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І. С. Руснак,
генерал-полковник, Командувач Повітряних Сил 
Збройних Сил України, д-р військ. наук, проф.

Повітряні Сили 
Збройних Сил 
України:
п’ять років 
на захисті 
повітряного 
простору Вітчизни
Автор статті доводить, що наукова полеміка навколо об’єднання 
Військово-Повітряних Сил і Військ протиповітряної оборони та ство-
рення на цій базі єдиного виду Збройних Сил України вважається прак-
тично завершеною, оскільки на сьогодні з впевненістю можна сказати, 
що Повітряні Сили як вид Збройних Сил України відбулися та викону-
ють покладені на них завдання щодо захисту повітряного простору 
нашої держави.

Трансформування та розвиток
Збройних Сил України

© Руснак І. С., 2009 

Підтримання обороноздатності і зміцнення воєн-
ної  безпеки України в сучасних умовах передба-
чає вироблення і втілення в життя нових поглядів 
на запобігання війні, на військове будівництво та 
підготовку Збройних Сил держави до відбиття 

можливої агресії, у тому числі і широкомасштабного застосу-
вання засобів повітряного нападу противника [1].

У свою чергу, збройна боротьба як основна форма досяг-
нення головної мети у війні завжди потребувала постійного 
удосконалення організаційних структур збройних сил та форм 
і засобів їх застосування.

Ще не так давно в системі оборони України ведення збройної 
боротьби в повітряній сфері покладалося на два види Збройних 
Сил – Військово-Повітряні Сили та Війська протиповітряної 
оборони (ППО).

Перехід Збройних Сил України до тривидової структури 
було здійснено 1 грудня 2004 р. на підставі рішення Ради націо-
нальної безпеки і оборони України, виходячи з досвіду військо-
вого будівництва провідних у військовому відношенні країн 
світу та проведення цілої низки наукових досліджень з проблем 
об’єднання Військово-Повітряних Сил і Військ ППО.

Слід зазначити, що доцільність створення нового виду 
Збройних Сил була підтверджена і практикою ведення збройної 
боротьби в останніх локальних війнах і збройних конфліктах 
сучасності. Отриманий в них досвід переконливо свідчить, що 
боротьба з засобами повітряно-космічного нападу можлива за 
умови створення ефективної системи повітряно-космічної обо-
рони, яка функціонує під єдиним керівництвом та за єдиним 
задумом і планом [2]. 

Виходячи з цього, наукова полеміка навколо об’єднання 
Військово-Повітряних Сил і Військ протиповітряної оборони 
та створення на цій базі єдиного виду Збройних Сил України 
практично завершилась. На сьогодні з впевненістю можна 
сказати, що Повітряні Сили як вид Збройних Сил України від-
булися та виконують покладені на них завдання щодо захисту 
повітряного простору нашої держави. 

Суттєво, що створення Повітряних Сил з самого почат-
ку було орієнтоване на ведення Збройними Силами України 
швидкоплинного, обмеженого локального міждержавного 
воєнного конфлікту. Внаслідок цього отримано ряд суттєвих 
переваг в організації захисту повітряного простору нашої дер-
жави, а саме: 

єдність управління силами й засобами авіації, зенітних 
ракетних військ і радіотехнічних військ; 

наявність єдиної системи контролю повітряного простору 
та єдиної системи розвідки й оповіщення; 

поліпшення умов організації та здійснення взаємодії авіації, 
зенітних ракетних військ і радіотехнічних військ; 

відповідність умовам єдиної (територіальної) системи за-
безпечення Збройних Сил України; 

поліпшення умов розвитку озброєння та військової техніки; 
оптимізація бойового та чисельного складу, зменшення 

витрат на їх утримання й розвиток порівняно з окремим іс-
нуванням Військово-Повітряних Сил і Військ ППО.

Протягом п’яти років вирішення теоретичних питань будів-
ництва Повітряних Сил було тісно пов’язане з необхідністю 
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повітряного простору Вітчизни

проведення цілого комплексу практичних взаємозалежних 
і взаємозумовлених військових, військово-технічних, еконо-
мічних, соціально-політичних, ідеологічних та інших заходів, 
спрямованих на підвищення ефективності захисту повітряного 
простору України.

Внаслідок їх проведення отримано ряд здобутків, з яких 
до основних належать: 

збереження бойового потенціалу Військово-Повітряних 
Сил і Військ ППО; 

підвищення боєздатності підрозділів і військових частин 
Повітряних Сил, у першу чергу, які визначені до складу Об’єд-
наних сил швидкого реагування; 

проведення заходів щодо оптимізації складу, структури та 
чисельності військових організмів Повітряних Сил для забез-
печення виконання ними поставлених завдань, вивільнення 
з’єднань і військових частин від виконання невластивих їм 
завдань і функцій; 

підвищення професійної підготовки особового складу з’єд-
нань, військових частин та установ Повітряних Сил, насам-
перед повітряного вишколу льотного складу, бойових обслуг 
зенітних ракетних і радіотехнічних військ; 

створення принципово нової системи матеріально-техніч-
ного забезпечення Повітряних Сил; 

забезпечення вибухопожежобезпеки арсеналів, баз, складів; 
впровадження нових форматів обміну даними про пові-

тряну обстановку під час здійснення інформаційної взаємодії 
з суміжними з Україною державами.

Зміни, що відбувалися у Повітряних Силах Збройних Сил 
України протягом зазначеного періоду, носили системний ха-
рактер та охоплювали широке коло питань, пов’язаних з усу-
ненням розбіжностей між завданнями та ресурсними можли-
востями, пошуком балансу між вимогами до рівня боєздатності 
та вирішенням соціальних питань, удосконаленням системи 
управління, підготовки та комплектування.

Зазначимо, що Військово-Повітряні Сили і Війська ППО 
Збройних Сил України будувалися за родами авіації та проти-
повітряних сил створенням однорідних об’єднань і з’єднань. 
У свою чергу, досвід застосування авіації, зенітних ракетних 
і радіотехнічних військ в локальних війнах і збройних конфлік-
тах сучасності переконливо свідчить, що жоден рід військ і на-
віть вид збройних сил неспроможний самостійно виконувати 
оперативні та оперативно-тактичні завдання [3]. Ефективна 
збройна боротьба в повітряному просторі можлива лише за 
умови її ведення угрупованнями різнорідних і різновидових 
сил, які мають компенсувати недоліки та доповнювати одне 
одного [4].

Цей принцип було покладено в побудову та подальший 
розвиток Повітряних Сил. На сьогоднішній день ми виходимо 
не з пріоритету роду сил (бомбардувальна, штурмова чи ви-
нищувальна авіація або зенітні ракетні комплекси різної даль-
ності стрільби), а з потрібного угруповання авіації, зенітних 
ракетних та радіотехнічних військ, які мають виконувати 
певний обсяг завдань у тій чи іншій операції. До того ж склад 
і структура кожного угруповання військ визначається з ураху-
ванням їхнього внеску у виконання оперативних і оператив-
но-тактичних завдань, а організаційна структура об’єднань, 

з’єднань і частин Повітряних Сил – з визначення оптимальної 
кількості особового складу і технічних засобів на кожну органі-
заційну одиницю з одночасним забезпеченням її максимальних 
бойових можливостей.

Так, з метою пошуку раціональних організаційно-штатних 
структур авіації Повітряних Сил, здатних забезпечити підви-
щення вишколу льотного складу, покращення аеродромно-
технічного, радіотехнічного забезпечення польотів і досягнен-
ня максимальної ефективності виконання завдань авіації за 
призначенням, у 2009 р. розпочато проведення експерименту 
з переформування 114-ї бригади тактичної авіації, створення 
авіаційної бази та їх функціонування у складі Повітряних Сил.

Зрозуміло, що реалізація вказаного принципу здебільшого 
залежить від оснащеності Повітряних Сил сучасними зразками 
та системами озброєння та військової техніки, які визначають 
тактику з’єднань і частин, їх організаційно-штатну структуру. 
Тому проведення роботи щодо модернізації існуючих зразків 
озброєння і військової техніки та закупівлі нових є пріоритет-
ним завданням Повітряних Сил. 

На даний час вже піднялися у повітря перші зразки модер-
нізованих літаків МіГ-29, Су-25 та Л-39. Завдяки поліпшенню 
характеристик двигунів, новому навігаційному, прицільному 
обладнанню та засобам реєстрації польотної інформації мо-
дернізовані літаки дають можливість з більшою ефективністю 
виконувати бойові завдання. В найближчій час відбудеться на-
ступне: буде розпочата модернізація літаків Су-27 та Су-24М, 
а трохи згодом літака Су-24МР; проводитиметься робота щодо 
дообладнання літаків Іл-76МД та Ан-24,-26,-30 до вимог ІКАО; 
продовжуватимуться роботи по модернізації та розробленню 
авіаційних тренажерів; передбачатиметься поступова заміна 
транспортних літаків, у яких закінчились строки служби, на 
нові літаки українського виробництва, а саме – Ан-70, Ан-140 
або Ан-148.

