матеріально-технічними засобами. 

Безпека досягається своєчасним виявленням і знищен-
ням повітряного противника на максимальних відстанях до 
рубежу виконання ним завдання; встановленням безпечних 
і заборонених секторів випромінювання та ведення вогню 
зенітно-ракетними комплексами з метою запобігання втратам 
серед особового складу, місцевого населення та недопущення 
пошкодження об’єктів і військ, що прикриваються, уламками 
зенітних ракет та літальних апаратів противника; чіткою орга-
нізацією самоприкриття та наземної оборони підрозділів бри-
гади (полку); використанням маневру, захисних властивостей 
місцевості, інженерним обладнанням позицій.

Забезпеченість досягається укомплектованістю підрозді-
лів ракетами та іншими матеріальними засобами, потрібними 
для підтримування та своєчасного відновлення боєздатності, 
їх своєчасним поповненням, розосередженням і укриттям; 
своєчасним і повним проведенням комплексу заходів з бойо-
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вого, технічного, тилового та морально-психологічного забез-
печення. 

Таким чином, якісні зміни, що відбуваються в характері, 
формах і способах сучасної боротьби в повітрі, потребують 
застосування нових підходів до організації та здійснення про-
типовітряної оборони країни, зенітного ракетного прикриття 
важливих державних об’єктів і військ.

Уточнені та скореговані за змістом основні принципи ве-
дення протиповітряного бою з’єднаннями (частинами) зеніт-
них ракетних військ мають стати підґрунтям для розробки ефек-
тивних, адекватних обстановці способів бойових дій. Вміле 
та творче застосування їх у практиці командирів і штабів – одна 
з найважливіших умов виконання бойового завдання.
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поколінь
На основі аналізу воєнних конфліктів, а також можливостей і наслідків 
застосування основних видів озброєння та військової техніки у другій 
половині ХХ – на початку ХХІ ст. розглянуто основні тенденції роз-
витку збройної боротьби та воєнної розвідки, як невід’ємної її складо-
вої, у війнах четвертого – шостого поколінь.
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У сучасних воєнних конфліктах активні бойові дії 
ведуться одночасно в повітрі, на суші та морі 
практично без просторових обмежень. Особливої 
ваги набуває повітряно-космічній простір, який, 
на думку провідних фахівців [1], уже в недалеко-

му майбутньому стане головним театром воєнних дій і матиме 
вирішальне значення. При цьому можливості озброєння та 
військової техніки стали основним чинником, що визначає 
сьогодні перебіг збройної боротьби. 

Якщо війни четвертого покоління характеризувалися за-
стосуванням автоматичної та реактивної зброї, моторизованої 
техніки і великої кількості військ (сил), то у війнах п’ятого 
покоління ядерна зброя докорінно змінила форми і способи 
ведення бойових дій. У війнах шостого покоління головна роль 
відводиться професійним арміям, оснащеним сучасним звичай-
ним озброєнням. Невеликі за чисельністю і добре підготовлені 
збройні сили спроможні масово застосовувати високоточну 
зброю, яка за своєю руйнівною силою еквівалентна ядерній.

Вирішальна роль у забезпеченні успіху у воєнних діях 
належить воєнній розвідці. Але у війнах попередніх поколінь 
її можливості були обмеженими, особливо що стосувалось 
достатнього викриття угруповань і найважливіших об’єктів 
противника з метою ефективного вогневого ураження. Поява 
високоточної зброї та швидкодіючих засобів передавання даних 
та управління, що стало ознакою війн шостого покоління, дала 
змогу уражати об’єкти на всю глибину території противника. 
Це зумовило потребу створення нових розвідувальних систем, 
які б не мали жодних обмежень, пов’язаних з дальністю, точ-
ністю й оперативністю викриття об’єктів.

Завдяки прийняттю на озброєння нових засобів роз-
відки (таких, як космічні апарати КН-11, Lacrosse, літаків-
розвідників TR-1, RC-135, безпілотних апаратів Global Hawk, 
Predator, систем AWACS і JSTARS) та їх комплексному засто-
суванню стало можливим виявлення будь-яких об’єктів, на 
будь-якій дальності, за будь-яких умов обстановки. Крім того, 
з’явилась технічна можливість для об’єднання систем розвідки 
і вогневого ураження на основі сучасних засобів управління 
і передавання даних в інтегровану єдиним автоматизованим 
управлінням технологічну систему викриття та ураження 
об’єктів противника.

Сьогодні ми є свідками якісно нової інтеграції засобів 
збройної боротьби – створення розвідувально-ударних бойо-
вих систем, основу яких складають космічні розвідувальні 
комплекси. Водночас намітилась ще одна надзвичайно важлива 
тенденція розвитку розвідки в сучасних війнах – це її глобалі-
зація, яка полягає у переході від розрізнених розвідувальних 
засобів і комплексів до об’єднаної, міжвидової, міжвідомчої, 
автоматизованої розвідувально-інформаційної системи на базі 
новітніх технологій.

Унаслідок значного зростання можливостей розвідки 
з’явилась принципово нова форма застосування сил розвід-
ки – розвідувальна операція. Уперше така операція була про-
ведена в 1998–1999 рр. під час підготовки війни НАТО проти 
Югославії.

Отже, поєднання глобальних систем розвідки із засобами 
управління, передавання даних і ураження докорінно змінило 
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роль і місце розвідки в сучасній війні. Розвідка вже перетвори-
лась з виду забезпечення у невід’ємну складову збройної бороть-
би. У війнах шостого покоління – це інтегрована, міжвидова, 
міжвідомча автоматизована розвідувально-інформаційна систе-
ма на базі найсучасніших технічних засобів розвідки, збирання, 
опрацювання та доведення інформації. Тому питання досліджен-
ня тенденцій розвитку збройної боротьби і воєнної розвідки 
в сучасних умовах є вкрай важливими та актуальними.

В останніх публікаціях [1–9] досить детально розглянуті 
питання, пов’язані з класифікацією воєнних конфліктів, транс-
формацією збройних сил провідних країн світу, аналізом загроз 
національній безпеці України у воєнній сфері, розробкою кон-
цептуальної моделі Збройних Сил України, визначенням завдань 
функціональним компонентам Збройних Сил, визначенням 
ролі воєнної розвідки України в системі забезпечення націо-
нальної безпеки й оборони України тощо. Проте дослідженню 
збройної боротьби в сучасних умовах приділено недостатньо 
уваги. Без опрацювання такого важливого питання неможливо 
правильно визначити стратегію організації збройного захисту 
держави, форми та способи застосування Збройних Сил України 
в сучасних умовах, завдання військового будівництва в Україні 
на середню і довготривалу перспективи. Тому метою статті є 
дослідження змісту та розвитку тенденцій збройної боротьби 
в умовах сьогодення, а також місця й ролі воєнної розвідки у 
збройній боротьбі як невід’ємної її складової. 

Для досягнення окресленої мети у логічній єдності та по-
слідовності розглядаються такі основні питання:

зміст та особливості збройної боротьби в сучасних умовах;
основні напрями розвитку збройної боротьби в майбут-

ньому;
місце воєнної розвідки у збройній боротьбі.

Зміни у збройній боротьбі війн різних поколінь пов’язані 
насамперед з розвитком та вдосконаленням засобів ураження 
(рис. 1). У війнах четвертого покоління основою збройної 
боротьби було вогневе ураження противника звичайною збро-
єю, зброєю масового ураження була хімічна зброя. Збройна 
боротьба у війнах п’ятого покоління характеризується появою 
ядерної і біологічної зброї та подальшим розвитком і вдоско-
наленням хімічної зброї.

Матеріальною основою війн шостого покоління є висо-
коточна зброя. Зміни поглядів на застосування насамперед 
зброї масового ураження у війнах шостого покоління зумов-
лені кількома факторами: по-перше, як ядерні, так і звичайні 
озброєння досягли межі доцільної припустимої потужності; 
по-друге, ведення війни із застосуванням ядерної зброї, як 
свідчать приклади Хіросіми і Нагасакі, може призвести до 
величезних матеріальних і людських втрат; по-третє, розвиток 
і утримання ядерної зброї потребує колосальних витрат, що 
виснажує економіку держави.

Завдяки високій ефективності високоточна зброя, по-
рівняно з ядерними арсеналами, стала домінувати у війнах 
шостого покоління. Як свідчить досвід сучасних локальних 
війн, масоване застосування високоточної зброї забезпечує 
досягнення цілей війни без застосування сухопутних військ, 
що й підтвердилося під час операцій 1999 року в Югославії, 
Афганістані та Іраку.

Якщо у війнах четвертого покоління основу вогневого 
ураження складали наземні засоби, то основний обсяг завдань 
з вогневого ураження противника в сучасних операціях вико-
нує повітряний компонент. При цьому широко використову-
ються крилаті ракети повітряного і морського базування та 
різнорідні за призначенням безпілотні літальні апарати, що 

Рис. 1. Розвиток зброї масового знищення під час воєнних конфліктів
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дає змогу вирішувати широке коло завдань ураження об’єктів 
противника з меншими для себе збитками та скороченням часу 
реагування на зміну обстановки.

Характерною особливістю сучасних війн є зміна ролі удар-
них літаків, які поступово перетворюються на повітряні плат-
форми для доставки керованої зброї в район їх пуску.

Перспективним напрямом здійснення авіаційно-ракетних 
ударів стає застосування безпілотних літальних апаратів, які 
дають можливість ефективно й оперативно вирішувати за-
вдання розвідки, радіоелектронної боротьби, цілевказання, 
корегування вогню, бойового управління, зв’язку, вогневого 
ураження і при цьому з меншими витратами.

Використання високоточної зброї кардинально змінило форми 
і способи застосування угруповань повітряного нападу: перехід 
від масованого застосування авіації у війнах четвертого покоління 
до “адаптивних дій”; завдання комбінованих групових авіаційних 
ударів, тобто майже у 8 разів зменшилась загальна кількість літа-
ків завдяки збільшенню їх бойових можливостей при збереженні 
співвідношень між літаками різного призначення.

Кількісно-якісну зміну складу авіаційних угруповань для 
завдавання комбінованих групових ударів та широке викорис-
тання при цьому інтегрованого розвідувального інформацій-
ного поля також слід вважати однією з основних тенденцій су-
часної збройної боротьби.

Подальше вдосконалення автоматизованих систем управ-
ління, пріоритетність безконтактного дальнього вогневого 
впливу, широке застосування високоточної зброї у поєднанні зі 
звичайною, істотне збільшення вогневих можливостей назем-
них засобів ураження дає змогу говорити про якісно оновлену 
сухопутну складову загальної системи вогневого ураження, 
насамперед ракетних військ і артилерії.

Найважливішою тенденцією розвитку збройної боротьби у 
війнах шостого покоління на морі є перехід від масованих вог-
невих ударів до високоточних вибіркових ракетних ударів си-
лами флоту. Основна форма застосування військово-морських 
сил – їхні дії у космічно-повітряно-наземно-морських операці-
ях, сукупність яких нейтралізує та знищує найважливіші об’єк-
ти противника, розвиваючи концепцію “флот проти берега”.

Ефективне функціонування розвідувально-вогневих сис-
тем в умовах сьогодення неможливе без широкомасштабного 
топогеодезичного та навігаційного забезпечення, насамперед 
широкого використання космічних засобів, а також геоінфор-
маційних технологій. Тому перехід до ведення війн шостого по-
коління зумовив кардинальні зміни у змісті топогеодезичного 
забезпечення, а навігаційне забезпечення стало самостійним 
видом оперативного забезпечення військ (сил).

Широкого застосування набули принципово нові види до-
кументів про місцевість: цифрові аерофотознімки, фотокарти, 
просторові моделі місцевості, спеціальні бази цифрових даних. 
Для отримання вихідної інформації про місцевість використо-
вуються космічні картографічні комплекси типу Комета (Росія), 
Spot (Франція), Landsat (США).

Слід зазначити, що повноцінне навігаційне забезпечення 
стало можливим завдяки використанню космічних навіга-
ційних систем GPS (США) та ГЛОНАСС (Росія). А точність 
визначення координат елементів бойових порядків військ за 

допомогою супутникових навігаційних приймачів становить 
сьогодні 2–5 м.

Але найреволюційнішою зміною у топогеодезичному за-
безпеченні є використання геоінформаційних систем, за допо-
могою яких в реальному масштабі часу забезпечується збиран-
ня, оброблення, моделювання наявної цифрової інформації 
про місцевість та виконуються завдання аналізу в інтересах 
ведення збройної боротьби.

Аналіз операцій, проведених збройними силами передових 
у воєнному відношенні країн світу наприкінці XX – на початку 
XXI ст., дає змогу визначити нові тенденції в розвитку теорії 
та практики управління військами.

Метою вдосконалення управління військами (силами) із 
середини минулого століття було максимальне скорочення часу 
реагування системи управління на зміни обстановки та здійснен-
ня циклу управління зброєю “розвідка – передавання даних 
– ураження” у масштабі часу, близькому до реального, насам-
перед шляхом комплексної автоматизації засобів управління 
з удосконаленням методів роботи органів управління. У цей 
час з’явилися такі комплекси розвідки та ураження, як PLSS, 
AWACS тощо. Практично в усіх провідних у воєнному відношен-
ні країнах бурхливо розвивалися рухомі пункти управління, які 
створювалися на броньованій базі й обладнувалися електронно-
обчислювальною технікою. Яскравим прикладом таких засобів 
управління є командно-штабні машини автоматизованої системи 
управління “МАНЕВР” у Збройних Силах СРСР.

Створенням у 1982 р. у США автоматизованої системи 
управління вогнем польової артилерії “TACFIRE” започатко-
вано автоматизацію процесу оброблення інформації та плану-
вання вогневого ураження противника польовою артилерією. 
Її логічним продовженням стала система “AFATDS”. У 1990-ті 
роки автоматизована система управління – головний елемент 
усієї системи вогневого ураження, вона замикає в собі всі ін-
формаційні потоки, координує вогневе ураження противника 
усіма його учасниками (ракетними військами і артилерією, 
авіацією, військово-морськими силами). І сьогодні продовжу-
ють розвиватися автоматизовані системи управління вищого 
рівня, зокрема системи на основі штучного інтелекту.

Найважливішою тенденцією розвитку управління війська-
ми (силами) і зброєю є його глобалізація та поступовий перехід 
до керованої збройної боротьби в реальному часі. Складовою 
глобальної системи управління вперше стала єдина система 
управління високоточною зброєю з використанням космічного 
компонента. Космічний компонент глобальної системи управ-
ління є системоутворювальною складовою системи управлін-
ня, яка дає змогу ефективно управляти збройною боротьбою 
навіть на значно віддаленому театрі війни у реальному часі.