Підприємствами промисловості України за участю на-
укових та науково-дослідних установ Збройних Сил України 
освоєно та провадиться ремонт з продовженням ресурсу зеніт-
них ракетних комплексів “Бук М1”, С-300П та продовженням 
ресурсу зенітних керованих ракет для них.

За останні два роки на озброєння Збройних Сил України 
були прийняті нові радіолокаційні станції 79К6 “Пелікан”, 
модернізовані станції П-18МА, П-18МУ та П-19МА.

У рамках переходу на нову систему управління розпочато 
виконання заключного етапу створення сучасної автомати-
зованої системи управління авіацією та ППО Збройних Сил 
України.

Зрозуміло, що створення та подальший розвиток Повітряних 
Сил був пов’язаний із значними витратами. Проте, і за умови 
чотиривидової структури Збройних Сил розрахунки витрат не 
повною мірою враховували умови спільного застосування авіа-
ції та сил і засобів зенітних ракетних і радіотехнічних військ 
під час виконання оперативних та оперативно-тактичних за-
вдань. Це зумовлювало завищення сумарних потреб у силах 
і засобах для виконання певних оперативних завдань, а, отже, 
спричинювало надлишкові витрати.

Не зважаючи на вкрай обмежене фінансування, Повітряні 
Сили продовжують приймати участь у міжнародному військо-

4
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Повітряні Сили Збройних Сил України:
п’ять років на захисті 

повітряного простору Вітчизни

батальйонів, 24 одиниці техніки зенітних ракетних військ, у по-
вітряному параді – 22 літаки.

Фактично вже сьогодні за бойовим складом, організаційни-
ми та функціональними структурами Повітряні Сили досягли 
параметрів  2011 р. Подальше їх удосконалення має відбуватися 
з обов’язковим урахуванням вітчизняного та світового досвіду 
військового будівництва. При цьому потрібно досягти відпо-
відності: 

складу та структури Повітряних Сил їхньому призначенню 
та характеру майбутньої війни; 

бойового складу та організаційної структури Повітряних 
Сил покладеним на них завданням (забезпечення потрібної 
боєздатності Повітряних Сил за мінімальних витрат; завчасна 
підготовка Повітряних Сил до відбиття агресії та підтримання 
їх у потрібній бойовій готовності; завчасне створення запасів; 
підготовка й накопичення мобілізаційних ресурсів; удоскона-
лення нормативно-правової бази планування та практичної 
реалізації заходів подальшого розвитку Повітряних Сил) та 
способам бойового застосування. 
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вому співробітництві. В березні 2009 р. літак Повітряних Сил 
Іл-76МД успішно виконав поставлені завдання під час спільної 
українсько-датської операції “Козаки на кризі-2009” щодо 
транспортування пального. Внаслідок проведення цієї операції 
було перевезено 561 422 л авіаційного гасу, 200 пасажирів та 
61,2 т вантажів. Польоти проводились вдень та вночі, в простих 
і складних метеоумовах арктичного клімату.

Приємно стверджувати, що українська воєнна наука стала 
ефективним інструментом подальшого розвитку Повітряних 
Сил. У Повітряних Силах створено цілісну систему воєнно-
наукових досліджень, практично завершено формування від-
повідних науково-організаційних структур, науково-дослідних 
установ і консультативно-дорадчих органів. На сьогоднішній 
день спільно з Воєнно-науковим управлінням Генерального 
штабу Збройних Сил України розпочато заходи щодо опти-
мізації організаційно-штатної структури Наукового центру 
Харківського університету Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, 
зміцнення зв’язків з науковими установами інших центральних 
органів виконавчої влади України в рамках створення єдиної 
системи наукових досліджень за проблематикою Повітряних 
Сил.

Зазначимо, що протягом цих п’яти років значна увага по-
дальшому розвитку Повітряних Сил приділялась і з боку ке-
рівництва держави. Щорічно військові частини Повітряних Сил 
відвідували Президент України – Верховний Головнокоманду-
вач Збройних Сил України, Голова Ради національної безпеки 
і оборони України, Міністр оборони України.

Так, у 2008 р. Президент України особисто перевірив 
бригаду тактичної авіації, яка дислокується в м. Васильків, 
а саме – стан несення бойового чергування. Під час цього було 
показано зразки озброєння та військової техніки Повітряних 
Сил, а за результатами роботи – дано високу оцінку підготовки 
льотного складу бригади. Свою підготовку Повітряні Сили 
продемонстрували і в ході проведення параду військ з на-
годи 17-ї річниці Незалежності України. Від Повітряних Сил 
прийняло участь 450 військовослужбовців у складі парадних 
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Наслідки світової економічної кризи та соціально-
політичні процеси, що відбуваються в Україні, 
негативно впливають на рівень бойової готов-
ності її Збройних Сил. Критично низький рівень 
фінансування армії не тільки призупинив усі 

процеси трансформування та розвитку Збройних Сил України, 
але й суттєво впливає на рівень їх боєздатності.

Невизначеність української політичної еліти щодо напрямів 
розвитку воєнної організації держави не дає змогу військовим 
науковцям об’єктивно досліджувати проблеми організації 
захисту державної цілісності України та брати участь у світо-
вих воєнно-наукових дослідженнях. Така ситуація не тільки 
призводить до суттєвого зниження боєготовності військ сьо-
годні, але й може призвести до катастрофічних наслідків у май-
бутньому.

За оцінкою багатьох вітчизняних і зарубіжних експертів воєн-
на напруга на планеті продовжує зростати. Так, за інформацією 
Комітету друзів за національний порядок (США), на всіх кон-
тинентах світу у 2006 р. відбулось 15 локальних війн, а в 23 ре-
гіонах світу воєнні конфлікти перебували у стані “жевріння” та 
були готові спалахнути у будь-який момент. Діапазон причин 
воєнного протистояння надто широкий: від боротьби за владу – до 
територіальних, конфесійних, етнічних та інших протиріч [1].

Аналіз міжнародних процесів, що відбуваються сьогодні, 
показує, що у ХХI ст. потенціал військової сили розглядається 
як найвпливовіший фактор світової політики та буде викорис-
товуватись як один із головних засобів для досягнення полі-
тичних цілей [2]. Характер сучасних воєнних загроз суттєво 
змінився. Формуються блоки зовнішніх і внутрішніх загроз, 
виникає ряд нових, які ще декілька років назад вважалися мало-
ймовірними або нереальними. Посилюється зв’язок між зов-
нішніми та внутрішніми загрозами у воєнній сфері, й вони де-
далі більше набувають комплексного характеру. Тому, віддаючи 
перевагу політико-дипломатичним, економічним та іншим не-
воєнним засобам реалізації зовнішньої політики, Україна в той 
же час повинна мати й ефективну військову організацію.

Зниження боєздатності Збройних Сил з одного боку та зрос-
тання рівня загроз у воєнній сфері з іншого потребує негай-
ного прийняття кардинальних рішень, які б гарантували за-
безпечення недоторканності кордонів і захист національних 
інтересів України.

Одним із найбільш економічних та доцільних напрямів 
підтримання обороноздатності держави на належному рівні є 
організація системи територіальної оборони (ТрО). Зарубіжні 
експерти визначають, що утримання сил ТрО коштує для держа-
ви значно дешевше, ніж регулярних військ, наприклад у США – 
у 6 разів, Данії та ФРН – у 10 разів. Система територіальної 
оборони має ряд особливостей і переваг над іншими заходами 
підсилення обороноздатності держави [3, 4]. По-перше, вона 
надає можливість звільнити бойові частини Збройних Сил від 
завдань, пов’язаних з охороною військових і важливих дер-
жавних економічних об’єктів, утриманням маршрутів пере-
сування та маневру військ, що значно посилює бойовий по-
тенціал угруповань військ Збройних Сил України.

По-друге, органи управління територіальною обороною та 
підрозділи сил ТрО досконало знають місцевість та соціально-



Наука і оборона 4’2009

Шляхи підвищення 
ефективності системи управління 
територіальною обороною України

7

політичну ситуацію у своїх районах відповідальності, що 
значно підвищує їх шанси у боротьбі з диверсійно-розвіду-
вальними групами (ДРГ) противника та незаконними військо-
вими формуваннями.

По-третє, значно спрощується та здешевлюється всебічне 
забезпечення підрозділів ТрО, оскільки основними джерелами 
забезпечення будуть місцеві ресурси та матеріально-технічні 
запаси військових баз за місцем дислокації.

По-четверте, значні морально-психологічні переваги – осо-
бовий склад підрозділів ТрО, який безпосередньо захищає на-
селений пункт, у якому мешкає, за досвідом багатьох локальних 
війн ХХ ст., діє самовіддано, відважно й рішуче.