Глобальна системи управління, яка функціонально поєдну-
ватиметься з автоматизованими системами управління видів 
збройних сил, здатна створювати єдине інформаційне поле та 
здійснювати управління військами (силами) до окремого під-
розділу (корабля) і навіть засобу (солдата) включно. 

Матеріальною основою ефективного управління залиша-
ється надійний зв’язок.

Щоб забезпечити застосування ракетно-ядерної зброї у 
війнах четвертого і п’ятого поколінь, потрібно було створити 
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систему зв’язку, яка складалася б із територіальних стаціо-
нарних, польових і спеціальних систем. В основу її побудови 
покладено комплексне використання сучасних засобів прово-
дового, радіо-, радіорелейного, тропосферного і супутникового 
зв’язку. Основними напрямами вдосконалення були створення 
опорної мережі та опорних вузлів для прив’язування рухомих 
пунктів управління, впровадження засобів ущільнення переда-
вання даних та гарантованого захисту каналів зв’язку, широке 
використання обчислювальної техніки.

Основними напрямами розвитку зв’язку у війнах шостого 
покоління є створення системи зв’язку, яка розглядається не 
як сукупність вузлів і ліній зв’язку, а як організаційно впоряд-
кована сукупність інформаційних ресурсів та інформаційних 
технологій з використанням засобів автоматизації й телекому-
нікації. Така інформаційна система створює в зоні бойових дій 
інформаційне поле для командування, розвідки, засобів управ-
ління вогневим ураженням. Це дає змогу завдяки своєчасно 
наданій інформації підвищити ефективність застосування 
зброї і скоротити чисельність військ без зниження їх бойових 
можливостей.

Інформаційна система може включати такі складові: гло-
бальну систему телекомунікації, мобільну цифрову систему 
зв’язку, радіомережі поля бою. Технічною основою системи 
є засоби автоматизації, інформаційних технологій, супутни-
кових, транкінгових, стільникових цифрових систем зв’язку, 
завдяки чому можна інтегрувати різні системи розвідки, теле-
комунікації, зброї та управління військами.

Автоматизація процесу управління визначила необхід-
ність втілити ідеологію цифрових видів сигналів. В її основі – 
об’єднання різноманітних засобів зв’язку та автоматизації в 
одному пристрої. Це уможливлює підключення цифрових сис-
тем управління діями окремих бійців до автоматизованих систем 
управління вищого рівня.

Отже, у збройних силах провідних країн світу основною 
тенденцією розвитку зв’язку є створення глобальних систем 
передавання інформації у всьому можливому просторі ведення 
бойових дій. За допомогою їхніх підсистем – мобільної цифро-
вої системи, системи розподілу інформації та радіомережі поля 
бою – можна здійснювати передавання аудіо- і відеоінформації 
з поля бою від солдата до вищого керівництва і навпаки, а 
також інтелектуалізувати управління на усіх рівнях.

З кінця 90-х років XX ст. в усіх провідних країнах НАТО 
активно впроваджується так званий функціональний принцип 
формування і застосування збройних сил. Суть цього принципу 
полягає в тому, що з метою найбільш ефективно підготувати 
до застосування, а також найбільш раціонально використати 
національні ресурси, усі збройні сили поділяються на три 
основних компоненти: сили реагування – для застосування в 
кризових регіонах за межами національних територій; основні 
оборонні сили – для застосування у широкомасштабній війні; 
сили підсилення (резерв) – для доукомплектування і підви-
щення бойових можливостей двох перших компонентів.

Такий підхід до розбудови збройних сил зумовлений тен-
денцією, яка пов’язана з трансформацією їх призначення та 
завдань. Поява нових викликів і загроз національним інтересам 
держави поряд із традиційним призначенням збройних сил – 

стримування і відбиття агресії – поставила на порядок денний 
необхідність застосовувати угруповання збройних сил для за-
побігання виникненню збройних конфліктів та їх нейтралізації, 
вести боротьбу з незаконними озброєними формуваннями, 
проводити миротворчі та інші операції.

Щоб розв’язати зазначену проблему, потрібно: по-перше, 
сформувати збройні сили за функціональним принципом; по-
друге, використати досвід з підготовки та застосування Сил 
швидкого реагування або об’єднань оперативних угруповань, 
адаптованих до конкретних умов кризової обстановки і під-
готовлених для виконання широкого спектра завдань у різних 
умовах воєнно-політичної обстановки.

Це спричинює істотну зміну структури і завдань самих 
збройних сил. У їх складі усе більшого значення набувають 
сили швидкого реагування та спеціальних операцій. Збройні 
сили, з одного боку, повинні бути готовими до ведення воєнних 
дій в умовах війн шостого покоління, а з іншого – до веден-
ня бойових дій з незаконними озброєними формуваннями, 
участь яких у збройній боротьбі постійно зростає. Готовність 
до ведення одночасної боротьби із противником, оснащеним 
високотехнологічними системами озброєння, і мобільними 
внутрішніми неконституційними формуваннями, які озбро-
єні переважно індивідуальною стрілецькою зброєю і легким 
озброєнням, стає однією з основних вимог, що висуваються 
до підготовки сучасних збройних сил.

Досвід війн другої половини XX ст. показав, що однією 
з ефективних сил збройної боротьби стали війська спеціаль-
ного призначення, які були створені в середині 1950-х років 
майже одночасно в Радянському Союзі та США. Ці війська 
призначалися спеціально для дій у війні п’ятого покоління як 
активний засіб стратегічної та оперативної розвідки, а також 
для розвідувально-диверсійних дій (зокрема, для знищення 
стратегічних об’єктів на території противника за допомогою 
малогабаритної ядерної зброї). 

У війнах шостого покоління коло завдань, що виконують 
сили спеціального призначення, значно розширюється, тому 
вони трансформуються у сили спеціальних операцій. Зокрема, 
вони активно ведуть психологічні, антитерористичні, проти-
диверсійні, пошуково-рятувальні та інші операції. Без їх участі 
не проводиться жодна миротворча або гуманітарна операція. 
Під час воєнних дій сили спеціальних операцій не лише беруть 
участь у спільних операціях, а й проводять самостійні операції 
створеними для цього окремими угрупованнями.

Отже, якщо у минулих війнах сили спеціального призна-
чення застосовувалися переважно для виконання окремих 
важливих завдань в інтересах командувань видів збройних 
сил, то в сучасних війнах сили спеціальних операцій за своїми 
потенційними можливостями стають вирішальними у збройній 
боротьбі.

Аналіз воєнних конфліктів сучасності підтвердив стійку 
тенденцію зростання ролі сил спеціальних операцій у їх 
розв’язанні. Західні аналітики вже сьогодні розглядають їх 
як “третю силу” після ядерних і звичайних сил, що здатна не 
тільки впливати на хід збройної боротьби, але й визначати її 
результат. Тому в арміях провідних країн світу втілюється по-
літика щодо збільшення чисельності, обсягів фінансування і 
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рівня технічної оснащеності сил спеціальних операцій, навіть 
в умовах скорочення збройних сил.

Для війн шостого покоління характерним є те, що сили 
спеціальних операцій активно використовуються на всіх етапах 
збройного конфлікту: не лише в ході ведення бойових дій, а й до 
їх початку ще в мирний час і після їх закінчення. Проведенням 
спеціальної операції до початку конфлікту можна зупинити по-
дальше загострення обстановки і не допустити переростання 
кризової ситуації у війну або створити своїм військам більш 
вигідні умови для ведення бойових дій.

Застосування сил спеціальних операцій під час конфлік-
ту забезпечує стратегічну раптовість, високу ефективність 
розвідувально-диверсійного впливу, знижує бойовий потенціал 
противника та дає значний морально-психологічний ефект з 
непередбаченими для противника наслідками, відволікає значні 
сили і засоби на організацію протидії.

За останні 10 років окреслилась тенденція значного зрос-
тання частки сил спеціальних операцій в угрупованні військ, 
що створюється для ведення бойових дій.

Отже, у майбутніх війнах на зміну масовому застосуванню 
сухопутних військ прийдуть узгоджені дії невеликих, добре 
навчених і оснащених підрозділів сил спеціальних операцій, 
які впливатимуть на ключові об’єкти противника, а вже у 
найближчій перспективі слід очікувати об’єднання самих сил 
спеціальних операцій із силами і засобами розвідки та інфор-
маційної боротьби і їх трансформацію в одну з вирішальних 
сил у збройній боротьбі.

Одним з важливих напрямів розвитку сучасної збройної 
боротьби є зростання ролі інформаційної боротьби, яка про-
водиться з метою порушити системи державного й військового 
управління (протиборчої сторони), створити сприятливі умови 
для успішного проведення операцій і бойових дій, вплинути 
на морально-психологічний стан воєнно-політичного керівни-
цтва, населення та особового складу військ протиборчої сторо-
ни, нейтралізувати аналогічний вплив з боку противника.

У війнах четвертого й п’ятого поколінь широко вико-
ристовувались усі складові інформаційної боротьби, крім 
програмно-комп’ютерної, але питання про їх комплексне 
використання за єдиним задумом і планом ще не ставилось. 
Подальший розвиток інформаційної боротьби у війнах шос-
того покоління пов’язаний з революційними змінами в галузі 
інформаційних технологій і виділенням її як самостійного виду 
інформаційної зброї. Про це, зокрема, свідчать значні світові 
витрати на розробки у цій галузі.

Залежно від об’єктів впливу інформаційну зброю сьогодні 
можна умовно поділити на два основних класи: інформаційно-
технічну та інформаційно-психологічну. Згідно з оцінками 
експертів, інформаційна зброя нині є однією з головних загроз 
забезпеченню національної безпеки держави. 

Розвиток інформаційної зброї спричинив виділення інфор-
маційної боротьби як окремого інтегрованого виду стратегіч-
ного (оперативного) забезпечення операцій, спрямованого на 
досягнення інформаційної переваги над противником шляхом 
комплексного використання її складових за єдиним замислом і 
планом. З’явились нові форми ведення інформаційної боротьби: 
інформаційна операція, спеціальна інформаційна операція.

У війнах шостого покоління основними тенденціями у 
розвитку інформаційної боротьби є такі: 

виділення інформаційного простору як нового самостійного 
виміру протиборства на державному і воєнному рівнях; 

проведення заходів інформаційної боротьби ще в мирний 
час, задовго до початку воєнних дій, щоб створити бажані 
воєнно-політичні та економічні умови для початку агресії, а 
також після їх закінчення з метою стабілізувати соціально-
політичну обстановку (загальне керівництво заходами інфор-
маційної боротьби здійснює воєнно-політичне керівництво 
держав); 

масоване знищення, перекручення або викрадення інфор-
маційних ресурсів, дезорганізація роботи телекомунікаційних 
мереж, комп’ютерних систем; 

використання глобальних і регіональних комп’ютерно-
телекомунікаційних мереж для маніпулювання свідомістю як 
світової громади, так і окремої країни та її збройних сил; 

руйнування у воєнний час електронних засобів масової 
інформації, систем зв’язку та телекомунікацій, інших об’єктів 
цивільної інформаційної інфраструктури держави.

Таким чином, інформаційна боротьба набуває активного 
стратегічного характеру, ведеться без обмежень у просторі та 
часі й характеризується економічною доцільністю та високою 
ефективністю для досягнення воєнно-політичної мети.

У перспективі, як вважають фахівці [3, 4, 7], інформацій-
на боротьба на рівні збройних сил поступово вийде за межі 
виду забезпечення й стане видом воєнних дій. Інформаційна 
зброя буде системоруйнівною, тобто зможе виводити з ладу 
бойові, економічні та соціальні системи. Очікується поява 
інтелектуальної інформаційної зброї, нових її зразків на базі 
нано- та біотехнологій. Передбачається також поява одного 
з найнебезпечніших видів інформаційної зброї нелегальної 
дії – психотронної зброї. Отже, три традиційні сфери веден-
ня бойових дій: суша, море, повітря – поповняться новою 
четвертою сферою – інформаційною, в якій діятимуть сили 
інформаційної боротьби.

Сьогодні революційні зміни відбуваються в радіоелектрон-
ній боротьбі. У війнах четвертого покоління її технічну основу 
складали комплекси перешкод з елементами автоматизації. 
Основними формами радіоелектронної боротьби у цей період 
були радіоелектронний вплив та радіоелектронне блокування 
радіоелектронних засобів противника. На цей час радіоелек-
тронна боротьба остаточно сформувалася як вид оперативного 
(бойового) забезпечення.

У війнах шостого покоління технічна основа радіоелектрон-
ної боротьби зазнала якісних змін. Це зумовлено прийняттям 
на озброєння автоматизованих комплексів радіоелектронної 
боротьби, що інтегровані із засобами розвідки, вогневого 
ураження та здатні виконувати завдання у масштабі реального 
часу. Бойові можливості цих комплексів підвищились завдяки 
розширенню вдвічі частотного діапазону та збільшення по-
тужності засобів, а також впливу на противника у космічному 
просторі. За період з 1973 по 1999 р. з 4 до 15 % збільшилась 
кількість сил радіоелектронної боротьби в операціях, при цьо-
му їх кількість у загальній чисельності збройних сил провідних 
країн світу залишається відносно стабільною.
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Крім існуючих, почали активно застосовуватися нові форми 
радіоелектронної боротьби, зокрема масовані радіоелектронні 
та радіоелектронно-вогневі впливи. Зароджується вища фор-
ма радіоелектронної боротьби – операція радіоелектронної 
боротьби, яка вперше проводилася у війні проти Іраку в зоні 
Перської затоки у 1991 р. Інакше кажучи, радіоелектронна 
боротьба з виду оперативного (бойового) забезпечення транс-
формувалась у самостійну форму оперативно-стратегічних 
дій. Як показав досвід операції “Союзницька сила об’єднаних 
збройних сил НАТО проти Югославії”, радіоелектронна 
боротьба формується як основна складова інформаційної бо-
ротьби у війнах майбутнього.

Отже, викладене вище дає підставу виділити основні тен-
денції в розвитку збройної боротьби від війн четвертого до війн 
шостого покоління (рис. 2), найважливішими з яких є такі: 

збільшення можливостей озброєння та військової техніки, 
домінування високоточної зброї; 

перенесення основних зусиль воєнних дій у повітряно-
космічний простір; 

поширення просторового розмаху та динамізму збройної 
боротьби; 

зростання ролі спільних дій коаліційних і багатонаціональ-
них сил; 

глобалізація систем управління та розвідки; 
інтеграція засобів розвідки, управління та ураження в 

розвідувально-вогневі системи; 
зростання ролі інформаційної боротьби.