Основою для побудови раціональної системи територі-
альної оборони держави є воєнно-адміністративний поділ 
території, який залежить від характеру загроз національним 
інтересам у воєнній сфері та територіальній цілісності дер-
жави, адміністративного поділу території тощо. Сучасний 
воєнно-адміністративний поділ України був проведений 
воєнно-політичним керівництвом колишнього Радянського 
Союзу та відповідав стратегічному замислу застосування 
Збройних Сил СРСР. На базі колишніх військових округів, 
що були сформовані на території України, в особливий період 
формувалися фронти Радянської Армії, що призначалися для 
ведення оперативно-стратегічних операцій на Європейському 
та Південно-європейському театрах воєнних дій. У воєнно-
адміністративному поділі території СРСР ураховувались 
адміністративні межі областей, а кордони територій союзних 
республік до уваги не брались, оскільки вони становили єдину 
адміністративну територію.

Після розпаду Радянського Союзу сформувалися суверенні, 
незалежні держави, кожна з яких має свої національні інте-
реси, Конституцію, концепцію захисту національних територій 
та необхідні для їх захисту державні військові формування. 
Водночас усі заходи реформування Збройних Сил України та 
планування їх застосування здійснюються в межах воєнно-
адміністративного поділу держави, проведеного за часів СРСР, 
без урахування політико-економічних умов, що склалися на 
пострадянському просторі, та нових міжнародних стосунків.

Історичний та міжнародний досвід показує, що воєнно-
адміністративний поділ держави проводиться залежно від 
характеру зовнішніх загроз її національним інтересам у воєн-
ній сфері та можливих способів протидії таким загрозам. Без 
визначення цих загроз та способів їх ліквідації здійснювати 
воєнно-адміністративний поділ території держави недоцільно 
та й неможливо. Крім того, розподіл діяльності на території 
держави силових структур має відповідати (збігатися) воєнно-
адміністративному поділу. Відсутність такого погодження при-
зводить до ускладнення (іноді до унеможливлення) організації 
взаємодії як під час організації оборони держави, так і під час 
виконання специфічних завдань між Збройними Силами та 
іншими державними силовими структурами.

Нинішній воєнно-адміністративний поділ території суттєво 
ускладнює організацію територіальної оборони держави. Крім 
того, немає узгодженості в адміністративному поділі території 
держави між силовими відомствами, це ускладнює організацію 
взаємодії в ході підготовки оборони, змушує Командувача 

Оперативним угрупованням військ (ОУВ) залучати до плану-
вання операції декількох регіональних керівників відповідних 
силових відомств. До того ж ускладнюється ведення бойових 
дій військами (силами), адже вони вимушені взаємодіяти на 
кожному етапі операції з різними регіональними підрозділами 
силових відомств.

Потребує додаткових досліджень доцільність створення 
територіальних органів військового управління, наприклад 
таких, як “Територіальне управління”. Відповідно до того, 
як трактують слово “управління” словники військової термі-
нології, під ним розуміють два поняття. Перше – управління 
як штабний орган оперативної (оперативно-стратегічної, 
стратегічної) ланки управління, призначений для виконання 
функцій управління військами (силами), управління ними 
в ході воєнних дій, а також для організації їх всебічного за-
безпечення. Друге – це процес управління діяльністю військ 
(сил). Отже, визначення “Територіальне управління”, на дум-
ку авторів, є некоректним, таким, що не відповідає засадам 
воєнної науки, потребує наукового аналізу та приведення 
воєнно-адміністративного поділу території держави у відповід-
ність до замислу організації захисту територіальної цілісності 
України. Доцільно було б територіальним управлінням (ТрУ) 
надати назву “сектор”, що більше відповідає змісту воєнно-
адміністративного поділу території України.

Чимало проблем існує у системі управління територіаль-
ною обороною держави. Кожному державному відомству, 
згідно з Конституцією та Законами України, визначені кон-
кретні завдання та функції, відповідно до яких сформовано їх 
систему управління, а також потрібну організаційно-штатну 
структуру та чисельність на мирний та воєнний час. Під час 
планування ТрО надзвичайно складно визначити раціональ-
ний склад силових структур, який може бути залучений до 
виконання завдань ТрО, оскільки неможливо передбачити 
соціально-політичну та криміногенну ситуацію в державі на 
час введення в дію планів ТрО.

Безумовно, такі завдання, як охорона важливих державних 
об’єктів та комунікацій, боротьба з антидержавними озбро-
єними формуваннями, підтримання режиму воєнного стану 
тощо мають передбачатись планами застосування відповідних 
військових формувань силових відомств.

Як показує досвід проведених навчань з ТрО, для надійного 
виконання завдань ТрО та посилення її ефективності, слід 
формувати (в особливий період) із залишків мобілізаційних 
ресурсів підрозділи територіальної оборони, які могли б поси-
лювати відповідні військові формування та виконувати завдан-
ня щодо забезпечення ефективнішого застосування угруповань 
Збройних Сил України під час оборони держави.

Відповідно до Закону України “Про оборону України” [5], 
до виконання завдань ТрО залучаються сили Цивільного за-
хисту населення. Але, згідно з Додатковим протоколом (від 
8 червня 1977 р.) до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 р. 
(ст. 62), вони не можуть залучатися до будь-яких заходів, 
пов’язаних із веденням воєнних дій. На думку авторів, у за-
конодавстві України слід чітко розділити систему Цивільного 
захисту населення та систему оборони держави. Для ліквідації 
наслідків техногенних катастроф і застосування зброї против-
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слід більш детально розглянути організацію управління ТрО 
в ланці ТрУ – зона ТрО – район ТрО, оскільки:

відсутність у складі штабів зон (районів) ТрО військових 
фахівців (за винятком начальника штабу зони та його за-
ступника) ускладнює раціональне планування та організацію 
оперативного та матеріально-технічного забезпечення бойових 
і спеціальних дій сил та засобів, визначених для виконання 
завдань ТрО в зоні (районі);

відсутність мобільних засобів радіозв’язку та інших сучас-
них засобів управління у системі управління зон (районів) ТрО 
значно утруднює процес збирання, оброблення, аналізу інфор-
мації та передавання розпоряджень військовим формуванням, 
призначеним для виконання завдань у зоні (районі) ТрО;

недосконалість нормативно-правової бази щодо організації 
ТрО суттєво ускладнює процес прийняття рішень начальником 
зони (району) ТрО та знижує ефективність управління підроз-
ділами в ході виконання ними завдань.

Отже, існуюча система управління ТрО України потребує 
корегування та уточнення для підвищення ефективності як 
окремих складових системи управління, так і системи управ-
ління загалом.

Існує кілька підходів до оцінювання ефективності сис-
теми управління ТрО. По-перше, воно може здійснюватися 
ретроспективним методом – дослідженням створених для 
проведення навчань (тренувань) систем управління. При цьо-
му отримують низку кількісних показників, які потім можна 
звести до інтегральних ЕОУ , ЕПУ , ЕАСУВ , що характеризують 
ефективність систем управління ТрО. Разом з тим, неможли-
во кількісно виразити частку управління в успіху виконання 
завдань ТрО, відокремити управління від інших чинників 
(характер дій противника, співвідношення сил, обладнання 
театру воєнних дій, забезпеченість військ (сил) матеріальними 
засобами, навченість особового складу, фізико-географічні 
умови тощо) [9].

По-друге, оцінювання ефективності системи управління 
ТрО може здійснюватися прогнозуванням, коли ставиться 
мета отримати показники ефективності системи управління 
ще до її створення. Таке завдання може вирішуватися моде-
люванням виконання завдань ТрО (фізичним, математичним 
або комбінованим), а також окремими видами розрахунків, 
у результаті яких можна отримати порівняльні оцінки різних 
варіантів системи управління ТрО. Найнадійнішим способом 
отримання порівняльних оцінок різних варіантів системи 
управління ТрО за множиною показників є фізичне моделюван-
ня, тобто багаторазове проведення навчань за участю органів 
управління ТрО, але найекономічніший спосіб – математичне 
моделювання [9].

Для всебічного оцінювання ефективності системи управ-
ління ТрО можна провести комплекс розрахунків з визначен-
ням числових значень часткових показників із подальшим 
зведенням їх до інтегральних показників ефективності ЕОУ , 
ЕПУ , ЕАСУВ й до загального показника ефективності Е різних 
варіантів системи управління.

Щодо оцінювання ефективності складових системи управ-
ління ТрО, наприклад для визначення відповідності цієї систе-
ми управління вимогам з бойової готовності та оперативності, 

ником, здійснених терористичних актів тощо на допомогу си-
лам Цивільного захисту населення можуть залучатись військо-
ві формування від усіх силових структур держави, але сили 
Цивільного захисту не можна залучати до будь-яких дій, 
пов’язаних із збройною боротьбою. Тому об’єднувати управ-
ління діяльністю сил Цивільного захисту населення та тери-
торіальної оборони держави було б недоцільно.