Звичайно, це лише незначна частина тих складних питань 
збройної боротьби минулого і сучасності, які потрібно всебічно 
досліджувати, щоб знати, чого чекати і як діяти у найближчому 
майбутньому.
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Проаналізовано можливості геоінформаційних систем (ГІС) як багато-
функціонального програмно-апаратного засобу для виконання завдань 
оборони й національної безпеки. Розглянуто місце та роль сучасних 
ГІС-технологій в оперативному забезпеченні силових відомств ак-
туальною геопросторовою інформацією. Виділено основні тенденції 
розвитку ГІС-технологій, окреслено проблемні питання їх подальшо-
го застосування в завданнях оборони й національної безпеки.
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Вирішення численних завдань, пов’язаних із захис-
том країни від зовнішніх загроз, забезпеченням 
національної безпеки, відстоюванням національ-
них інтересів [1], у зв’язку з їх особливо відпо-
відальним характером і підвищеною складністю 

завжди потребує опрацювання великих обсягів даних. Необ-
хідні дані надходять з різноманітних джерел, обробляються і 
передаються за допомогою різних інформаційних технологій, 
комп’ютерних і телекомунікаційних систем. На жаль, реальна 
ситуація така, що оскільки більшість задіяних технологій і сис-
тем створювались у різні часи, за різними вимогами, у струк-
турі й за вимогами різних відомств, то існує серйозна проблема 
взаємної неузгодженості, точніше кажучи, неузгодженості ха-
рактеристик і параметрів інформаційних продуктів, які такими 
технологіями і системами виробляються. Крім того, діючі сис-
теми організаційно і функціонально недостатньо скоординова-
ні, що ускладнює управління процесами отримання потрібних 
даних та прийняття своєчасних інформаційних рішень.

Зазначені обставини, безумовно, не сприяють результа-
тивності оперативного та якісного виконання завдань обо-
рони й національної безпеки. Саме тому останнім часом 
фахівці виявляють значний інтерес до ідеї створення загаль-
ного інформаційно-технологічного простору в масштабах 
країни або групи країн, об’єднаних, наприклад, взаємними 
обов’язками у сфері безпеки й оборони чи іншими спільними 
інтересами [2, 3]. 

Характерним прикладом є концепція єдиної інформаційної 
системи NNEC (NATO Network Enabled Capability), розроблена 
у 2007 р. на замовлення керівництва Північноатлантичного 
військового альянсу. Проектна реалізація концепції NNEC 
передбачає створення глобального інформаційного середо-
вища для всіх країн НАТО, із забезпеченням автоматично-
го підключення до інформаційної мережі різних елементів 
військової організації Альянсу. У системі NNEC планується 
об’єднати автоматизовані інформаційно-управляючі системи і 
бази даних з розвідувальною, навігаційною, картографічною, 
метеорологічною та іншою інформацією, причому інформація 
буде доступна кожному окремому користувачеві (споживачеві) 
в обсязі, обумовленому його діючим статусом та покладеними 
на нього завданнями. Очікується, що функціонування систе-
ми NNEC забезпечить комплексне оброблення в реальному 
масштабі часу відомостей про противника, свої війська та на-
вколишнє середовище, істотно підвищить можливості Альянсу 
з ефективного ведення різних операцій.

Аналіз на етапі проектування системи NNEC показав, що 
до 85 % об’єктів, інформація про які зберігатиметься та на-
копичуватиметься в пам’яті бази даних цієї системи, мають 
просторову локалізацію [www.esriuk.com], тобто їх опис буде 
неповним без залучення картографічної інформації. 

Створення та введення в дію системи NNEC дасть змогу 
повністю автоматизувати процеси замовлення й отримання 
картографічної та іншої необхідної інформації. До бази данних 
системи NNEC планується підключити картографічний фонд 
НАТО, при цьому видова інформація про поточну об’єктову 
обстановку на оперативно-тактичному просторі надходитиме 
від систем аерокосмічної розвідки, а координатна (позиційна) 
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геобази даних, тобто бази для накопичення та зберігання 
геоданих;

геовізуалізації; 
створення й актуалізації картографічних матеріалів;
оброблення та аналізу даних.
В якості геобази даних ГІС являє собою автоматизоване 

сховище, де зберігаються цифрові карти місцевості та рельєфу, 
аеро- та космічні знімки, інформація про атрибути важливих 
просторових об’єктів, тощо. Сюди ж може надходити, зокрема 
в режимі on-line, координатна інформація від GPS-систем, 
видова (іконічна) інформація від оптико-електронних та радіо-
локаційних систем аерокосмічної розвідки, технічних засо-
бів дистанційного зондування Землі, станцій радіотехнічної, 
радіаційної розвідки та ін. Зазначимо, що для ГІС у складі 
інформаційних структур НАТО існує можливість отримувати 
дані про місця розташування своїх військ за допомогою сис-
теми збирання та відображення даних FFT/BFT (Friendly Force 
Tracking / Blue Force Tracking).

Організація зберігання та накопичення даних у геобазі 
даних може здійснюватися за різними схемами [5], а саме:

внутрішньою, коли для зберігання та накопичення ін-
формації використовується виключно внутрішня геобаза да-
них ГІС;

локальною, яка базується на підключенні до ГІС зовнішньої 
геобази даних за допомогою графічного інтерфейсу користу-
вача GUI (Graphical User Interface);

глобальною, яка полягає в створенні геобази даних на Web-
сервері й використанні інтерфейсів, які уможливлюють обмін 
інформацією через глобальну мережу Інтернет. 

У цифровому середовищі ГІС тематична (атрибутивна) 
і часова інформації звичайно подаються у табличній формі. 
Просторова інформація також допускає табличну форму по-
дання, проте природнішою формою її подання є графічна. 
Графічне зображення потрібне для візуального відтворення 
інформації. Графічні дані зберігаються у растровій або у век-
торній формі. У растровому вигляді подаються, наприклад, 
“сирі” аерокосмічні зображення. Але якщо таке растрове зо-
браження обробляється і класифікується, то після цього воно 
здебільшого перетворюється у векторну форму, яка потребує 
значно менше машинної пам’яті. 

При кодуванні просторових даних застосовують стандарти, 
що розробляються Міжнародною організацією зі стандартиза-
ції ISO (International Standard Organization) і Консорціумом від-
критих геоінформаційних систем OGС (Open GIS Consortium, 
Inc.). Усі стандарти, які розробляють ці організації, є відкри-
тими і повністю гармонізованими [7]. У системі NNEC плану-
ється використовувати для кодування просторових векторних 
даних формати GML (Geography Markup Language), які також є 
загальнодоступними. Для деяких типів даних використовують-
ся стандарти – специфікації НАТО STANAG (Standardization 
Agreement). 

Геовізуалізація – це робота з цифровими картами та інши-
ми видами географічної (просторової) інформації, зокрема з 
інтерактивними картами. Інтерактивна карта, на відміну від 
звичайної, може редагуватися безпосередньо в режимі on-line, 
а саме: може поповнюватися новими об’єктами і шарами, 

інформація – від Системи глобального позиціювання GPS 
(Global Position System).

Через свою масштабність завдання концептуального про-
екту NNEC реалізовуватимуться поступово, у рамках інтегра-
ційних та об’єднуючих програм автоматизованих інформа-
ційно-управляючих систем, насамперед ISTAR (Intelligence, 
Surveillance, Target Acquisition, Reconnaissance) і C4ISR 
(Command and Control, Communications, Computers, Intelligence, 
Surveillance, Reconnaissance). Метою програми ISTAR є інте-
грація засобів добування, збирання, оброблення та доведення 
розвідувальної інформації, а програма C4ISR розроблена для 
вирішення проблеми інтеграції автоматизованих систем управ-
ління, інформаційного забезпечення, зв’язку та розвідки. 

Загалом інформація, яка циркулює в завданнях оборони 
й національної безпеки, складається з тематичної, просто-
рової (геопросторової) і часової (темпоральної) компонент. 
Тематична компонента інформації описує атрибути об’єкта 
як певного елемента предметної області (наприклад, його 
назву, клас, поточний стан, функціональні зв’язки з іншими 
об’єктами). Просторовою (геопросторовою) компонентою 
задається місцеположення об’єкта на земній поверхні або в 
тривимірному просторі у визначеній системі координат. Такою 
системою може бути географічна система координат, класифі-
кована сукупність територій на регіональному або муніципаль-
ному рівні, тощо. Крім того, просторова інформація дає мож-
ливість зберігання та візуального відтворення геометричних 
форм об’єкта, зазначення місця його розташування відносно 
інших об’єктів місцевості. Часова компонента інформації фік-
сує моменти та періоди часу, коли розглядається (реєструється, 
спостерігається, вивчається) об’єкт та його стан. 

На сьогодні з-поміж усіх класів інформаційних систем, які 
дають змогу одночасно маніпулювати з усіма названими ін-
формаційними компонентами, практично поза конкуренцією – 
геоінформаційні системи, або ГІС. Спочатку ГІС було створе-
но для ефективного управління географічною інформацією, 
її аналізу та відображення, проте можливості сучасних ГІС 
дозволяють опрацьовувати й інші різновиди інформації. 
Загальна структура ГІС містить підсистеми збирання даних, 
зберігання даних, цифрового оброблення даних, візуалізації та 
інтерактивного аналізу інформації, а також телекомунікаційну 
підсистему [4–6]. 

Головні особливості ГІС полягають у тому, що така система:
містить дані про просторові об’єкти у цифровому вигляді, 

причому в комп’ютерному середовищі вся інформація про 
кожен окремий об’єкт структурується, тобто зводиться в єдину 
структуру даних; 

утворює інформаційну модель предметної області – розгля-
дуваної території (земної поверхні, акваторії), в яку органічно 
імпортуються будь-які просторові об’єкти інтересу;

вміщає набір просторових, математичних та інших опера-
цій, які, власне, і визначають її функціональні можливості;

підтримується різноманітним забезпеченням: апаратним, 
програмним, інформаційним, математичним, нормативно-
правовим, організаційним, тощо.

Опрацьовуючи дані (інформацію), ГІС може виконувати 
функції: 
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масштабуватися, генералізуватися. За допомогою інтерактив-
ної карти оператор може відповідати на запити і здійснювати 
у динаміці геопросторовий аналіз. 

Роботи з геовізуалізації виконуються за допомогою сукуп-
ності інтерактивних технологій, в основі яких лежить:

групування та узагальнення вихідних даних графічних 
образів;

застосування об’єкт-зорієнтованого підходу [8] для побудо-
ви моделей просторових (графічних) та інших типів об’єктів;

використання цифрових моделей місцевості та об’єктів з 
базою даних ГІС та інших джерел;

залучення методів комп’ютерної графіки та інтелектуаль-
них графічних інтерфейсів.

Важливе значення має функція створення й актуалізації 
картографічних матеріалів. Адекватна і точна карта – один 
з найбільш цінних і затребуваних кінцевих інформаційних 
продуктів ГІС. Використання карт недостатньої точності й від-
повідності реаліям місцевості та об’єктової ситуації неминуче 
призводить до трагічних наслідків, вражаючим підтверджен-
ням чого можуть бути чисельні помилкові бомбардування в 
недавні часи авіацією НАТО цивільних об’єктів та мирного 
населення в Афганістані й Іраку.

За підрахунками спеціалістів Національного агентства 
США з картографування і видової зйомки (National Imagery and 
Mapping Agency, у 2003 р. перейменовано в National Geospatial-
Intelligence Agency), проведеними у середині 90-х років ХХ ст., 
тоді на виготовлення одного аркуша карти масштабу 1:50 000 
витрачалось до 2000 людино-годин. Виходячи з тих цифр і вра-
ховуючи, що карта визначеного масштабу території України 
складається з 2045 аркушів, неважко обчислити, що для її ви-
готовлення треба буде 4 090 000 людино-годин, або приблизно 
470 людино-років. З тих пір, завдяки застосуванню можливос-
тей сучасних ГІС-технологій, строки виготовлення карт та їх 
оновлення вдалось зменшити в 3–5 і більше разів, при цьому 
істотно зросли показники точності та повноти кінцевого карто-
графічного продукту.

Функції оброблення та аналізу даних, властиві сучасним 
ГІС, надзвичайно широкі: тут реалізуються процеси фільтрації 
первинних даних та підвищення їх якості, алгоритми пошуку 
інформації, геоінформаційного аналізу, процедури моделю-
вання і прогнозування, тощо. Для розширення можливостей 
цифрового оброблення аерокосмічних зображень до техноло-
гічного середовища ГІС часто вбудовуються (інтегруються з 
іншими) технології, які були спеціально створені для виконан-
ня завдань дистанційного зондування Землі, зокрема програм-
ні системи ENVI, ERDAS, PCI Geomatics, Defi niens та ін. Якщо 
ГІС у роботі з інформацією застосовує різні технології оброб-
лення даних, то такі ГІС називають інтегрованими [5, 9]. 

Предметом геоінформаційного аналізу в ГІС є просторові 
(графічні, іконічні) об’єкти та зв’язки між ними (взаємне роз-
ташування, віддаленість), а також генералізація об’єктів (уза-
гальнення зі зміною масштабу), комбінування (композиція, 
декомпозиція) об’єктів з відповідним перетворенням їхніх 
атрибутів, геокодування, тощо.

До типових додатків для моделювання в сучасних ГІС 
належать моделі сталості й придатності, прогнозування й 

оцінювання альтернативних сценаріїв, введення зовнішніх 
моделей, а також засоби дисиміляції та спільного використання 
моделей. Для моделювання й прогнозування застосовуються 
логіко-математичні, статистичні, евристичні та інші відомі 
методи [5, 6, 10, 11]. 

Отже, ГІС – це потужний багатофункціональний інстру-
ментарій для задоволення інформаційних потреб самих ви-
могливих користувачів. Враховуючи, що ГІС набувають все 
більшого значення в інформаційному забезпеченні діяльності 
силових відомств у різних країнах світу, зупинимось далі на 
деяких характерних прикладах і загальних тенденціях.

ГІС-технології в інформаційному 
забезпеченні завдань оборони 

й національної безпеки 
Спектр завдань оборони й національної безпеки доволі ши-

рокий [1–3, 12], проте можна виділити найтиповіші завдання, 
а саме: 

розвідка і спостереження об’єктів; 
проведення операцій на суші та морі; 
бойове і матеріально-технічне забезпечення військ (ло-

гістика); 
антитерористичні та попереджувальні заходи, тощо. 
У сучасних умовах такі завдання через їх складність часто ви-

рішуються об’єднаними зусиллями підрозділів різних силових 
відомств, а іноді й спільно військовими контингентами кількох 
країн. У кожному такому разі планування та проведення операції 
неможливо без якісної і актуальної картографічної та іншої гео-
просторової інформації, і лише ГІС-технології  уможливлюють 
отримання такої інформації командирами або іншими особами, 
що приймають рішення, своєчасно та в належних обсягах. 

Лідерами з використання ГІС-технологій у збройних силах 
та споріднених з ними відомствах (поліція, погранична служ-
ба, розвідувальні відомства та ін.) є США, Великобританія, 
Німеччина, Швеція. У цих відомствах ГІС використовуються 
як прикладні програмні системи на всіх рівнях – тактичному, 
оперативному, стратегічному. 

У тактичній ланці ГІС використовуються для планування 
розвідки й спеціальних операцій, визначення цілей, аналізу 
місцевості та взаємної видимості супротивних сторін, фор-
мування оптимальних маршрутів пересування з урахуванням 
конкретної бойової обстановки, стану місцевості та метеоро-
логічних умов, скритності і т. ін., управління веденням бою, 
складання планів і графіків перевезення особового складу та 
вантажів, тощо. Наприклад, підрозділи Бойової територіально-
інформаційної системи (Combat Terrain Information System) 
Інженерних військ Армії США мають у своєму штатному ар-
сеналі цілу низку ГІС-засобів разом з модулями: ArcNetWork – 
для аналізу маршрутів руху військ, ARCGrid – для просто-
рового моделювання, ArcTin і ERDAS Imagine Virtual GIS – 
для тривимірної візуалізації місцевості, ArcLogistics – для 
управління парком бойової техніки, оптимізації маршрутів її 
пересування та ін.

У збройних силах Швеції для виконання різноманітних 
тактичних і оперативних завдань з 1998 р. широко застосову-
ється комплексний програмний продукт GeoPres, оснований 
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на ArcView GIS и MapObjects, розширених і доповнених з ура-
хуванням вимог військових. Крім того, ГІС використовуються 
у військових частинах і підрозділах при створенні тактичних 
карт, плануванні конвоїв, виявленні та аналізі цілей, контролі 
обстановки, а також в інших зв’язаних додатках. 

При виконанні завдань оперативного рівня ГІС застосову-
ються як засоби контролю та аналізу оперативної обстановки, 
планування ракетно-артилерійських і авіаційних ударів, логіс-
тики, навігації, моделювання, тощо. Особлива увага приділя-
ється геоінформаційному аналізу оперативного побудування 
угруповань військ супротивних сторін; характеристик складу, 
структури, бойових можливостей і втрат, яких зазнали в ході 
операції з’єднання, частини і підрозділи угруповань військ 
сторін; стану навколишнього середовища та його змінам уна-
слідок бойових дій. 

Широкі можливості для виконання перелічених завдань 
надає лінійка ArcGIS Defense Solutions з інтегрованого набору 
програмних продуктів ArcGIS, розробленого в останні роки 
провідною американською компанією ESRI (Environmental 
Systems Research Institute). Слід зазначити, що продукти цієї 
компанії пройшли тривалий шлях розвитку і увібрали в себе 
досвід багатьох розробників і користувачів, тому на сьогодні 
ArcGIS – найпотужніша ГІС зі зручним інтерфейсом і роз-
ширюваною об’єктною моделлю. Її складова – лінійка ArcGIS 
Defense Solutions – містить такі програмні продукти: ArcGIS 
Military Analyst, Military Overlay Editor, Grid Manager. 

ArcGIS Military Analyst – це потужний програмний продукт 
з відкритою модульною структурою, який дає змогу здійсню-
вати статистичне та аналітичне оброблення даних, поданих у 
растровому або векторному форматі. 

Програма Military Overlay Editor забезпечує оперативну 
підготовку, редагування та видання картографічних матеріалів 
у системі умовних топографічних знаків APP-6A specifi cations, 
що застосовується у блоці НАТО. 

Програма Grid Manager дає можливість розкреслювати 
аркуш карти відповідно до визначеної картографічної проек-
ції, узгоджувати контури та інші лінійні елементи протяжних 
об’єктів при зшиванні суміжних аркушів карти, тощо. 

Окрім названих вище, у складі інтегрованого пакета ArcGIS 
є також програмний продукт Image Server, розроблений спе-
ціально для роботи з величезними масивами аерокосмічних 
зображень. ArcGIS Image Server зберігає зображення у фор-
матах GeoTIFF, JPEG, BIL, маніпулює з ними як у цілому, так 
і частинами, обробляє та перетворює згідно із запитами.

Програмне забезпечення Image Server дає змогу здійсню-
вати такі операції над зображеннями:

вибірку файлів зображень, а також їх фрагментів;
геометричне корегування та ортотрансформування;
перетворення яскравості й контрастності;
підвищення детальності аерокосмічного зображення (pan-

sharpening);
монтажування безшовних зображень з окремих знімків;
колірну і тіньову “відмивку” рельєфу;
перетворення за допомогою модулів користувача (plugins).
Пакет ArcGIS також є основою інструментарію Commercial/

Joint Mapping Toolkit (C/JMTK) [13], який кілька років тому 

було розроблено на замовлення National Geospatial-Intelligence 
Agency у рамках Програми створення інтернет-зорієнтованої 
системи відображення узагальненої оперативної обстанов-
ки Joint WebCOP (Web-Based Common Operational Picture). 
Система Joint WebCOP призначена для нового покоління вій-
ськових автоматизованих систем C4ISR, особливістю яких є 
широке використання тих переваг, що надають сучасні ін-
формаційні технології, зокрема інтернет- та ГІС-технології. 
В системах C4ISR нового покоління реалізована можливість 
миттєвого (on-the-fl y) доведення розвідувальної інформації від 
багатьох джерел до користувача (командира або іншої особи, 
що приймає рішення), а її аналіз здійснюється в динаміці, 
виходячи з вимог і умов оперативного управління процесами 
наведення та знищення цілей. 

Програмний інструментарій C/JMTK побудований на 
загальноприйнятих стандартах і має масштабовану архітек-
туру з можливістю редагування і поновлення даних кожним з 
багатьох користувачів. Ще одна важлива властивість C/JMTK – 
відкрите середовище розроблення (open development environ-
ments), що дає змогу з мінімальними витратами розробля-
ти різноманітні додатки для виконання численних завдань 
управління, аналізу, доставки та візуалізації геопросторової 
інформації, які виникають під час функціонування систем 
C4ISR або інших систем подібного призначення. 

Інструментарій C/JMTK, розроблений спільно компанія-
ми ESRI, AGI (Analytical Graphic Inc.), Leica Geosystems AG, 
у своєму складі має такі засоби [13]:

ArcIMS (масштабований картографічний інтернет-сервер); 
ArcSDE (потужний сервер просторових даних – шлюз для 

зберігання, управління і використання просторових даних у сис-
темі управління базами даних для різних клієнтських додатків, 
зокрема ArcIMS і ArcGIS Desktop);

Map Objects Java Edition і Military Overlay Editor (видавнича 
система друкування карт із символьними позначеннями бойо-
вої обстановки за американським стандартом MIL-STD-2525B 
або натовським стандартом APP-6A).

Для користувачів високотехнологічна система Joint WebCOP 
з інструментарієм C/JMTK надає можливості автоматичного 
оброблення даних та інтегрування даних від різних джерел і 
відображення результатів у графічній формі на дисплеї, візуа-
лізації бойової обстановки, оперативного створення та візуалі-
зації картографічних матеріалів та ін. Завдяки своїм чисельним 
перевагам система Joint WebCOP з інструментарієм C/JMTK 
використовується вже не тільки в США, але й у деяких інших 
країнах (вона включена до інфраструктури геопросторових 
даних німецького бундесверу, з 2007 р. система Joint WebCOP 
проходить апробацію в збройних силах Іспанії).

При стратегічному плануванні за допомогою ГІС-техно-
логій здійснюються узагальнене планування операцій в рамках 
театру військових дій, управління військовими угруповання-
ми, територіями та ресурсами, планування ракетно-ядерних і 
ракетних ударів, наступів і оборонних заходів, довгостроко-
ве моделювання і оцінювання наслідків проведення крупних 
операцій, тощо [10–12, 14]. Так, з метою ефективного вирішен-
ня перелічених завдань на Тихоокеанському і Європейсько-
му театрах – зонах відповідальності угруповань USAPRAC 
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Рис. 1. Схема організації інформаційного забезпечення військової ГІС 
(тут і далі GUI – графічний інтерфейс користувача)

і USAREUR американської армії, силами спеціалістів Топо-
графічного інженерного центру USATEC (US Army Topographic 
Engineer Center) розроблена і підтримується об’єднана база 
геопросторових даних TGD (Theater Geospatial Database) під 
управлінням ГІС-технологій. У базі TGD зосереджені гео-
просторові дані чотирьох масштабів: глобального (1:1 000 000 
і дрібніше), стратегічного (1:700 000 – 1:250 000), тактичного 
(1:100 000 – 1:50 000) і муніципального (urban, 1:25 000 і круп-
ніше). Ядро програмного забезпечення TGD складають висо-
котехнологічні продукти ArcInfo, PLTS/JTX, ArcSDE, Leica 
Imagine, BAE Socet Set, Microsoft SQL.

Приклад з іншої області. Міністерство оборони Великобри-
танії з 1995 р. здійснює управління і контроль за своїм нерухо-
мим майном (земельними ділянками, військовими містечками, 
випробувальними полігонами, будівлями, заповідними зонами, 
тощо) за допомогою ГІС-технологій, завдяки чому вдалося 
істотно спростити контроль стану територій і розташованих 
на них об’єктів, підвищити обґрунтованість рішень, понизити 
витрати на експлуатацію і, таким чином, у цілому підвищити 
ефективність управління майном і ресурсами. Маючи подібні 
позитивні результати від застосування ГІС-технологій також в 
інших напрямках [www.aerosociety.com], Міністерство оборони 
Великобританії планує до кінця 2011 р. об’єднати всі ГІС, що 
створені й функціонують у цьому відомстві, в єдину мережу 
інструментальних геопросторових засобів CGTS (Common 
Geospatial Tool Set). 

Враховуючи плани Північноатлантичного альянсу вже в 
найближчі роки втілити в життя проект єдиної інформаційної 
системи NNEC, ті країни, які нещодавно вступили до НATO або 
ставлять собі за мету приєднання до нього, докладають багато 
зусиль для побудови та розвитку національних інфраструктур 
геопросторових даних (НІГД), і така робота потребує широкого 
залучення ГІС-технологій. 

Структура НІГД містить такі компоненти [15]: 
інформаційні ресурси;
технологічні та технічні засоби опрацювання інформацій-

них ресурсів;
систему нормативно-правового забезпечення.
Інформаційне наповнення НІГД складають просторові дані, 

інформація суспільного характеру (public sector information) 
та інформація про навколишнє середовище. Концепція НІГД 
передбачає, що вся інформація цифрується, зводиться до розпо-
діленої геобази даних і доступна будь-якому споживачеві через 
Інтернет. Щодо обмежень на зміст інформації, то вони мінімаль-
ні й пов’язані виключно з такими відповідальними категоріями, 
як національна безпека й оборона, запобігання терористичним 
діям, право на інтелектуальну або майнову власність.

Технологічні та технічні засоби НІГД забезпечують роз-
роблення типових технологій на основі новітніх методів 
зберігання, опрацювання та надання геопросторових даних з 
використанням систем управління бази даних, ГІС-засобів та 
телекомунікаційних систем. НІГД містить засоби реалізації су-
часних технологічних рішень, стандартів, протоколів та систем 
доступу, необхідних для узгодження всіх функціонуючих у да-
ній країні геобаз даних, що в результаті дозволяє користуватися 
тими базами по запитах через інтернет-браузери. 

Функції системи нормативно-правового забезпечення 
НІГД полягають у розробленні та гармонізації стандартів, 
технічних специфікацій і регламентів для процесів створення, 
оцінювання якості, зберігання, надання та використання гео-
просторових даних, а також супроводженні, контролі та пере-
вірці (на відповідність діючому законодавству, встановленим 
нормам і правилам) процедур створення і розповсюдження 
базових геопросторових даних, поточного ведення і розвитку 
розподіленої геобази даних. 

В інформаційному забезпеченні виконання завдань безпеки 
й оборони НІГД відіграє надзвичайно важливу роль, але разом 
з тим на практиці кожне відомство накопичує також власні 
інформаційні матеріали і ресурси з урахуванням конкретних 
напрямків діяльності. Вони, на задоволення вимог інформа-
ційної безпеки, можуть бути організовані у вигляді відомчих 
або міжвідомчих баз даних з обмеженим колом користувачів. 
У таких базах даних зберігаються топографічні карти певних 
масштабів, моделі місцевості й рельєфу, аеро- і космічні знім-
ки високої просторової розрізненності та побудовані на їхній 
основі ортофотоплани, відомості про розміщення геодезичних 
координатних пунктів та об’єктів навігаційного призначення, 
детальні схеми транспортних мереж і доріг, гравіметричні 
карти, земельно-кадастрові плани, карти ґрунтів, водних і 
лісових ресурсів, розподілу на території країни родовищ ко-
рисних копалин, дані щодо техногенних забруднень і великих 
звалищ та ін. 

Можлива схема організації взаємодії між різними базами 
даних з метою отримання потрібної геопросторової інформації 
для військового відомства зображена на рис. 1. Саме за такою 
схемою здійснюється інформаційне забезпечення військової 
ГІС Картографічної служби Угорської армії MGIS (Military 
GIS) і Військово-топографічної служби Чеської армії IZGARD 
(акронім чеського перекладу “Internet Display of Military 
Geographic Data”). В обох країнах ГІС побудовано, в основно-
му, на програмних продуктах з інтегрованого пакета ArcGIS 
компанії ESRI, усі дані подаються у відкритих стандартах, при 
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візуалізації використовується умовна топографічна символіка, 
прийнята у блоці НАТО. 

Слід зазначити, що в умовах роботи користувачів одночасно 
з кількома базами геопросторових даних, зв’язаними між со-
бою, надзвичайно важливим є узгодження переліку груп і типів 
об’єктів місцевості, уніфікація назв (найменувань) та інших 
атрибутів картографічних об’єктів, а також обмінних форма-
тів даних. У розвинених країнах для цього існує державний 
класифікатор тематичної картографічної інформації. На жаль, 
в Україні такої уніфікації поки не досягнуто, а державного 
класифікатора немає. Відсутність чіткої та узгодженої системи 
ідентифікації просторових об’єктів не тільки перешкоджає 
використанню геопросторових даних як універсального еле-
мента зв’язку різних баз даних, але й гальмує побудову НІГД 
у нашій країні. 

Напрямки і обсяги застосування військових ГІС визнача-
ються характером завдань, які виконуються військовим або 
спорідненими відомствами. Угорські фахівці весь спектр мож-
ливих застосувань військових ГІС поділяють на два рівні: опе-
раційний (operational) і тактичний [16]. 