Для підвищення ефективності оборони воєнно-політичне 
керівництво більшості держав світу застосовує комплекс за-
гальнодержавних, воєнних і спеціальних заходів, які станов-
лять сутність ТрО. Найважливішим напрямом підтримання 
обороноздатності держави є розроблення принципово нових 
підходів до організації ТрО та вдосконалення системи управ-
ління силами (засобами) ТрО під час виконання визначених 
завдань.

Оцінювання системи управління ТрО України як складної 
системи зводиться до вирішення багатокритерійної задачі з ви-
значенням ефективності Е цієї системи та необхідних для її 
функціонування матеріальних витрат або вартості В системи.

Ефективність системи управління ТрО суттєво впливає на 
якість виконання завдань. Оцінювання ефективності системи 
управління ТрО, на думку авторів, дає можливість розрахунко-
вими методами визначити стан системи управління, показати, 
наскільки структура системи управління сприяє найповнішому 
використанню потенційних можливостей військ (сил), що за-
лучаються для виконання завдань ТрО, виявити вплив рівня 
підготовленості особового складу органів управління на ефек-
тивність виконання цих завдань.

Найважливішим принципом оцінювання ефективності 
системи управління ТрО є принцип системного підходу, згідно 
з яким система управління, по-перше, розглядається як ієрар-
хічна структура від вищих ланок до нижчих і, по-друге, кожна 
ланка – як сукупність фізично й інформаційно пов’язаних між 
собою органів управління, пунктів управління, систем зв’язку, 
автоматизованих і спеціальних систем. Тому ефективність 
системи управління ТрО залежить від ефективності систем 
органів управління, пунктів управління, автоматизованої 
системи управління, а також від обсягу необхідних для цього 
матеріальних витрат.

Якщо розглядати систему управління ТрО будь-якого рів-
ня, то умовно її ефективність Е можна подати як функцію від 
ефективності системи органів управління ЕОУ  , ефективності 
системи пунктів управління ЕПУ , ефективності системи зв’язку 
та автоматизованої системи управління військами (АСУВ) 
ЕАСУВ :

 Е = f (ЕОУ , ЕПУ , ЕАСУВ ).  

Проведені навчання (тренування), конференції та семінари 
з ТрО свідчать, що на сьогодні, незважаючи на наукові дослі-
дження, здійснені провідними фахівцями, в галузі організації 
управління ТрО залишається низка невирішених питань, про-
блем і протиріч.

Організація управління ТрО держави в ланці Генеральний 
штаб Збройних Сил України – територіальне управління здій-
снюється відповідно до нормативно-правових актів у загальній 
системі управління Збройними Силами [5–8]. На думку авторів, 



Наука і оборона 4’2009

Шляхи підвищення 
ефективності системи управління 
територіальною обороною України

9

тобто для отримання числових значень показників, які характе-
ризують взаємозв’язок між потрібним та наявним часом вико-
нання завдань управління, можна використати метод сітьових 
графіків робіт органу управління. При цьому можна визначити 
числові значення часткових показників ефективності системи 
органів управління ЕОУ [9].

Так, наприклад, математичне сподівання тривалості здій-
снення заходів щодо приведення системи органів управління 
ТрО (штабів зон, а також районів ТрО) у бойову готовність 
обчислюють за формулою

 min нiм max( 4 ) 6t t t t= + + ,

де min max нiм, ,t t t  – відповідно мінімальна, максимальна та най-
імовірніша тривалість здійснення заходів щодо приведення 
системи органів управління ТрО у бойову готовність.

Також існують окремі методи для оцінювання ефективнос-
ті системи пунктів управління ЕПУ та ефективності системи 
зв’язку та АСУВ ЕАСУВ .

Відповідно до чинних керівних документів [6–8], управління 
ТрО України здійснюється за допомогою системи стаціонарних 
або польових пунктів управління військами, прийнятої у Зброй-
них Силах України, інших військових формуваннях, а також із 
міських і позаміських запасних пунктів управління централь-
них і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 
самоврядування.

Зв’язок пунктів управління ТрО забезпечується системою 
вузлів і ліній зв’язку військових формувань, Державного ко-
мітету зв’язку та інформатизації України, інших центральних 
органів виконавчої влади, а також додатковими каналами 
зв’язку.

Математичне сподівання М тривалості критичного шля-
ху (тривалість виконання заходів усього циклу управління 
територіальною обороною) як сума математичних сподівань 
тривалості виконання ti усього циклу заходів управління від 
1-го до n-го розраховуватиметься за формулою

 1
.

n

i
i

M t
=

= ∑

Основна мета методики формування коштів, потрібних на 
утримання органів, пунктів управління ТрО, засобів зв’язку 
та АСУВ – це створення оптимального сполучення складових 
елементів їх організаційної структури із певним обсягом ви-
трат чи досягнення найменшої їх вартості за заданого рівня 
ефективності.

Загальний методичний підхід до визначення вартості В сис-
теми управління територіальною обороною полягає у такому.

Витрати на утримання органів, пунктів управління ТрО та 
їхнє технічне оснащення складаються з таких витрат: 

 б.п п.о т.о к.п к.бB B B B B B= + + + +∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ,

де відповідно Вб.п  – витрати на заходи оперативної (бойової) 
підготовки ; Вп.о –  на утримання посадових осіб органів управ-
ління та службового персоналу; Вт.о – на технічне оснащення, 
утримання спеціальної техніки та послуги зв’язку; Вк.п – на 

комунальні послуги та енергоносії; Вк.б – на капітальне будів-
ництво та ремонт.

У свою чергу витрати на проведення заходів з оператив-
ної (бойової) підготовки складаються з витрат на проведення 
заходів з оперативної та спеціальної підготовки; витрати на 
утримання посадових осіб органів управління та службового 
персоналу – з витрат на грошове, продовольче, речове, медичне 
забезпечення особового складу; витрати на технічне оснащен-
ня, утримання спеціальної техніки, послуги зв’язку – з витрат 
на закупівлю техніки, майна та обладнання, витрат на прове-
дення регламентних робіт, планових ремонтів і модернізації, 
сплату послуг зв’язку; витрати на комунальні послуги та енер-
гоносії – зі своїх складових частин (сплати за теплопостачання, 
водопостачання та водовідведення, сплати за електроенергію 
і природний газ); витрати на капітальне будівництво та ремонт – 
з вартості поточного ремонту приміщень, будинків, споруд; ви-
трат на капітальний ремонт техніки, майна, обладнання; витрат 
на капітальне будівництво споруд.

А вартість будь-якої організаційної структури системи 
управління територіальною обороною за період часу Т роз-
раховується за формулою:

 

з.з з.з з.з о.с о.с о.с

у.з.з з.з у.о.с о.с

(1 ) (1 )

,
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де з.з i
B – вартість засобів зв’язку i-го типу; з.з i

N – кількість за-
собів зв’язку і-го типу; з.з i

K – частка втрат засобів зв’язку і-го 
типу за період часу Т; о.с j

B – вартість підготовки особового 
складу j-ї спеціальності; о.с j

N – кількість особового складу j-ї 
спеціальності; о.с j

K – частка втрат фахівців j-ї спеціальності 
за період часу Т; у.з.з i

B – вартість утримання засобів зв’язку 
і-го типу; у.о.с j

B – вартість утримання особового складу j-ї 
спеціальності. 

Для визначення структури системи управління ТрО, яка б 
мала найбільшу ефективність, доцільно використовувати по-
рівняльний метод оцінювання. Порівняльне оцінювання варі-
антів системи управління ТрО може проводитися згортанням 
багатьох показників в один інтегральний (цільову функцію) 
з використанням методу експертних оцінок.

Найдосконалішою буде структура системи управління 
ТрО, значення загального показника ефективності якої є мак-
симальним. Крім того, співвідношення загальних показників 
ефективності дає змогу визначити перевагу того або іншого 
варіанта структури системи управління, а наявність багатьох 
часткових показників визначити, чим саме ця система управ-
ління відрізняється від інших.

Для підвищення ефективності функціонування системи 
управління ТрО України надзвичайно важливо розрізняти 
два способи організації управління ТрО: перший – у районах 
ведення операцій (на території, де ведуться бойові дії регу-
лярними військами); другий – поза межами ведення бойових 
дій (на території, де регулярні війська відсутні, або виконують 
окремі завдання оборони держави).

Історичний досвід ведення війн підтвердив основний 
принцип управління військами – принцип єдиноначальності, 
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який передбачає централізацію управління воєнними діями 
у визначеному районі в одних руках. Таким чином, загальне 
управління ТрО держави зосереджується в Генеральному 
штабі   Збройних Сил України. У районах ведення операцій 
ОУВ управління силами та засобами ТрО здійснюється  Ко-
мандувачем Об’єднаного оперативного командування (коман-
диром корпусу) за єдиним планом. На території, де режим 
воєнного стану не вводиться, управління силами та засобами 
зон (районів) ТрО здійснює начальник територіального управ-
ління (начальник сектора ТрО) через військових комісарів 
областей (районів).