На операційному рівні предметом і областю застосування 
ГІС є вся країна з її оточенням. Виходячи з цього, із залучен-
ням ГІС-технологій формуються комплексні оцінки поточної 
оперативної обстановки, а також для відповідних командирів 
і штабів готуються дані про:

загальну географічну ситуацію;
природні географічні перешкоди;
ділянки територій, найдоцільніші для наступу і оборони;
місця, зручні для позиційного розміщення військ;
транспортні системи;
населення, його чисельність, структуру, тощо;
загрозливі та небезпечні об’єкти;
медичні та реабілітаційні споруди;
можливості для проведення десантування, обхідних і від-

волікаючих маневрів.
На тактичному рівні із застосуванням ГІС оцінюються фізич-

ні особливості місцевості, рельєфу, клімату, погоди, на основі 
чого формуються інтегральні (комплексні) оцінки та готуються 
рекомендації командирові щодо бажаної тактики бойових дій. 
При цьому оцінюються:

умови для розвідки і ведення вогню;
безпека і маскування;
перешкоди;

ключові у військовому розумінні ділянки місцевості;
підхідні шляхи і коридори руху.
Особливе значення має здатність ГІС надавати інформацію 

про місцевість у найбільш зручній і зрозумілій для команди-
ра візуальній формі, як дво- або тривимірну кольорову картин-
ку [16]. Така можливість реалізується за наявності в геобазі 
даних знімків земної поверхні (аеро-, космічних та зроблених 
безпосередньо на місцевості) достатнього високого просто-
рового розрізнення за допомогою, наприклад, програмного 
забезпечення ArcGIS. 

Можливості ГІС визначаються архітектурою системи та 
її програмним забезпеченням. До недавнього часу більшість 
користувачів геопросторової інформації задовольнялись 
виключно ГІС-інсталяціями на своєму комп’ютері. Проте 
недоліки такої персональної ГІС (вузькість функціональних 
можливостей, відсутність прямого обміну з іншими користу-
вачами, обмеженість ресурсу внутрішньої бази даних і т. ін.) 
стимулювали перехід до ГІС з архітектурою “клієнт–сервер” 
[5, 6]. У цьому разі більшість функцій з геовізуалізації та об-
роблення даних покладається на ГІС-сервер, для накопичен-
ня інформації застосовується більш потужне сховище даних, 
а кінцеві користувачі (командири, топографи, картографи 
і т. д.) працюють на своїх комп’ютерах з додатками у вигляді 
настільних або польових (мобільних) ГІС, які зв’язані з сер-
вером кабелем або радіолінією (рис. 2). 

Останнім часом стрімко набуває поширення новий підхід 
до побудови ГІС, в основі якого – залучення величезного ін-

Рис. 2. Організація ГІС-забезпечення за архітектурою “клієнт–сервер”

Рис. 3. Схема інформаційного обміну в інтернет-ГІС
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формаційного ресурсу Інтернету, розвиток систем високоточ-
ного глобального позиціювання GPS, досягнення у створенні 
потужних мобільних комп’ютерів. Була розроблена концепція 
потужної геобази даних SDE, яка дає змогу зберігати в одному 
файлі цифрові карти, включаючи легенду, описи систем коор-
динат, взаємозв’язки шарів і т. д., а також ГІС-сервера (ArcGIS 
Server, ArcIMS або ін.), який підключається через веб-браузер 
до глобальної мережі Інтернет і надає можливість користува-
чам отримувати потрібну інформацію (дані, аркуші карти, 
метадані й зображення, моделі даних і процесів тощо) в режимі 
on-line (рис. 3). 

Таким чином утворюється розподілена ГІС-система, при 
цьому користувачі можуть працювати як з традиційними на-
стільними програмними продуктами (GIS Desktop), так і з 
веб-браузерами, налаштованими на конкретні завдання ГІС-
додатками, мобільними комп’ютерами та іншими приладами. 
Користувачам розподіленої інтернет-ГІС доступний також 
глобальний каталог просторових даних Geography Net [www.
geographynetwork.com]. Прикладами реалізації описаного 
підходу є, зокрема, згадувані вище інструментарій C/JMTK 
та чеська військова ГІС IZGARD.

Слід зазначити, що для військових ГІС, які мають вихід до 
інтернет-простору, завжди актуальними залишаються питання 
забезпечення інформаційної безпеки (проблеми нелегітимного 
доступу та витоку інформації, боротьба з дезінформаційними 
вкидами, тощо).

Тенденції та перспективи
Підсумовуючи вищесказане, виділимо основні тенденції 

розвитку в області ГІС-технологій та проблемні питання їх 
подальшого застосування при виконанні завдань оборони й 
національної безпеки. 

1. За період зі створення у 1960-х роках і дотепер ГІС 
у своєму розвитку пройшли шлях від простих програмних 
додатків для оброблення геопросторових даних до високо-
технологічних продуктів, здатних виконувати найскладніші 
завдання щодо інформаційної підтримки прийняття рішень, 
у тому числі у військовій сфері. Відбувся перехід від роботи з 
ГІС-інсталяціями на робочих місцях індивідуальних користу-
вачів до застосування ГІС-серверів з потужними сховищами 
даних і створення розподілених ГІС-систем, інформаційні та 
програмні можливості яких практично необмежені завдяки під-
ключенню до інтернет-ресурсів, а також застосуванню систем 
GPS і мобільного широкосмугового зв’язку. 

2. Світовий ринок ГІС насичений сім’єю високотехноло-
гічних програмних продуктів, їх виробниками і постачальни-
ками є провідні міжнародні компанії, переважно недержавні. 
Більшість продуктів мають універсальний базовий характер і 
розраховані на широкий спектр завдань. Разом з тим сучасні 
базові ГІС здатні доволі легко адаптуватися під конкретного 
користувача з колом його завдань. Тому сьогодні у світі прак-
тично зійшов нанівець підхід, за яким нові ГІС проектувались 
кожен раз з “нуля” відповідно до технічного завдання. Потреби 
у нових ГІС реалізуються переважно з використанням прин-
ципу кастомізації, суть якого полягає в тому, що при створенні 
необхідної ГІС як прототип обирається, виходячи із заданих 

критеріїв, деякий готовий базовий програмний продукт, і далі 
він доробляється (адаптується) до вимог замовника (користу-
вача). Такий підхід має низку переваг, серед яких – точне на-
строювання на потреби користувача, мінімальні затрати часу 
та коштів на реалізацію ГІС-проекту.

3. Останнім часом зростає роль аерокосмічної інформації як 
основного джерела оперативного отримання об’єктивних і по-
вних даних про місцевість та об’єкти, чому сприяє послідовне 
поліпшення просторової якості космічних знімків. Досягнутий 
рівень просторової розрізненності космічних знімків земної 
поверхні дає змогу за допомогою ГІС-технологій виготовляти 
і актуалізувати топографічні та інші тематичні карти масшта-
бу до 1:5 000, візуалізовувати в деталях картину місцевості з 
об’єктами і таким чином допомагати командирові приймати 
оптимальні рішення. Унаслідок цього відбувається активний 
процес об’єднання (комплексування) новітніх комп’ютерних 
технологій оброблення аерокосмічних зображень і технологій 
геопросторового аналізу в інтегровані ГІС.

4. Сьогодні й на перспективу програмне забезпечення ГІС 
розглядається як певна інфраструктура, навколо якої форму-
ються спеціалізовані інформаційні системи для різноманітних 
споживачів геопросторової інформації. Завдяки цьому осо-
бливого значення набувають проблеми інтероперабельності, 
узгодження програмних засобів і стандартизації форматів 
даних, що в них поширюються. При поданні та обміні даними 
в ГІС та споріднених системах перевага надається відкритим 
стандартам ISO, Open GIS Consortium та ін. 

Проте залишається дискусійним питання відкритості-
закритості певної геопросторової інформації, зокрема гео-
дезичної та аерокосмічної. Кожна країна вирішує це питання 
відповідно до своїх національних інтересів та з урахуванням 
міжнародних норм. Приклад деяких країн (США, Польщі) 
показує, що більша відкритість топогеодезичної та видової 
космічної інформації дає економічний ефект, який перекриває 
ймовірні для них військові загрози. У нашій країні це питання 
також актуальне, зокрема у зв’язку з прийняттям на державно-
му рівні до застосування координатної системи УСК-2000, для 
користування якою користувачі повинні знати ключі переходу 
від інших координатних систем. 

5. Економісти звертають увагу на те [17], що поширення по-
ля та збільшення обсягів використання геопросторової інфор-
мації в країні сприяє розвиткові її національної економіки. Під-
твердженням цього положення є факт безумовного лідерства 
таких країн, як США, Німеччина, Великобританія у створенні 
НІГД, розробленні та впровадженні новітніх ГІС та ГІС-техно-
логій. На жаль, Україна поки не має помітних досягнень у цих 
напрямках, тому надзвичайно актуальним є прискорення робіт 
зі створення НІГД нашої країни, а також впровадження ГІС-
технологій, насамперед у тих сферах, що сприяють розвиткові 
економіки країни та зміцненню її безпеки. 
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Головним завданням визначення складу ремонтних 
органів є обґрунтування потрібної кількості ремонт-
них каналів у їхньому складі. 

В існуючій теорії відновлення озброєння та вій-
ськової техніки (ОВТ) ремонтним каналом вважа-

ється ремонтний орган мінімального рівня ієрархії (зазвичай, 
ремонтне відділення або взвод), спроможний виконувати ре-
монт певного виду одного зразка ОВТ [1].

Ремонтні органи сучасних об’єднань, з’єднань, частин і під-
розділів (надалі – організаційні структури), як правило, реалізу-
ють ремонт кількох видів (груп, типів) озброєння та військової 
техніки, а отже, складаються з певної кількості ремонтних 
каналів ОВТ різних видів (груп, типів).

Під час обґрунтування складу таких ремонтних органів 
в умовах ресурсних обмежень може виникнути конфліктна 
ситуація між потрібними можливостями ремонтних органів 
з ремонту ОВТ різних видів (груп, типів), а отже, потрібною 
кількістю ремонтних каналів і обмеженими ресурсами на ство-
рення ремонтних органів. Через це постає досить складне і, 
враховуючи сучасний стан ресурсного забезпечення Збройних 
Сил України, актуальне наукове завдання – розробити методи 
прийняття оптимальних рішень щодо розподілу ресурсів, 
виділених на створення ремонтних органів, між ремонтними 
каналами ОВТ різних видів (груп, типів), що потребує враху-
вання пріоритету ОВТ під час ремонту.

На сьогодні накопичена значна методична база обґрунту-
вання доцільного складу ремонтних органів [1–3]. Разом з тим 
наведені в цих роботах методи не повною мірою застосовують 
головний принцип організації роботи будь-якого ремонтного 
органу – зосередження зусиль на ремонті тих зразків ОВТ, які 
щонайбільше впливають на ефективність застосування орга-
нізаційних структур за призначенням, а задачі оптимального 
розподілу ресурсів, що виділяються на створення ремонтних 
органів, у теорії відновлення пошкоджених ОВТ до теперіш-
нього часу майже не розглядалися, насамперед через відсут-
ність прийнятних інтегральних показників ефективності ре-
монтних органів.

Нині завдання формування інтегральних показників ефек-
тивності ремонтних органів можна вважати виконаним, що 
стало можливим завдяки використанню такого показника, як 
пріоритет ОВТ під час ремонту, кількісною мірою якого є так 
звана ціна пріоритету [4]. Все це створює передумови для фор-
мулювання завдань оптимізації рішення щодо складу ремонт-
них органів в умовах ресурсних обмежень на їх створення.

Сформулюємо завдання обґрунтування раціонального (опти-
мального) складу ремонтних органів організаційних структур, 
враховуючи ресурсні обмеження на їх створення.

Нехай існує певна організаційна структура, штатно-та-
бельна потреба якої становить N0i зразків ОВТ і-го виду (групи, 
типу), і = 1, 2, 3, …, m.

Для організаційної структури, що розглядається, створю-
ється ремонтний орган. Він призначається для проведення 
поточного або середнього ремонту ОВТ, пошкоджених під час 
застосування організаційної структури за призначенням.

Потрібно, враховуючи ресурсні обмеження (кошти) на ство-
рення ремонтного органу, виконати таке завдання – визначити 
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раціональний (оптимальний) склад ремонтного органу (об-
ґрунтувати раціональну або оптимальну кількість ремонтних 
каналів у його складі) розглядуваної організаційної структури, 
при цьому використовуються такі вихідні дані:

вартість одного зразка ОВТ і-го виду (групи, типу) – Сзрі 
умовних одиниць;

прогнозовані середньодобові відносні втрати ОВТ і-го виду 
(групи, типу) в ході застосування організаційної структури за 
призначенням в операції тривалістю Т діб – βі ;

відносні втрати ОВТ і-го виду (групи, типу), що зазнали 
слабких (середніх, сильних) пошкоджень і потребують про-
ведення відповідно поточного (середнього, капітального) 
ремонту, – βслі (βсері , βсі ); 

безповоротні втрати – βб.ві , при цьому 

 βслі + βсері + βсі + βб.ві = 1;

максимальна трудомісткість, яка встановлена норматив-
ними документами для проведення поточного (середнього, 
капітального) ремонту зразків ОВТ і-го виду (групи, типу), 
становить Hп.рі (Hс.рі , Hк.рі ) людино-годин на зразок.

Нижня і верхня межі трудомісткості поточного або серед-
нього ремонту пошкоджених ОВТ і-го виду (групи, типу), ви-
значені для ремонтного органу, що розглядається, становлять 
відповідно Hmin і і Hmax і людино-годин на зразок.

Потрібне значення ймовірності своєчасного завершення 
ремонту ОВТ і-го виду (групи, типу) розглядуваним ремонтним 
органом – Aр.вимі .

Вартість одного ремонтного каналу ОВТ і-го виду (групи, 
типу), до складу якого входить 0

in  спеціалістів-ремонтників, – 
Сі умовних одиниць.

Середньодобові відносні безповоротні втрати і середньо-
добовий робочий час ремонтного каналу ОВТ і-го виду (групи, 
типу) в ході операції – відповідно ωі і tр і .

Ресурси, що виділяються на формування розглядуваного 
ремонтного органу (укомплектування ремонтного каналу), 
обмежені і не повинні перевищувати в коштах С умовних 
одиниць.

Зауважимо, що в розглядуваній методиці під ремонтним 
органом раціонального складу мається на увазі такий ремонт-
ний орган, який забезпечує охоплення усього призначеного 
розглядуваному ремонтному органу ремонтного фонду озбро-
єння (РФО) із заданою ймовірністю, а під ремонтним органом 
оптимального складу – такий, склад якого визначений завдяки 
виконанню завдання оптимального розподілу ресурсів, виділе-
них на створення ремонтного органу, з урахуванням пріоритету 
відновлюваних ОВТ, в умовах, коли встановлені обмеження 
у ресурсах не забезпечують можливість отримання ремонтного 
органу раціонального складу. Очевидно, що ремонтний орган 
оптимального складу не забезпечуватиме охоплення усього 
РФО із заданою ймовірністю, його склад визначається в інте-
ресах пріоритетного ремонту найважливіших для розглядува-
ної організаційної структури зразків ОВТ.

Обґрунтування раціонального (оптимального) складу ре-
монтного органу здійснюється в кілька етапів (див. рисунок).

Завданням першого етапу є визначення середньодобового 
РФО розглядуваного ремонтного органу. Воно виконується 

методом прогнозування величини середньодобового РФО 
ремонтного органу [3], суть якого така.

За вихідними даними щодо штатно-табельної потреби 
організаційної структури в ОВТ і-го виду (групи, типу) 0iN   
та величини прогнозованих середньодобових відносних втрат 
ОВТ iβ  обчислюються середньодобові втрати ОВТ організа-
ційної структури в ході застосування за призначенням iNΔ :

  0i i iN NΔ = β ,

а за вихідними даними щодо структури втрат ОВТ сл ,iβ  сер ,iβ  
с б.в, ,i iβ β  враховуючи умову сл сер с б.в 1i i i iβ + β + β + β = , роз-

раховується значення складових середньодобових втрат ОВТ 
організаційної структури, що потребують проведення поточно-
го (середнього, капітального) ремонту п.р iNΔ

 с.р к.р( , )i iN NΔ Δ , 
і тих, що належать до безповоротних втрат б.в iNΔ :

 

п.р сл 0 сл

с.р сер 0 сер

к.р с 0 с

б.в б.в 0 б.в

,

,

,

,

i i i i i i

i i i i i i

i i i i i i

i i i i i i

N N N

N N N

N N N

N N N

Δ = Δ β = β β

Δ = Δ β = β β

Δ = Δ β = β β

Δ = Δ β = β β

при цьому

 п.р с.р к.р б.в .i i i i iN N N N NΔ = Δ + Δ + Δ + Δ
 

Після цього обчислюється значення загального середньо-
добового РФО організаційної структури р iNΔ , яке є частиною 
її середньодобових втрат ОВТ:

 

р сл сер с 0 сл сер с

0 сл 0 сер 0 с п.р с.р к.р

( ) ( )

.
i i i i i i i i i i

i i i i i i i i i i i i

N N N

N N N N N N

Δ = Δ β + β + β = β β + β + β =

= β β + β β + β β = Δ + Δ + Δ

Надалі РФО організаційної структури розподіляється між 
її  j-ми ремонтними органами відповідно до встановлених для 
них обмежень у трудомісткості ремонту пошкоджених ОВТ.

Припустимо, що ремонтні органи організаційної структури 
виконують тільки поточний і середній ремонт ОВТ.

Розподіл РФО організаційної структури між його ремонт-
ними органами здійснюється з використанням коефіцієнтів 
розподілу РФО поточного ремонту п.рijϕ

 
та РФО середнього 

ремонту с.рijϕ . Значення коефіцієнтів обчислюють так:

 

max min max min
п.р с.р

п.р с.р п.рп.р с.р

;i i i i
ij ij

i i ij j

H H H H
H H H

⎡ ⎤ ⎡ ⎤− −
ϕ = ϕ =⎢ ⎥ ⎢ ⎥

−⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎣ ⎦

(надалі для розглядуваного ремонтного органу – iϕ ).
Тоді, залежно від виду ремонту, що здійснюватиме розгля-

дуваний ремонтний орган, його середньодобовий РФО iMΔ  
слід визначати за однією з формул:

для поточного ремонту

 п.р 0 слi i i i i i iM N NΔ = Δ ϕ = β β ϕ ,

для середнього ремонту

 с.р 0 серi i i i i i iM N NΔ = Δ ϕ = β β ϕ .
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На цьому завдання першого етапу вважається вирішеним.
Завданням другого етапу є прогнозування середньодобової 

продуктивності ремонту ремонтних каналів. Виконання цього 

завдання здійснюється методом визначення величини трудоміст-
кості ремонту РФО ремонтного органу серiH  з урахуванням тру-
домісткості ремонту складових РФО організаційної структури.

Методика обґрунтування раціонального (оптимального) складу ремонтних органів об’єднання (з’єднання, частини, підрозділу) з урахуванням 
ресурсних обмежень на їх створення
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Цей метод ґрунтується на гіпотезі про те, що тенденція в 
розподілі трудомісткості ремонту ОВТ в РФО організаційної 
структури р iNΔ  збігається і для трудомісткості ремонту ОВТ 
в РФО розглядуваного ремонтного органу iMΔ , тобто, напри-
клад, якщо в загальній структурі втрат ОВТ має місце тенденція 
збільшення кількості зразків із сильними пошкодженнями, для 
відновлення яких потрібне проведення капітального ремонту, 
то серед зразків, які складають РФО ремонтного органу, пере-
важатимуть такі, що потребують проведення ремонту з біль-
шою трудомісткістю.

Дійсно, середньодобовий РФО організаційної структури, 
значення якого становить р iNΔ , містить три складові п.р iNΔ , 

c.р iNΔ
 
і к.р iNΔ , які потребують проведення відповідно по-

точного ремонту п.р iNΔ  з трудомісткістю п.р0, iH , середнього 
ремонту c.р iNΔ  з трудомісткістю п.р c.р,i iH H  та капітального 
ремонту к.р iNΔ  з трудомісткістю c.р к.р,i iH H  людино-годин 
на зразок.

Коефіцієнт розподілу середньодобового РФО організацій-
ної структури за складовими поточного 1iγ , середнього 2iγ  і 
капітального 3iγ  ремонтів у даному випадку

 

п.р (с.р ,к.р ) сл (сер ,с )
1(2,3)

р сл сер с

i i i i i i
i

i i i i

N
N

Δ β
γ = =

Δ β + β +β
,  (1)

при цьому

 1 2 3 1i i iγ + γ + γ = ,  (2)

 р р 1 р 2 р 3i i i i i i iN N N NΔ = Δ γ + Δ γ + Δ γ .  (3)

У свою чергу РФО iMΔ  ремонтного органу, що розгля-
дається, відповідно до наведеної вище гіпотези також може 
містити складові 1 2 3, ,i i iM M MΔ Δ Δ : 

 1 2 3i i i iM M M MΔ = Δ + Δ + Δ ,

кількість зразків в яких, враховуючи (1)–(3), визначатиметься 
так:

 1(2,3) 1(2,3)i i iM MΔ = Δ γ ,
звідки

 1 2 3i i i i i i iM M M MΔ = Δ γ + Δ γ + Δ γ .

За аналогією до складових загального РФО організаційної 
структури вважатимемо, що складова 1iMΔ  потребує проведен-
ня ремонту з трудомісткістю min 1,i iH H , 2iMΔ  – з трудомісткістю 

1 2,i iH H , а 3iMΔ  – з трудомісткістю 2 max,i iH H  людино-годин 
на зразок, де 1iH , 2iH  – деякі значення трудомісткості ремонту, 
що задовольняють нерівності min 1 2 maxi i i iH H H H< < < .

Співвідношення інтервалів трудомісткості ремонту складо-
вих РФО організаційної структури п.р iNΔ , c.р iNΔ  і к.р iNΔ , які 
отримані нормуванням відносно к.рiH , становлять

 

п.р с.р п.р к.р с.р

к.р к.р к.р
, ,i i i i i

i i i

H H H H H
H H H

− −
,  (4)

а співвідношення інтервалів трудомісткості ремонту складо-
вих РФО ремонтного органу 1 2 3, ,i i iM M MΔ Δ Δ , що отримані 
нормуванням відносно maxiH , –

 

max 21 min 2 1, , i ii i i i

i i i

H HH H H H
H H H

−− −
Δ Δ Δ

,  (5)

де

 
max mini i iH H HΔ = − .

Припустимо, що співвідношення (4) інтервалів трудоміст-
кості ремонту груп ОВТ п.р iNΔ , c.р iNΔ  і к.р iNΔ

 
загального РФО 

організаційної структури р iNΔ  зберігаються і для груп ОВТ 

1 2,i iM MΔ Δ  і 3iMΔ  РФО розглядуваного ремонтного органу 

iMΔ (5), тобто

 

п.р с.р п.р1 min 2 1

к.р к.р
,i i ii i i i

i i i i

H H HH H H H
H H H H

−− −
= =

Δ Δ
,

 

max 2 к.р с.р

к.р

i i i i

i i

H H H H
H H
− −

=
Δ

,

звідки отримуємо вирази для розрахунку невідомих 1iH  і 2iH :

 

п.р с.р
1 min 2 min

к.р к.р
,i i i i

i i i i
i i

H H H H
H H H H

H H
Δ Δ

= + = + .

Нехай усі зразки ОВТ 1iMΔ  першої групи мають трудоміст-
кість ремонту близько 1iH , другої 2iMΔ  – 2iH , а третьої 3iMΔ  –

max iH . За таких умов значення трудомісткості ремонту РФО 
ремонтного органу серiH  обчислюється за формулою

 

сер 1 1 2 2 max 3

1 1 2 2 max 3

1 1 2 2 max 3

1 ( )

1 ( )

.

i i i i i i i
i

i i i i i i i i i
i

i i i i i i

H H M H M H M
M

H M H M H M
M

H H H

= Δ + Δ + Δ =
Δ

= Δ γ + Δ γ + Δ γ =
Δ

= γ + γ + γ

Після визначення серiH  розраховується значення середньо-
добової продуктивності ремонту ремонтного каналу [3]:

 

0
сер сер p

сер
сер сер

i i i
i

i i

Ф n t
П

H H
= = ,

де середня кількість спеціалістів-ремонтників ремонтного 
каналу на інтервалі 0, T  з урахуванням їхніх втрат 0

сер in  ви-
значається за формулою

 

0
0
сер

0

i

T
ti

i
n

n e dt
T

−ω= ∫ .

На цьому завдання другого етапу вважається виконаним.
Завданням третього етапу є визначення раціональної 

кількості ремонтних каналів у складі ремонтного органу. Його 
виконання здійснюється методом визначення раціонального 
складу ремонтного органу, що забезпечує охоплення усього 
РФО із заданою ймовірністю.
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В основу методу покладено опис ремонтного органу ба-
гатоканальною марківською однорідною системою масового 
обслуговування з відмовами і без обмежень, де в якості каналів 
обслуговування розглядаються ремонтні канали, а в якості 
параметрів потоків заявок і обслуговування застосовуються 
відповідно iMΔ  і серiП  [3].

Визначення раціональної кількості ремонтних каналів 
ОВТ і-го виду (групи, типу) вимin , що забезпечує охоплення 
середньодобового ремонтного фонду ремонтного органу iMΔ  
із заданою ймовірністю р.вимiA , здійснюється розв’язанням 
рівняння

 

вим

вим

вим
р.вим

сер

0

!
1 ,

!

i

i

n
i

i i
i in k

ii

k

n M
A

П

k=

α

Δ
= − α =

α∑

відносно вимin . Після цього розраховується вартість р.к.вимiC
 раціональної кількості ремонтних каналів ОВТ і-го виду (гру-

пи, типу) у складі ремонтного органу вимin :

 р.к.вим вимi i iC n C=

і загальна вартість усього ремонтного органу раціонального 
складу 

 

р.вим р.к.вимi
i

C C= ∑ .

Якщо загальна вартість ремонтного органу р.вимC  не вихо-
дить за встановлені обмеження у вартості С, тобто виконується 
умова р.вимC C≤ , завдання визначення раціонального складу 
ремонтного органу (раціональної кількості ремонтних каналів 
у складі ремонтного органу) вважається виконаним, при цьому 
середньодобові можливості з ремонту ОВТ вимiN ′  такого ре-
монтного органу становитимуть

 вим р.вимi i iN M A′ = Δ ,

а кількість спеціалістів-ремонтників у складі ремонтного кана-
лу ОВТ і-го виду (групи, типу) вимiR  і загальна кількість спе-
ціалістів-ремонтників у складі ремонтного органу вимR  будуть 
такі:
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У разі, коли не забезпечується виконання умови р.вимC C≤ , 
виникає необхідність у четвертому етапі, завданням якого є 
оптимізація рішення щодо складу ремонтного органу. Воно ви-
конується методом оптимального розподілу коштів, виділених 
на створення ремонтного органу, між ремонтними каналами 
ОВТ різних видів (груп, типів) з урахуванням пріоритету від-
новлюваних ОВТ, кількісною мірою якого є ціна пріоритету 

iQ  [4].
Застосування цього показника зумовлене необхідністю вра-

хування під час визначення оптимального складу ремонтного 
органу найважливішого принципу організації роботи будь-

якого ремонтного органу – зосередження зусиль на ремонті 
тих зразків ОВТ, від яких в першу чергу залежить здатність 
організаційної структури виконувати поставлені перед нею 
завдання.

Визначення ціни пріоритету ОВТ здійснюється способом, 
в основу якого покладена досить коректна гіпотеза існування 
тенденції збільшення важливості (значущості) зразків для 
організаційної структури із зростанням їхньої вартості зрiC  
та трудомісткості ремонту серiH , розрахованої за допомогою 
наведеного вище методу.

Враховуючи наведене, а також для забезпечення чутливості 
до значення середньодобового РФО розглядуваного ремонтно-
го органу iMΔ , ціну пріоритету iQ  обчислюють так:
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i
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Надалі iQ  застосовується для формування інтегрального 
показника ефективності ремонтного органу (його цільової 
функції), в якості якого використовуються інтегральні можли-
вості ремонтного органу з ремонту ОВТ р.oE  з урахуванням 
їхнього пріоритету (так звана ціна можливостей ремонтного 
органу).

Величина р.oE  розраховується як сума добутків цін пріори-
тетів ОВТ і-го виду (групи, типу) iQ  та середньодобових мож-
ливостей ремонтного органу з ремонту ОВТ і-го виду (групи, 
типу) iN ′  [4]:
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Враховуючи [3], що

 рi i iN M A′ = Δ ,
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вираз (6) набуває вигляду
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З урахуванням вищевикладеного математичну модель 
задачі визначення оптимального складу ремонтного органу 
можна записати так:

 
р.o р maxi i i
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E Q M A= Δ →∑ ,  (8)
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Це є відомою задачею нелінійного програмування про 
оптимальний розподіл ресурсів, розв’язати яку можна різними 
способами, наприклад перебиранням змінних ni .

Поточні значення рiA  в (8) визначаються відповідно до (7).
Отже, задачу оптимізації рішення щодо складу ремонтного 

органу в умовах обмежень в ресурсах, що виділяються на його 
створення, можна сформулювати так: за відомими даними 
щодо суми коштів, яка виділяється на створення ремонтного 
органу (укомплектування ремонтних каналів) і становить С 
умовних одиниць; вартості одного ремонтного каналу ОВТ 
і-го виду (групи, типу) – Сі умовних одиниць; середньодобової 
продуктивності ремонту одного ремонтного каналу ОВТ і-го 
виду (групи, типу) – серiП  зразків за добу; середньодобової 
величини ремонтного фонду ОВТ і-го виду (групи, типу) iMΔ , 
який призначений для розглядуваного ремонтного органу; 
цін пріоритетів зразків ОВТ і-го виду (групи, типу) iQ  знайти 
такі значення змінних ni (кількість ремонтних каналів ОВТ 
і-го виду, групи, типу в складі ремонтного органу), які задо-
вольняють систему нерівностей (9) і перетворюють нелінійну 
функцію р.oE  (8) цих змінних у максимум.