Місцеві органи влади зобов’язані виконувати функціональ-
ні обов’язки в тісній взаємодії з військовим командуванням та 
діяти відповідно до Закону України “Про правовий режим во-
єнного стану” [7]. В районах, де не ведуться бойові дії і право-
вий режим воєнного стану не вводився, правоохоронні органи 
та силові структури виконують завдання за функціональним 
призначенням, управління ними здійснюють міністерства та 
відомства за підпорядкованістю. 

Завдання, що стосуються формування підрозділів ТрО та їх 
підготовки, утримання маршрутів маневру військ, проведення 
мобілізаційних заходів, організації взаємодії в ході виконання 
завдань пропуску військ, організації оборони воєнних об’єктів 
та контролю за виконанням інших завдань ТрО, виконуються 
військовими комісаріатами – начальниками зон (районів) 
ТрО. Місцеві органи державної влади, які підпорядковані 
Президенту та Кабінету Міністрів, зобов’язані організовувати 
допомогу та всебічну підтримку військам (силам) ТрО, вико-
нувати основні функції державного управління на місцях та 
керувати штабами Цивільного захисту населення. 

Управління системою ТрО здійснюється Генеральним шта-
бом ЗС України через Командувача Об’єднаного оперативного 
командування (ООК) та начальників територіальних управлінь 
(секторів ТрО).

На сили та засоби ТрО України слід покладати такі зав-
дання, які б забезпечували підтримку військ (сил) у ході стра-
тегічного (оперативного) розгортання та подальшого за-
стосування Збройних Сил для відбиття зовнішньої агресії. 
Виконання завдань ТрО в особливий період потребує організації 
тісної взаємодії між всіма силовими відомствами, з метою 
забезпечення проведення основних державних оборонних за-
ходів: мобілізаційного та оперативного розгортання Збройних 
Сил; підготовки та утримання маршрутів пересування військ 
(сил); охорони та оборони важливих об’єктів; організації ева-
куаційних заходів; посилення охорони державного кордону; 
боротьби з ДРГ та незаконно сформованими військовими 
формуваннями тощо. 

Під час аналізу ефективності наявної системи управління 
ТрО виникає коло питань: 

чи здатні цивільні керівники органів місцевого самовряду-
вання управляти військовими формуваннями в ході їх бойового 
застосування;

чи можуть цивільні начальники зон (районів) ТрО відпо-
відати за охорону державного кордону, організовувати розвід-
ку та переслідування ДРГ противника, управляти обороною 
важливих державних об’єктів та комунікацій;

чи доцільно цивільних керівників органів місцевої влади 
безпосередньо підпорядковувати начальнику територіального 
управління Збройних Сил;

чи можуть голови обласних та районних держадміністрацій 
нести кримінальну відповідальність за невиконання бойового 
наказу або за невиправдані втрати особового складу під час 
виконання бойових завдань?

Досвід проведених командно-штабних навчань у зонах 
ТрО України підтверджує, що покладання відповідальності за 
організацію територіальної оборони на органи місцевого само-
врядування є недоцільним. Навіть досвідчені керівники міс-
цевих державних адміністрацій не готові за рівнем військової 
підготовки управляти військовими формуваннями. Крім того, 
Законами України не передбачена можливість безпосередньо-
го підпорядкування органів місцевої влади військовим, крім 
районів, де вводиться режим воєнного стану. Але і з уведенням 
режиму воєнного стану керівники місцевих органів влади не 
несуть будь-якої відповідальності за виконання військовими 
формуваннями бойових завдань. Отже, чинне Положення про 
територіальну оборону України, у супереч Закону України 
“Про місцеві органи самоврядування”, передбачає подвійне 
підпорядкування органів місцевої влади вже у мирний час, 
оскільки планування заходів територіальної оборони, про-
ведення заходів системи оперативної та бойової підготовки, 
командно-штабних навчань, контроль за виконанням заходів, 
визначених планами оперативної підготовки Генерального 
штабу та територіальних управлінь, потребує безумовного під-
порядкування голів обласних (районних) держадміністрацій 
старшому військовому начальнику – начальнику територі-
ального управління. З іншого боку, Голова держадміністрації, 
відповідно до чинного законодавства, не несе будь-якої юри-
дичної відповідальності за рівень підготовки та виконання 
бойових завдань військовими формуваннями ні в мирний, ні 
у воєнний час.

Одна з проблем в управлінні ТрО виникла після об’єднання 
деяких районних військових комісаріатів. Згідно з Положен-
ням про територіальну оборону, військовий комісар є началь-
ником штабу – заступником начальника району ТрО. Після 
об’єднання військкоматів військовий комісар залишився на-
чальником штабу двох районів ТрО, що само по собі нелогічно 
та неприпустимо.

Аналізуючи комплекс проблем, що виникли в ході плануван-
ня заходів ТрО, під час проведення командно-штабних навчань 
з ТрО можна визначити декілька напрямів їх вирішення.

По-перше, переглянути воєнно-адміністративний поділ 
території держави. Доцільно було б визначити східний, пів-
денний та північно-східний сектори (округи, регіони, тощо) 
територіальної оборони. По-друге, систему Цивільного захисту 
населення вивести із системи територіальної оборони та орга-
нізовувати її за окремими планами, у суворій відповідності до 
положень Женевських конвенцій. По-третє, управління зонами, 
районами ТрО покласти на відповідних військових комісарів, 
а управління штабами Цивільного захисту населення держави, 
областей та районів доцільно покласти на Кабінет Міністрів 
та голів місцевих державних адміністрацій. Адміністративні 
райони, в яких розформовані військкомати, об’єднати в один 
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район територіальної оборони з єдиним планом ТрО, під єди-
ним керівництвом. 

Система управління ТрО держави має бути автоматизова-
ною, яка б давала можливість здійснювати процес управління 
у реальному масштабі часу, забезпечувати як централізоване, 
так і децентралізоване управління силами ТрО.

Визначені напрями вдосконалення системи територіальної 
оборони потребують додаткових наукових досліджень, але вже 
сьогодні вони дають змогу по-новому підійти до організації 
управління обороною України і підвищення боєздатності 
Збройних Сил та інших військових формувань держави.
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Основною тенденцією розвитку збройної боротьби 
є розширення просторового розмаху воєнних дій 
та зміщення центру бойових дій у повітряно-кос-
мічну сферу. У війнах минулого протиборство 
було двовимірним (ширина та глибина смуги 

ведення бойових дій) і здійснювалося переважно на поверхні 
землі, а дії уздовж вертикальної (повітряної) координати вико-
ристовувалися як забезпечувальні. З часом збройні конфлікти й 
локальні війни все більше стають об’ємними та тривимірними. 
Дії наземних угруповань очікуються після знищення ракетно-
авіаційними ударами основних угруповань, військ, що чинять 
опір, і воєнно-промислових об’єктів, об’єктів економіки та 
після підриву стійкості державної системи сторони, яка обо-
роняється. Перенесення головних зусиль збройної боротьби до 
повітряно-космічної сфери та колосальна залежність результатів 
воєнного конфлікту від того, хто в ній домінуватиме, призводять 
до суттєвих змін в організації та веденні протиповітряної обо-
рони, яка в даних умовах набуває великого значення [1].

Тенденції розвитку озброєння і військової техніки, направ-
леність оперативної та бойової підготовки збройних сил про-
відних країн світу свідчать про цілеспрямовану підготовку їх до 
веденння в близькому майбутньому “блискавичних війн” нового 
покоління, в основі яких лежать мережоцентричні спільні дії по-
рівняно невеликих угруповань сухопутних військ, повітряних сил, 
військово-морських сил та сил спеціальних операцій [1, 2].

Однією із головних особливостей ведення мережоцен-
тричних воєнних дій є перехід від орієнтації на виснаження 
противника до орієнтації на швидкість управління і самосин-
хронізацію, коли окремі одиниці здатні самі приймати потрібні 
рішення, що відповідають загальній спрямованості задуму 
ведення бойових дій. 

Аналізуючи публікації [2–11], що присвячені концепції 
мережоцентричних війн, можна зробити висновок, що сили й 
засоби протиповітряної оборони (ППО), командні пункти та 
пункти управління залишаються в переліку об’єктів першо-
чергового удару. Знищення радіолокаційних засобів розвідки 
військ ППО призведе до зменьшення рівня інформації про 
район бойових дій, що вплине на досягнення інформаційної 
переваги противником. 

Крім того, у збройних силах США та Об’єднаних зброй-
них силах НАТО з’явився такий спосіб збройної боротьби, як 
боротьба з системами бойового управління (Command Control 
Warfare – C2W) [7], що підкреслює необхідність аналізу можли-
вих шляхів підвищення живучості ключових елементів систем 
управління та зокрема протиповітряної оборони. 

Один із авторів концепції А. Цебровські пов’язує виник-
нення мережоцентричної війни з переходом від платформо-
центричного управління до мережоцентричного [4, 9]. В умо-
вах платформо-центричної війни інформація про противника 
надходить від “платформ” (бойових машин, розвідувальних 
машин, вертольотів, радіолокаційних станцій, постів спосте-
реження тощо). Командири різних ступенів мають власні про-
сторові обмеження доступу до інформації, наприклад, у ко-
мандира взводу немає даних космічної розвідки.

Таким чином, при веденні бойових дій протиборчі сторони 
намагаються досягти переваги, перш за все, у сферах систем 
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управління, використовуючи плюси власних систем управлін-
ня мережоцентричного типу, недоліки та слабкі місця систем 
управління платформо-центричного типу.

Як показує досвід збройних конфліктів останніх років, 
результат війни, локального конфлікту або іншого озброє-
ного єдиноборства у вирішальному ступені залежить від 
ефективності дій засобів протиповітряної оборони сторони, 
що захищається. При цьому частка участі військ ППО в ви-
конанні завдання щодо відбиття повітряного удару при захисті 
об’єктів і військ становить понад 50 % [12]. Як вважає біль-
шість військових експертів, до 2020–2030 рр. однією з головних 
умов підвищення безпеки будь-якої держави буде подаль-
ший розвиток засобів ППО, їхня модернізація і підвищення 
ефективності дій в будь-яких умовах. На тлі бойових дій на 
Балканах, в Іраку збільшується розуміння того, що це – фак-
тично нова військово-політична і стратегічна реальність [13]. 
Дані положення стосуються і України.

На думку військових експертів [12, 14], для захисту особли-
во важливих об’єктів від ударів з повітря потрібна інтегрована 
ешелонована система ППО, у зв’язку з тим, що засоби пові-
тряного нападу, оснащені високоточною зброєю, можуть мати 
надзвукову швидкість і малу ефективну площу розсіювання, 
що ускладнює їх ураження.

Вибір структури системи управління силами і засобами 
протиповітряної оборони великою мірою визначає ефектив-
ність дій засобів ППО.

Мета статті – проаналізувати варіанти побудови системи 
управління силами і засобами ППО угруповання Сухопутних 
військ Збройних Сил України.

Система управління угруповання ППО Сухопутних військ 
включає органи й пункти управління ППО, які функціональ-
но зв’язані засобами зв’язку й автоматизованою системою 
управління (АСУ) з вищестоящими, взаємодіючими пунктами 
управління та їхніми штабами. Вона є складовою частиною 
системи управління військами ППО Сухопутних військ.

До органів управління угруповання військ ППО Сухопутних 
військ належать:

управління військ ППО Сухопутних військ;
відділ ППО армійського корпусу;
відділення ППО окремої механізованої бригади (окремої 

танкової бригади);
група бойового управління зенітного ракетного полку 

армійського корпусу;
батарея управління й радіолокаційної розвідки зенітного 

ракетного артилерійського дивізіону.
До пунктів управління (ПУ) належать:
сумісний командний пункт протиповітряної оборони та 

армійської авіації;
командний пункт (КП) окремого радіотехнічного баталь-

йону армійського корпусу;
КП та запасний командний пункт армійського корпусу; 
ПУ ППО окремої механізованої бригади (окремої танкової 

бригади);
КП зенітного ракетного артилерійського дивізіону;
батарейний командирський пункт зенітних ракетних бата-

рей і зенітних ракетних артилерійських батарей.

Як засоби автоматизації, розвідки та зв’язку в угрупованні 
ППО Сухопутних військ зараз використовуються штабні маши-
ни, радіостанції (Р-123, Р-173, Р-326, Р-407, Р-147, Р-159, Р-111), 
командно-штабні машини (Р-142, Р-145), пункти управління 
(ПУ-12, РПРУ-1М), радіоприймачі (Р-399), радіолокаційні 
станції (П-18, П-19, ПРВ-16), радіорелейні станції (Р-419А, 
Р-409), апаратура засекреченого зв’язку.

Водночас всі ці засоби не відповідають повною мірою ви-
могам до них, а засоби АСУ взагалі відсутні.

Таким чином, існує нагальна потреба у створенні нової 
системи управління військами ППО Сухопутних військ на 
основі сучасної технічної та технологічної бази. Головним 
фактором, який визначає ефективність функціонування сис-
теми управління, є варіант побудови її структури.

Існують такі можливі варіанти побудови структури системи 
управління силами і засобами угруповання ППО Сухопутних 
військ Збройних Сил України:

• децентралізована;
• централізована:
з зосередженням функцій управління в єдиному центрі;
з частковим розподілом функцій між рівнями управління;

• ієрархічна:
з радіальними зв’язками;
з радіально-кільцевими зв’язками;

• багатозв’язна (мережоцентрична) структура.
Дамо їм стислу характеристику [15].
Децентралізована структура (рис. 1) – це набір неза-

лежних елементів (структур), підсистем управління кожним 
об’єктом, тобто система управління у цьому разі розпадається 
на N незалежних підсистем (бойових машин – БМ). Кожна БМ 
забезпечує себе інформацією про обстановку та виробляє від-
повідні управляючі впливи (управління вогнем).

За такої структури обмін інформацією між елементами 
системи відсутній, єдиного центру управління немає, а функції 
управління розподілені між елементами системи. Основними 
перевагами є висока живучість системи й малий час реакції.

Недоліки децентралізованої структури обумовлені відсут-
ністю єдиного центру управління й зв’язків між елементами. 
Найбільш істотні з них:

неможливість використання під час вироблення рішення 
всієї інформації про обстановку, отриманої джерелами інших 
елементів, тобто відносно низька повнота і ймовірність ви-
хідної інформації;

мала гнучкість структури, слабка адаптація системи до 
умов обстановки (неможливість маневру засобами розвідки, 
вогневими можливостями елементів).

Наслідком цих недоліків є відносно низька ефективність ви-
користання вогневих можливостей елементів системи завдяки 

Рис. 1. Децентралізована структура
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невиправданому зосередженню вогню й перевитраті ракет. 
Децентралізовану структуру може мати система управління 
угрупованням засобів ППО, що ведуть автономні дії (групи 
вогневих одиниць, бойових машин тощо).

Централізована структура має кілька різновидів. Розгляне-
мо два з них, найхарактерніших для систем управління ППО.

У системі управління з централізованою структурою типу 
А (рис. 2, а) всі функції управління реалізуються в єдиному 
центрі управління (командному пункті). Він збирає від усіх 
елементів системи інформацію про обстановку й стан об’єктів 
управління, виробляє управляючі впливи й видає їх на ПУ або 
на бойові машини. Безпосередні зв’язки між елементами систе-
ми при такій структурі відсутні, але їх можна встановити через 
орган управління. За такої структури забезпечується досить ви-
сока швидкодія системи управління. Вона є найекономічнішою 
щодо витрат технічних засобів на управління, але й найменш 
гнучкою й живучою, оскільки під час виходу з ладу центру 
управління порушується робота всієї системи взагалі.

Централізована структура типу Б (рис. 2, б) відрізняється 
від попередніх тим, що кожний її елемент здатний виконувати 
у разі потреби функції управління в обмеженому обсязі, до-
статньому для автономного функціонування, тобто функції 
управління системи розподілено між ПУ двох рангів: головного 
і підпорядкованих. Це підвищує живучість, гнучкість, завадо-
стійкість системи управління порівняно зі структурою типу А. 
Однак при цьому зростають витрати на технічні засоби, що 
забезпечують виконання завдань управління [15].

Основною перевагою систем управління з централізованою 
структурою є можливість досконалішої організації узгоджено-
го функціонування всіх її елементів. Це забезпечується завдяки 
зосередженню всієї інформації про обстановку й стан системи в 
єдиному центрі управління, переробленню її з метою вироблен-
ня оптимального рішення, що визначає способи дій підлеглих. 
Внаслідок побудови системи управління за централізованою 
структурою підвищується реальна ефективність використання 
бойових можливостей засобів ППО угруповання.

Ієрархічна структура є розвитком централізованої струк-
тури. Кількість рівнів управління в системі управління з ієрар-
хічною структурою – два й більше. Функція управління сис-
теми розподілена між головним і підпорядкованим пунктами 
управління. Різні структури ієрархічного типу розрізняються 

кількістю рівнів управління, повнотою й розгалуженістю зв’яз-
ків на кожному рівні управління [15].

В ієрархічних структурах вдало поєднуються можливість 
централізованого розподілу зусиль засобів ППО головним 
органом управління з відносною автономністю пунктів управ-
ління (рис. 3).