Результатом розв’язання оптимізаційної задачі є цілочисло-
ві елементи оптin , при цьому можуть виникнути такі випадки, 
коли для усіх видів (груп, типів) ОВТ, що становлять РФО 
ремонтного органу, виконуватиметься нерівність

 р.опт р.вимi iA A< ,

що еквівалентно нерівності

 опт вимi in n< .

Тому для досягнення опт вимi in n=  хоча б для найпріоритетні-
ших ОВТ потрібно розглядати можливість збільшення С або 
зменшення р.вимiA .

Середньодобові можливості ремонту ОВТ оптiN ′  ремонт-
ного органу оптимального складу становитимуть

 опт р.оптi i iN M A′ = Δ ,
де
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Кількість спеціалістів-ремонтників у складі ремонтного 
каналу ОВТ і-го виду (групи, типу) оптiR  і загальна кількість 
спеціалістів-ремонтників у складі ремонтного органу опти-
мального складу оптR  розраховуються за формулами
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а вартість ремонтного каналу ОВТ і-го виду (групи, типу) 
р.к.оптiC  і загальна вартість ремонтного органу оптимального 

складу р.оптC  становитимуть
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Заключним етапом обґрунтування складу ремонтного орга-
ну є визначення його організаційно-штатної структури.

Визначення організаційно-штатної структури ремонтного 
органу (складу командування, кількості й складу ремонтних 
підрозділів, підрозділів забезпечення) здійснюється відпо-
відно до загальних підходів щодо формування ремонтно-
відновлювальних підрозділів (частин) на основі отриманих 
даних про кількість ремонтних каналів ( вимin  або оптin ) і 
кількість спеціалістів-ремонтників, які входять до складу одно-
го ремонтного каналу ОВТ і-го виду (групи, типу) 0

in .
Зазначимо, що в сучасних операціях система відновлення 

пошкоджених ОВТ, основу якої складають ремонтні (ремонтно-
відновлювальні) органи, може бути основним, а в окремих 
випадках – єдиним джерелом забезпечення військ (сил) пра-
цездатними ОВТ [1].

Підсумовуючи сказане та враховуючи стан ресурсного 
забезпечення Збройних Сил України, приходимо до такого 
висновку: розроблення та впровадження в практику побудови 
системи відновлення пошкоджених ОВТ методик обґрунтуван-
ня раціонального (оптимального) складу ремонтних органів з 
урахуванням ресурсних обмежень на їх створення є актуальним 
науково-практичним завданням, реалізація якого забезпечить 
доцільне використання ресурсів держави у сфері розвитку сис-
теми відновлення пошкоджених ОВТ та зосередження зусиль 
системи відновлення на ремонті найбільш пріоритетних для 
об’єднань (з’єднань, частин, підрозділів) зразків озброєння та 
військової техніки.
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Минулий рік для Збройних Сил України був 
напруженим, насиченим важливими і кон-
кретними справами, але неоднозначним за 
результатами. Продовжувалася планова робо-
та з підготовки Збройних Сил до виконання 

завдань за призначенням, поставлених Стратегічним замислом 
застосування Збройних Сил України. Збільшилася кількість і 
якість заходів з бойової підготовки – польових занять і бойових 
стрільб підрозділів і частин Сухопутних військ. Завершальним 
етапом підготовки у 2008 навчальному році стало проведення 
у жовтні командно-штабного навчання “Рішуча дія-2008”, за 
результатами якого було визначено спроможність Об’єднаного 
оперативного командування здійснювати планування та опера-
тивне управління міжвидовим угрупованням військ [1]. 

У ході численних навчань на практиці підтверджено, що 
напрями вдосконалення та розвитку системи оперативного та 
матеріально-технічного забезпечення відповідають сучасним 
потребам Збройних Сил України. Система оперативного та 
матеріально-технічного забезпечення Збройних Сил у цілому 
виконує функції з підтримання військ (сил) у готовності до 
ефективного виконання покладених на них завдань. Особовий 
склад військ екіпірований і забезпечений усім необхідним 
для ведення бойових дій. Проте якщо детальніше розглянути 
екіпіровку (обмундирування) солдата і його спорядження, то 
відмінностей між уніформою українського піхотинця початку 
80-х років XX ст. і сучасним піхотинцем майже немає [2–7]. 

У Збройних Силах України наукові зусилля спрямовані на 
шляхи розв’язання проблем модернізації наявного озброєння та 
військової техніки, тобто на те, чим саме воювати, але ніякої проб-
леми у чому буде вести бойові дії  наш військовослужбовець, 
цілком імовірно, ніхто не вбачає. Наприклад, позначення на ка-
муфльованому бавовняному обмундируванні ТУ 858-53-54-95 
свідчить, що технічні умови на його виготовлення розроблені 
у 1995 р., 14 років тому. 

Якщо окремі елементи одягу, озброєння і спорядження 
розмістити в хронологічному порядку залежно від року прий-
няття на озброєння, то наймолодшим виявиться бавовняне 
обмундирування і взуття. Шолом сталевий СШ-40 узятий на 
озброєння у 1940 р., казанок і фляга алюмінієві не змінились 
з 1936 р., плащ-намет і спорядження офіцерське, що введені 
восени 1932 р., з незначними технологічними змінами зберег-
лися до сьогодні. Стрілецька зброя автомат АК-74 і кулемет 
РПК-74, узяті на озброєння у 1974 р., снайперська гвинтівка 
СВД – у 1963 р. Ситуацію міг змінити автомат “Вепр”, проте 
цього не сталося: дослідно-конструкторські роботи з його роз-
робки на цей час припинені.

Чи здійснюється у нас будь-який рух у напрямку зміни 
ситуації на краще? Огляд щорічника “Біла книга” [2], який 
систематично інформує громадськість про діяльність Збройних 
Сил України, а також інших декларативних документів показав, 
що серед передбачених Державним оборонним замовленням 
76 робіт (НДР-6, ДКР-70) за 24 науково-технічними прог-
рамами ніяких розробок у сфері екіпіровки і спорядження 
української армії майже не ведеться. Крім того, і в науковій лі-
тературі не зустрічається статей, де досліджувалися б ці питан-
ня [3–7]. 
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Щоб показати рівень опрацювання вказаної проблеми у 
майбутніх потенційних партнерів по НАТО, кафедрою тило-
вого забезпечення Львівського інституту Сухопутних військ 
був проведений семінар, який узагальнив усю доступну ін-
формацію.

Наприклад, у Франції розроблена і активно впроваджується 
програма модернізації Сухопутних військ, що отримала назву 
“Скорпіон”. Згідно з оцінкою французьких експертів, реалі-
зація цієї програми дасть змогу істотно підвищити як рівень 
оснащеності частин і підрозділів армії п’ятої республіки, так і 
їхню боєздатність у цілому. Впроваджуванням нових техноло-
гій індивідуального захисту, внесенням змін в екіпіровку і спо-
рядження планується підвищити бойовий потенціал кожного 
військовослужбовця і надати йому додаткових можливостей 
з ведення бойових дій у населених пунктах і містах.

Одним із перших до французької армії в рамках програми 
“Скорпіон” в масовому порядку надійде так званий комплект 
солдата майбутнього  – так іменують “цифровий” комплект 
військовослужбовця FELIN. На наш погляд, отриманий фран-
цузькими зброярами і військовими в ході робіт над проектом 
досвід буде корисним і вітчизняним творцям озброєння, військо-
вої та спеціальної техніки, зокрема в напрямку спеціальної зброї 
і екіпіровки для особового складу механізованих підрозділів. 

Головним підрядчиком по комплекту FELIN є французька 
компанія “Sagem Defense Securite”. FELIN – це абревіатура 
від Fantassin а Equipement et Liaisons Integres, що в перекладі 
з французької означає “Інтегроване устаткування і засоби 
зв’язку піхотинця”. До складу цього комплекту разом з тради-
ційною штурмовою гвинтівкою FAMAS входять нові засоби 
індивідуального броньованого захисту з покращеними харак-
теристиками, куртка і брюки камуфльовані, а також переносні 
персональний комп’ютер, радіостанція, приймач сигналів GPS 
з можливістю підключення широкого набору цифрових карт 
місцевості, інформаційний дисплей-нашоломник, оптичні 
системи – у тому числі й прицільні. Як джерела живлення для 
численної електроніки в FELIN використовуються два літій-
іонних акумулятори виробництва швейцарської промислової 
групи “Leclanche”. 

Робота над програмою розпочалася в першій половині 
1990-х років. Наприкінці 1999 р. устаткування, що розроб-
лялося в рамках програми, пройшло фазу демонстраційних 
випробувань і початкового відбору прототипів військовими, 
а також узгодження остаточних тактико-технічних вимог. На 
початку 2000 р. були проведені польові випробування основних 
елементів комплекту: одна група військовослужбовців була 
оснащена FELIN, тоді як інша використовувала традиційне 
спорядження і озброєння, уже наявне у французькій армії. 
Члени першої групи вийшли переможцями у всіх випробу-
ваннях і організованих учбових боях, хоча й були екіпіровані 
в “старі” модифікації комплекту, що мали порівняно із сучас-
ними FELIN значно більшу масу і погіршені характеристики 
інтегрованого устаткування.

Нині розроблені й готуються до військових випробувань 
три модифікації комплекту: для рядових, для командирів від-
ділень і для командирів взводів. Крім того, все устаткування і 
озброєння, що належить до складу FELIN, за типом дії і своїм 

призначенням поділяється на три підсистеми: індивідуаль-
ного призначення, спеціального призначення і колективного 
користування.

Підсистеми індивідуального призначення містять 6 зразків 
спорядження: 

захисне обмундирування з елементами волого- і вогне-
захисту, захисту від зброї масового ураження, а також засо-
би індивідуального броньованого захисту (основою даної 
підсистеми є жилет нової модифікації, на який навішуються 
пластини броні; так званий електронний жилет – система 
оптоелектронного й іншого радіотехнічного устаткування в 
складі персонального комп’ютера, засобів зв’язку, інтерфей-
су людина–машина, приймача GPS та ін.; ранець з ємкістю 
для питної води; запасні магазини для штурмової гвинтівки 
FAMAS і ручні гранати);

“переносну електронну платформу”, яка є основою, “сер-
цем” комплекту FELIN і містить, зокрема, ті оптоелектронні 
і радіотехнічні засоби, які входять до складу електронного 
жилета (устаткування платформи побудоване на базі цифро-
вого інтерфейсу USB 2.0 і має відкриту архітектуру, що дає 
можливість додавати у разі потреби нові або додаткові зразки 
радіоелектронного устаткування);

індивідуальні засоби енергоживлення; 
особисту зброю (основним зразком військовослужбовця, що 

використовує комплект FELIN, є штурмова гвинтівка FAMAS, 
але в разі потреби можуть використовуватися 5,56-міліметрові 
легкі кулемети MINIMI або 7,62-міліметрові снайперські 
гвинтівки FRS2 з відповідними прицілами, зокрема інфрачер-
воними);

малогабаритну відеокамеру, якою оснащується гвинтівка 
FAMAS у комплекті FELIN, що дає змогу транслювати зобра-
ження в системи спостереження і збору інформації командира 
відділення і командира взводу; 

бойовий шолом, що має у своєму складі три компоненти: 
захисний бойовий шолом з можливістю використання захисних 
лицьових прозорих екранів, систему зв’язку, а також оптоелек-
тронну систему. Бойовий шолом має вбудовану захисну маску 
для використання в разі застосування противником зброї 
масового ураження, вона дозволяє військовослужбовцеві, не 
знімаючи її, вживати воду та їжу (дихальна система маски вико-
ристовує – на вибір – або повітряний балон, або регенераційний 
балон-фільтр). Система зв’язку інтегрована в бойовий шолом, 
але може використовуватися і без нього. Оптоелектронна сис-
тема містить камеру на шоломі за технологією EBCMOS, інфор-
маційний дисплей на базі технології OLED (відображає графіч-
ну, текстову та відеоінформацію, що надходить з персонального 
комп’ютера від відеокамери та інших джерел інформації, у тому 
числі й зовнішніх), а також комунікаційну систему FELIN, що 
дозволяє проводити обмін інформацією між військовослужбов-
цями і командирами підрозділів (радіостанція будь-якого вій-
ськовослужбовця може бути підключена до двох систем зв’яз-
ку одночасно – рівня відділення і рівня взводу, також можливе 
проведення аудіоконференцій на полі бою). Система радіо-
обміну має такі функції, як “тривожна кнопка” солдата, що 
передає сигнал командирові відділення або взводу, і канал для 
автономного передавання даних, а командир взводу має ще й 
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модуль для зв’язку з вищим командуванням. Система зв’язку 
побудована на базі випробуваної і такої, що показала високі 
характеристики цивільної технології DECT. 

Підсистеми спеціального призначення містять: 
термінальну інформаційну систему військовослужбовця; 
універсальний ІЧ-бінокль (тільки для командира взводу); 
кофр для складання і перенесення елементів комплекту 

FELIN (використовується стандартний пластиковий кофр типу 
IM3220 виробництва компанії “Hardigg Industries”). 

До підсистеми колективного користування належать: 
система заряджання акумуляторних батарей з комплектів 

FELIN; 
бойові броньовані машини (ББМ), вони призначені для ви-

користання підрозділами, військовослужбовці яких оснащені 
комплектами FELIN (ББМ типів AMX-10P, VBCI і VAB). 

За задумом розробників, військовослужбовці, екіпіровані 
FELIN, матимуть можливість постійно знати точне місцезнахо-
дження своїх бойових товаришів, а завдяки наявності спеціаль-
ного “людино-машинного інтерфейсу” зможуть вести зі своєї 
індивідуальної зброї вогонь по невидимій ними цілі (напри-
клад, не висовуючись, вести вогонь із-за рогу або з укриття). 
Крім того, завдяки заміні звичайних навушників на навушники 
і мікрофони з можливістю вібрації, військовослужбовці можуть 
сприймати інформацію від вібрацій, що впливають на скуласту 
кістку і передаються потім на внутрішнє вухо. 

Французький комплект багато в чому за технічним осна-
щенням збігається з аналогічним комплектом, призначеним 
для оснащення військовослужбовців Сухопутних військ США 
“Сухопутний боєць” (Land Warrior), зразки якого вже випробо-
вуються в Іраку. Хоча є і відмінності: наприклад, американський 
комплект дає змогу отримувати всю тактичну інформацію, у тому 
числі й цифрові карти з позначенням положення своїх військ 
і військ противника будь-якому військовослужбовцеві підрозді-
лу, тоді як у FELIN право доступу до карт тактичної обстановки 
мають тільки командири взводів (командири відділень і рядові 
солдати їх не отримують). 