Функціями кожного органу управління будь-якого рівня 
системи є:

формування й видача головному органу управління інфор-
мації про стан підпорядкованих пунктів засобів ППО;

вироблення управляючих впливів на підпорядковані засо-
би внаслідок перероблення інформації стану й відповідно до 
поставлених завдань.

Ієрархічні структури відрізняються високою живучістю, 
здатністю адаптуватися до умов обстановки (у структурному 
сенсі), забезпечувати високу повноту й ймовірність урахування 
даних про обстановку й стан засобів ППО. Як наслідок – бо-
йові можливості угруповання можна використати найкраще. 
Істотними недоліками систем управління з ієрархічними струк-
турами є збільшення часу реакції системи й зростання вартості 
технічних засобів автоматизації управління.

Нагальне завдання у сучасних умовах – зменшення часу ре-
акції системи управління вогнем сил і засобів ППО Сухопутних 
військ від моменту виявлення цілі до її ураження. Виконати 
це завдання можна завдяки створенню системи управління, 
яка б поєднувала засоби розвідки, органи управління вогнем, 
вогневі засоби та засоби бойового забезпечення в єдиному 
інформаційному просторі.

Рис. 2. Централізована структура: 
а – з зосередженням функцій управління 
в єдиному центрі; б – з частковим розпо-
ділом функцій управління

Рис. 3. Ієрархічна структура

Рис. 4. Багатозв’язна структура
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Багатозв’язна (мережоцентрична) структура є прикладом 
такої структури. У цієї системи кожний елемент зв’язаний з усіма 
іншими й здатний виконувати всі функції управління, але жоден 
з елементів не має пріоритету центру стосовно інших (рис. 4).

З рис. 4 зрозуміло, що знищення вузла проходження інфор-
мації (командний пункт, пункт управління) при ієрархічному 
(платформо-центричному) типі структури призведе до част-
кової або повної втрати управління й відповідно до зниження 
рівня ефективності управління військами, тоді як при мережо-
центричному типі завдяки властивості самосинхронізації про-
ходження інформації можливе альтернативними шляхами.

Для оцінювання якості структур систем управління ви-
користано комплексну модель оцінки ефективності бойових 
дій частин та підрозділів ППО Сухопутних військ [16], яка дає 
можливість отримати результати розрахунків загальних показ-
ників ефективності бойових дій, а також дослідити динаміку 
ведення ППО з урахуванням оперативної побудови угрупо-
вання Сухопутних військ, розташування об’єктів прикриття 
та замислу дій повітряного противника. Ця модель дозволила 
дослідити вплив різних варіантів побудови структури систем 
управління ППО Сухопутних військ на значення загальних по-
казників ефективності бойових дій ППО Сухопутних військ.

Відповідно до сценарію моделювання (стримування між-
державного збройного конфлікту та оборона національної те-
риторії) основними об’єктами ударів повітряного противника 
були командні пункти (пункти управління) загальновійськових 
з’єднань, сили і засоби ППО, армійська авіація на аеродромах, 
ракетні війська і артилерія. 

Для відбиття ударів засобів повітряного нападу створю-
валося угруповання сил і засобів протиповітряної оборони за 
типовими штатними комплектами зенітного ракетного полку 
“Оса” армійського корпусу і зенітного ракетного артилерій-
ського дивізіону окремої механізованої бригади.

Оцінювались кількісні показники ефективності функціону-
вання системи управління зазначеного угруповання при різних 
варіантах побудови її структури (див. таблицю). 

За результатами моделювання видно, що багатозв’язна 
(мережоцентрична) структура – найефективніша за усіма по-
казниками, але вона є й більш затратною щодо розроблення 
та побудови.

Зараз є можливість забезпечити поступове впровадження 
багатозв’язної (мережоцентричної) структури системи управ-
ління ППО Сухопутних військ.

Так, у 2005 р. було прийнято на озброєння військ ППО 
Сухопутних військ Збройних Сил України та у 2007 р. почав 
надходити до військ комплект уніфікованих модулей для ав-
томатизації процесу збору, оброблення та управління радіо-
локаційіною інформацію про повітряну обстановку у такому 
складі:

радіолокаційний екстрактор РЛС П-19 (П-18) А1000М; 
екстрактор висотоміра РРВ-16 А1000Н; 
автоматизоване робоче місце оператора радіолокаційного 

комплексу А100СВР; 
виносний термінал обзору повітряної обстановки 

А100СВТ;
переносний термінал обзору повітряної обстановки 

А100СВТП.
Протягом 2008–2009 рр. на озброєння військ ППО 

Сухопутних військ Збройних Сил України також надходили мо-
дернізовані радіолокаційні станції П-18МА, П-18МУ, П-19МА. 
За концепцією мережоцентричних війн пропонується струк-
тура перспективної системи управління частинами та вогнем 
військ ППО Сухопутних військ Збройних Сил України з ви-
користанням прийнятих на озброєння комплексів автоматизації 
(рис. 5).

Органом управління частинами та вогнем військ ППО 
Сухопутних військ Збройних Сил України вищого рівня є суміс-
ний командний пункт ППО і армійської авіації Командування 
Сухопутних військ або Об’єднаного оперативного командуван-
ня, який здійснює оповіщення військ та управляє військами. 
Крім того, передбачається можливість отримання даних опо-
віщення від Повітряних Сил Збройних Сил України.

Результати моделювання показників ефективності

Найменування,
тип структури

Характеристика системи

Швидкодія
(час реакції) Живучість

Гнучкість 
(адаптація до
обстановки)

Завадостійкість

Повнота
і ймовірність

урахування даних
про обстановку

Складність 
(вартість)

Ефективність
використання

вогневих засобів
угруповання

Децентралізована 1 1 0,1 0,49 0,1 0,08 0,2
Централізована:

з зосередженням функцій управ-
ління в єдиному центрі
з частковим розподілом функцій 
між рівнями

0,74

0,68

0,21

0,69

0,25

0,57

0,11

0,34

0,70

0,70

0,1

0,3

0,63

0,64

Ієрархічна:
з радіальними зв’язками
з радіально-кільцевими зв’яз-
ками

0,47

0,42

0,77

0,89

0,71

0,80

0,66

0,74

0,75

0,82

0,5

0,9

0,79

0,84
Багатозв’язна (мережоцентрична) 1 1 1 1 1 1 1

Примітка .  Використано такі градації якості системи: 0 – мінімальне значення; 1 – максимальне значення показника якості.
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У складі кожного із трьох армійських корпусів [17] управління 
та оповіщення сил і засобів ППО корпусу, армійської авіації та 
окремих аеромобільних бригад реалізується з сумісного команд-
ного пункту протиповітряної оборони та армійської авіації кор-
пусного рівня. До ведення розвідки повітряного простору залуча-
ються радіолокаційні роти окремих радіотехнічних батальйонів.

Управління вогнем БМ у зенітних ракетних полках здій-
снюється з КП полку та батарейних командирських пунктів. 
В окремій механізованій бригаді (окремій танковій бригаді) 
управління вогнем сил і засобів ППО здійснюється з ПУ 
ППО, КП зенітного ракетного артилерійського дивізіону та 
батарейного командирського пункту зенітних ракетних батарей 
і зенітних ракетних артилерійських батарей.

Особливістю перспективної системи управління частинами 
та вогнем військ ППО Сухопутних військ Збройних Сил України 

є поступове впровадження багатозв’язної (мережоцентричної) 
структури. Завдяки прийняттю на озброєння новітніх уніфіко-
ваних модулей для автоматизації процесу збору, оброблення 
та управління радіолокаційіною інформацією передбачаєть-
ся можливість обміну даними оповіщення між батарейним 
командирським пунктом зі складу зенітного ракетного полку 
і зенітного ракетного артилерійського дивізіону та безпосе-
редньо між бойовими машинами “Оса” та силами і засобами 
ППО зенітних ракетних батарей (зенітних ракетних артиле-
рійських батарей). За рахунок обміну даними про повітряну 
обстановку підвищується рівень поінформованості командирів 
різних ступенів.

Таким чином, при мережоцентричному типі побудови сис-
теми управління протиповітряної оборони в районі бойових 
дій є можливість забезпечити меншу тривалість циклу стрільби 

Рис. 5. Перспективна система управління частинами та вогнем військ ППО Сухопутних військ Збройних Сил України
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“виявлення–розпізнавання–цілеуказання–ураження” або в ши-
рокому трактуванні – циклу С–О–ПР–Д – “спостереження–
орієнтування–прийняття рішення–дії” [9] порівняно з ієрар-
хічним типом побудови системи управління протиповітряної 
оборони Сухопутних військ Збройних Сил України. Створення 
єдиного інформаційного простору мережі полю бою, крім того, 
вимагатиме принципово нового способу організації зв’язку.

Безпосереднє визначення концепції мережоцентричних 
війн ще відсутнє в сучасних статутних документах сухопутних 
військ та військ протиповітряної оборони сухопутних військ 
збройних сил США [18, 19]. Водночас, можна прогнозувати, 
що з розвитком воєнної науки принципи війни, які викорис-
товувалися раніше [7, 9], будуть змінені або набудуть нового 
статусу в змісті нормативно-правових документів збройних 
сил провідних країн світу.