Стартовий контракт по FELIN був виданий головному під-
рядчикові в березні 2004 р. За умовами контракту компанія 
повинна поставити замовникові 31 455 таких комплектів до 
різних родів військ Сухопутних військ Франції: для піхоти 
– 22 588, бронетанкових військ – 2 801, інженерних частин – 
3 576, артилерії – 2 480. 

Запланований термін введення комплекту FELIN в екс-
плуатацію – 2009 рік, а перші 350 комплектів компанія “Sagem 
Defense Securite” повинна поставити замовникові до кінця 
2008 року – з тим, щоб оснастити перший, “тестовий”, підроз-
діл французької армії – піхотний батальйон, військовослуж-
бовці якого й повинні провести всебічне випробування FELIN. 
У разі успішного завершення випробувань у період із середи-
ни 2009 р. і до кінця 2010 р. підрядчик буде зобов’язаний поста-
вити 5 045 комплектів для оснащення особового складу п’яти 
піхотних полків. 

Хоча ряд експертів уже висловили побоювання, що може 
відбутися затримка – в основному з причин технічного і тех-
нологічного характеру, пов’язаних насамперед з необхідністю 
забезпечення повної інтеграції всіх підсистем комплекту з від-

повідними системами сухопутних військ. Так, один з радників 
по FELIN в інтерв’ю французьким спеціалізованим засобам 
масової інформації заявив, що “в наявності ряд серйозних 
проблем із забезпеченням нормального функціонування інфор-
маційного дисплея-нашоломника і його інтеграції з деякими 
іншими системами”. На думку радника, якщо компанія-розроб-
ник не встигне вчасно виправити знайдені недоліки, то це зму-
сить змінити і генеральні терміни постачання комплекту Сухо-
путним військам Франції. 

Утім, французи не самотні у своїх бідах: важко йшла свого 
часу і програма “Land Warrior”, що реалізовується у збройних 
силах США. Коли у 2005 р. американці перейшли до регуляр-
ного патрулювання Іраку і солдатам довелося щодня покидати 
казарми, щоб відбувати службу в незвичному для них жарко-
му кліматі, їхня армія зазнала величезних небойових втрат. 
Близько 1 400 солдатів знепритомніли від перегрівання (6 із 
них померли), ще 2 500 отримали теплові удари. 

Власне, з цієї ситуації було два виходи: або зняти броне-
жилети і каски, в яких “живцем варяться” солдати, надіти 
білі сорочки, панами – і підставити груди під кулі (осколки); 
або розробити охолоджувальну систему. Пентагон вибрав 
останній варіант – вирішили вкладати у кишеньки бронежи-
летів спеціальні пакети з гелем. Цей гель можна охолодити 
до температури нижче 0 °С, а ось нагрівається він, вбираючи 
тепло, повільніше, ніж простій лід. Таким чином, солдатові не 
загрожуватиме ані переохолодження, ані перегрів. Майже всіх 
технічних і технологічних проблем американським розробни-
кам вдалося позбавитися тільки протягом двох років клопіткої 
роботи і численних військових випробувань.

Багато американських солдатів в Іраку вже зараз вико-
ристовують переносні бойові комп’ютери. Проте відсутність 
ефективних пристроїв введення інформації обмежує їх вико-
ристання – скористатися клавіатурою і мишею можна тільки 
на базі або в транспортному засобі.

Вирішення даної проблеми запропонувала фірма “RallyPoint”. 
Вона випустила дослідний зразок бойової рукавички, об-
ладнаної сенсорними датчиками. Бойова рукавичка надавала 
можливість солдатові переглядати і редагувати цифрові карти, 
активізувати радіозв’язок і посилати команди, не випускаючи 
з рук зброї.

Аналогічні зразки вже розроблялися університетами до-
слідження технологій Торонто і Джорджії. У них використо-
вувалися гіроскопи і акселерометри. Але добитися достатньої 
надійності цих дослідних зразків розробникам так і не вдалося. 
Разом з тим, зразок бойової рукавички від “RallyPoint” має 
дуже непогані перспективи, оскільки в його конструкції вра-
хована вся специфіка використання цього зразка у збройних 
силах.

Інженери “RallyPoint” проектували свою рукавичку так, 
щоб солдати в ній могли керувати транспортом і використову-
вати зброю без особливих незручностей. Рукавичка має чотири 
виготовлених на замовлення кнопкових датчики, ушитих в 
пальці. Датчики на нижній частині вказівного пальця і кінці 
безіменного активізують радіокомунікації, для кожного паль-
ця – різний канал. Інший датчик на кінчику вказівного пальця 
змінює режими: від режиму карти до режиму миші. У режимі 
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карти четвертий датчик, розташований на вказівному пальці, 
використовується, щоб змінити масштаб зображення. У режимі 
миші він служить кнопкою, аналогічною клацанню миші.

“Сучасний солдат і так досить сильно завантажений аму-
ніцією, боєприпасами й іншим спорядженням; якщо його ще 
оснастити стандартними засобами управління електронікою, 
то ергономіка взагалі зійде нанівець”, – дійшли висновку у 
компанії “RallyPoint”. Зараз у цій компанії працюють над 
пристроями, які зможуть допомогти в управлінні електроні-
кою, не знижуючи боєздатності солдата. Центр дослідження 
солдатської амуніції в Натіке (США) уже уклав контракт з 
“RallyPoint” і тепер перевіряє дослідний зразок рукавички, яку 
назвали Handwear Computer Input Device (HCID).

Отже, можна зробити висновок, що на сьогодні наміти-
лась тенденція в зміні цінностей. Якщо у війнах першого–
четвертого поколінь на перше місце ставилось збереження 
озброєння і військової техніки, а життя людини (військово-
службовця) вважалося другорядним, то для війн п’ятого і на-
ступних поколінь найголовнішим визначено життя військово-
службовця (людини). Розробка нових видів екіпіровки і спо-
рядження спрямована насамперед на максимальне скорочення 
втрат особового складу під час виконання бойових та інших 
завдань. 
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Екіпіровка і спорядження:
нові технології індивідуального захисту

військовослужбовців

Summaries

Yu. I. Yekhanurov, 
First Deputy Chairman of Secretariat 
at President of Ukraine
ENSURING OF DEFENSE CAPABILITY OF UKRAINE – 
MYTHS AND REALITIES
The paper contains analysis of main problems in the sphere of ensuring of 
defense potential of Ukraine considered along with development of the Armed 
Forces of the state. The author offers some ways to resolving these problems 
under the conditions of resource limitations. To author’s opinion (Minister 
of Defense in the period from December 2007 to June 2009), these measures 
include: acceleration of re-equipment of the Armed Forces; improvement of 
their combat effi ciency; extension of terms for recruitment of the army on 
the contract basis up to year 2015; promotion of positive image of the Armed 
Forces and measures to make the military service more attractive in the 
society; implementation of a defense review and transition to defense-oriented 
planning with the account of reasonable possibilities. Also, the author dwells on 
contemporary challenges and threats to the national security in military sphere 
and on the actual state of defense capability in Ukraine. The paper includes the 
express-analysis of combat potential of the Armed Forces and a comment to 
some myths in concern with the issue.
P. 3–10. 

I. M. Fedotov, 
Major-General, Chief of Department of Verifi cation 
at General Staff of the Armed Forces of Ukraine,
A.A. Loishyn, 
Colonel, Deputy Chief of Department of Verifi cation 
at General Staff of the Armed Forces of Ukraine
A NEW PHASE IN GEOPOLITICS AND PRACTICAL ACTIVITY 
OF UKRAINE IN THE SPHERE OF ARMS CONTROL
The main topic of the paper is the absence, for our state, of the alternative 
to its participation in the activity related to arms control. The authors pay the 
main attention to the problems of Ukraine in connection with development 
of Euro-Atlantic integration processes: not only to take an active part in this 
sphere of activity, but to defi ne the position of Ukraine in the European security 
system.
P. 11–17.

V. V. Zubarev, 
Chief of Central Department for the issues 
of military-technical and military-industrial policy 
at the Council of National Security and Defense of Ukraine, 
Doctor of Technical Science, Professor,
P. P. Skursky, 
State Expert of Department of military-technical policy 
at the Council of National Security and Defense of Ukraine, 
Candidate of Technical Science,
O. F. Velychko, 
State Expert of Department of military-industrial policy 
at the Council of National Security and Defense of Ukraine, 
Candidate of Technical Science
STRATEGIC ISSUES OF SUPPORT TO SCIENTIFIC-
TECHNOLOGICAL SECURITY OF UKRAINE AND WAYS 
TO THEIR RESOLUTION
The paper considers main trends of scientifi c and technological development 
of industrially developed countries of the world, and peculiarities of the state 
policy of Ukraine in the sphere of support to the scientifi c-technical security 
of our state. The authors suggest a defi nition to such concept as “scientifi c-
technological security of a state”. The paper substantiates a stock of measures 
permitting to defi ne and put in life the state scientifi c and scientifi c-technological 
policy aimed at maintaining the scientifi c-technological security of the state.
P. 18–24.

I. S. Romanchenko, 
Major-General, Chief of Central Research Institute 
of the Armed Forces of Ukraine, Doctor of Military Science, professor,
M. P. Boychak, 
Major-General of Medical Corps, Chief of the Main 
Military-Surgical Clinical Center “Central Military Clinical Hospital”, 
Doctor of Medicine, Professor,
Z. I. Aksyonova, 
Researcher in department of problems of preparation and implementation of 
operations and substantiation of forms and methods for use of the Armed Forces 
of Ukraine, the Main Department for the issues of use of the Armed Forces of 
Ukraine at Central Research Institute of the Armed Forces of Ukraine
WATER AS A STRATEGIC RESOURCE OF THE FUTURE
The paper is devoted to analysis of water resources of the Earth, their state, 
world consumption, and negative effect of human economic activities on the 
aqua-system condition. Also, the authors consider the issue of military threat to 
Ukraine in concern with improper utilization of water resources.
P. 25–29.

S. P. Blyznyukov, 
Assistant to Minister of Defense of Ukraine
NAVAL FORCES IN THE PRESENT-DAY CONDITIONS: 
THE ROLE, REQUIREMENTS, AND THE WAY TO FUTURE
The paper considers main principles of construction of naval forces of the world 
countries with the account of common interests of maritime powers. The authors 
formulate the most important requirements to parameters, characteristics, and 
qualities of future warships. The accent is made on severity of requirements to 
the present-day scientifi c and technical base as well as to fi nancial and economic 
capabilities of the country getting down to design and construction of new 
warships.
P. 30–35.

Yu. I. Galushko, 
Major-General, Commander of anti-aircraft missile troops, 
Chief of Department of anti-aircraft missile troops of Air Forces 
in the Armed Forces of Ukraine,
O. M. Zagorka, 
Major Researcher at Center of military-strategic research in National Academy 
of Defense of Ukraine, Doctor of Military Science, Professor,
I. O. Kyrychenko, 
Leading Researcher at Scientifi c Center of Air Forces in the I. Kozhedub 
Kharkov University of Air Forces, Doctor of Military Science, Professor,
Yu. V. Nalyvaiko, 
Colonel, Doctorate at the I. Kozhedub Kharkov University 
of Air Forces, Candidate of Military Science, Assistant Professor
PRINCIPLES OF AIR ATTACK REPULSE BY LARGE OR MIDDLE 
FORMATIONS OF ANTI-AIRCRAFT MISSILE TROOPS
Based on analysis of typical features of armed struggle and, particularly, 
principles of waging combat operations by armed forces of the leading countries 
of the world in military actions of the last century, the authors propose to revise 
the formulations and to make more clear the main principles of air attack repulse 
by large and middle formations of anti-aircraft troops. The problem is especially 
pressing in the period of drafting new service regulations.
P. 36–42.

O. A. Il'yashov, 
Major-General, Chief of Research Institute at Central department of intelligence 
in Ministry of Defense of Ukraine, Candidate of Technical Science, Senior 
Researcher, Assistant Professor
TRENDS OF DEVELOPMENT OF ARMED STRUGGLE IN WARS 
OF THE 4TH – 6TH GENERATION
Based on analysis of military confl icts and with account of possibilities, as well 
as consequences of application of main weapons and military equipment, during 
the second half of the 20th and in the fi rst decade of 21st century, the author 
shows major trends of development of armed struggle (and reconnaissance as its 
integral part) in wars of the 4th – 6th generation.
P. 43–48.
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M. O. Popov, 
Professor of the Joint Institute at National Academy 
of Defense of Ukraine, Doctor of Technical Science, 
Ye. S. Seredynin, 
Director of the ECOMM company, city of Kyiv
GEOINFORMATION SYSTEMS AND TECHNOLOGIES 
IN THE TASKS OF DEFENSE AND NATIONAL SECURITY
The paper presents analysis of capabilities of geoinformation systems 
(GIS) as a multifunctional soft- and hardware means used for resolving the 
defense and national security tasks. The authors defi ne place and role of 
contemporary GIS technologies in promptly providing the new “geo-space” 
information to respective power institutions. Also, the paper outlines main 
trends of development of GIS technologies, and formulates the pressing 
issues as to their further application in the tasks of defense and national 
security.
P. 49–56.

V. O. Shuyenkin, 
Major Researcher in Central Research Institute 
of the Armed Forces of Ukraine, 
Doctor of Technical Science, Professor,
I. S. Ishutin, 
Leading Researcher in Central Research Institute 
of the Armed Forces of Ukraine, Candidate of Military Science, 
Senior Researcher

METHODS FOR ESTABLISHING THE REASONABLE MANPOWER 
OF REPAIR BODIES WITH THE ACCOUNT OF RESOURCE 
LIMITATIONS ON THEIR STRENGTH
The paper is devoted to methods of substantiation of rational (optimal) 
amount of personnel comprising the repair bodies (large, middle formations 
or small subdivisions), with the account of resource restrictions on their 
quantity.
P. 57–62.

V. S. Kyvlyuk, 
Professor at National Academy of Defense of Ukraine, 
Candidate of Economics,
V. I. Lazorenko, 
Assistant Professor at National Academy of Defense 
of Ukraine, Candidate of Military Science,
S. I. Zaderiyenko,
Lieutenant-Colonel, Assistant Professor at the chair 
of rear support in the Lvov Institute of Land Troops, 
Candidate of Military Science
EQUIPMENT AND ACCOUTREMENT – NEW TECHNOLOGIES 
FOR SERVICEMEN INDIVIDUAL PROTECTION
The paper presents an overview of the world trends of development of 
technologies for individual protection of servicemen. The authors consider 
possible directions of scientifi c efforts of Ukrainian researchers in this fi eld.
P. 63–66.