У цій статті на підставі результатів моделювання бойових 
дій частин та підрозділів протиповітряної оборони Сухопутних 
військ проаналізовано варіанти побудови системи управління 
силами і засобами протиповітряної оборони угруповання 
Сухопутних військ.

В ній показано, що багатозв’язна (мережоцентрична) сис-
тема управління протиповітряної оборони угруповання Сухо-
путних військ є найефективнішою за такими показниками: час 
реакції, живучість, адаптація до обстановки, завадостійкість, 
повнота і ймовірність урахування даних про обстановку, ефек-
тивність використання вогневих засобів угруповання. Водночас 
вона є й більш затратною щодо розроблення та побудови.

Автори також звертають увагу на те, що під час застосуван-
ня Збройних Сил України важливо інтенсифікувати процеси 
управління з метою досягнення всеосяжної переваги над про-
тивником за рахунок випередження його в діях і виробленні 
рішень. Такий підхід базується на необхідності досягнення 
інформаційної переваги за глобальною й масштабованою 
ситуаційною поінформованістю в реальному масштабі часу. 
Тому створення перспективних систем управління силами і за-
собами протиповітряної оборони угруповання Сухопутних 
військ Збройних Сил України має відбуватися на основі багато-
зв’язної (мережоцентричної) концепції. 
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для ведення війн 
у майбутньому
Визначені основні загальні для видів збройних сил тенденції розвитку 
озброєння та військової техніки провідних країн світу, проаналізовані 
їх взаємозв’язки з тенденціями розвитку форм і способів ведення 
збройної боротьби в сучасних і майбутніх війнах (конфліктах).
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Історичний аналіз еволюції війн та військового мистецтва 
показує, що їх розвиток характеризується розширен-
ням масштабів освоєння простору, у якому ведеться 
збройна боротьба: починаючи зі стратегії генерального 
бою в одній точці з доісторичних часів до епохи напо-

леонівських війн, через розвиток лінійної стратегії у другій 
половині ХІХ – початку ХХ ст., перехід до глибокої операції 
на континентальному театрі воєнних дій (ТВД) в роки Другої 
світової війни і далі, до об’ємної (повітряно-космічної, назем-
ної і наземно-морської) операції на сучасному етапі збройної 
боротьби та у визначеному майбутньому [1].

У цій статті обмежимося аналізом тенденцій розвитку 
озброєння та військової техніки (ОВТ), які забезпечують реа-
лізацію новітніх форм і способів ведення збройної боротьби 
як основної форми протиборства у будь-якій війні. Форми 
і способи ведення збройної боротьби, тобто застосування 
збройних сил у сучасних війнах (конфліктах), визначаються 
багатьма факторами, серед яких найважливішими вважаються 
воєнно-політичні цілі держав, що воюють, та бойові власти-
вості зразків, комплексів і систем ОВТ, які застосовуються 
у військових діях.

Аналізу розвитку форм і способів ведення збройної бороть-
би в сучасних та майбутніх війнах (конфліктах) у вітчизняних 
та закордонних наукових публікаціях з військової тематики 
приділяється досить велика увага [2–6]. Це обумовлено як 
швидким їх розвитком, що кваліфікується більшістю фахівців 
як поява війн нового покоління, так і необхідністю визна-
чення стратегії організації збройного захисту держав. Проте 
недостатньо аналізуються та систематизуються питання тен-
денцій розвитку ОВТ, передусім на світовому рівні. А вони 
безпосередньо впливають на нові форми і способи ведення 
збройної боротьби, оскільки найпотужнішим фактором, який 
визначає зміст збройної боротьби і тенденції її зміни, є стан та 
розвиток засобів цієї боротьби, насамперед кількісно-якісний 
стан ОВТ. Саме динаміка розвитку засобів збройної боротьби 
обумовлює перманентне розширення масштабів, підвищення 
інтенсивності, динамічності, складності, запеклості та керо-
ваності її ведення. 

Отже, між тенденціями розвитку ОВТ та розвитку форм  і спо-
собів ведення збройної боротьби існує діалектичний взаємо-
зв’язок, вони взаємозалежні та впливають одна на одну. Тому 
систематизація тенденцій розвитку ОВТ та встановлення взає-
мозв’язків між ними і тенденціями розвитку форм та способів 
ведення збройної боротьби майбутнього є метою даної статті.

Характер сучасних та майбутніх війн напряму визначаєть-
ся тенденціями розвитку форм та способів ведення збройної 
боротьби, які в узагальненому вигляді можна визначити так 
[3, 6, 7]:

1. Зростання значення стратегічного неядерного стриму-
вання супротивника шляхом масового оснащення військ но-
вітніми засобами збройної боротьби для ведення неядерних, 
неконтактних (дистанційних) бойових дій. 

2. Підвищення ролі динамічності та маневреності в діях 
військ (сил) на розрізнених напрямках з широким застосуван-
ням сил швидкого реагування, аеромобільних військ і військ 
спеціального призначення.
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3. Розширення простору та масштабів збройної боротьби, 
перенесення бойових дій із землі і поверхні морів у повітря, під 
воду та у космос. Одночасне вогневе та електронне ураження 
військ, об’єктів тилу, економіки, комунікацій на всій території 
супротивника.

4. Зростання ролі і значущості протиборства в інформацій-
ній сфері (розвідці, управлінні військами і зброєю) та викорис-
тання для цього новітніх інформаційних технологій.

5. Боротьба з міжнародним тероризмом, створення експеди-
ційних сил для проведення миротворчих і антитерористичних 
операцій.

Наведене ранжирування за значущістю даних тенденцій до-
сить умовне, оскільки залежить від специфічних особливостей 
конкретних держав. 

Війни майбутнього, на думку більшості воєнних спеціалістів, 
будуть війнами високих технологій. Прототипами таких війн слід 
розглядати війни (конфлікти) у Перській затоці (1991 р. – опера-
ція “Буря в пустелі”, 1998 р. – операція “Лис пустелі”, 2003 р. – 
операція “Шок і тремтіння”), а також війну 1999 р. в Югославії 
(операція “Союзницька сила”) та 2002 р. в Афганістані. Вирішальне 
значення у досягненні перемоги в цих війнах (конфліктах) мало 
застосування багатонаціональними силами засобів (систем) 
збройної боротьби, створених на базі новітніх технологій, у тому 
числі безпілотних літальних апаратів, керованих авіаційних засо-
бів ураження, засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ), розвідки, 
автоматизованого управління військами та зброєю [8, 9]. 

Аналіз характеру збройної боротьби кінця ХХ – початку 
ХХІ ст. свідчить про різке підвищення впливу озброєння та 
військової техніки на хід та результати воєнних дій. Можна 
з впевненістю стверджувати, що ОВТ на цей час є основою 
бойової могутності збройних сил будь-якої держави.

Проведений автором аналіз тенденцій розвитку озброєння 
та військової техніки видів та родів військ провідних країн 
світу дав можливість виділити 11 основних загальних тенден-
цій їх розвитку та встановити взаємозв’язки між тенденціями 
розвитку форм та способів ведення збройної боротьби та роз-
витку ОВТ (див. рисунок). (На рисунку стрілками показано 
взаємозв’язки, для легкості визначення їх продубльовано 
номерами). Стисло прокоментуємо їх.

1. Підвищення вогневої ефективності ударних засобів 
та бойової могутності боєприпасів. (Найбільш впливає на 
першу та третю тенденції розвитку форм і способів ведення 
збройної боротьби).

Моноблокові бойові частини, споряджені тротилом, у кри-
латих ракетах, ракетах інших типів, бомбах, торпедах, снарядах 
замінюють бойовими частинами касетного типу та боєприпа-
сами підвищеної потужності, в тому числі за нетрадиційними 
принципами дії, уражаючі спроможності яких у десятки разів 
більші, ніж у звичайних боєприпасів, що дає можливість зроби-
ти ефективність їх застосування наближеною до ефективності 
дії окремих уражаючих факторів ядерної зброї.

2. Збільшення дальності дії та підвищення точності на-
ведення засобів ураження. Створення нових високоточних 
засобів ураження. (Найбільший взаємозв’язок має з першою 
та третьою тенденціями розвитку форм і способів ведення 
збройної боротьби).

Дальність дії та точність наведення засобів ураження цілі 
практично усіх зразків, комплексів та систем ОВТ наземного, 
морського і повітряного базування (снарядів та ракет арти-
лерійських та ракетних комплексів або систем, керованих 
ракет зенітних ракетних комплексів, протикорабельних ракет, 
керованих авіаційних ракет і бомб усіх типів тощо) останнім 
часом значно збільшились і мають стійку тенденцію подаль-
шого збільшення. 

Характерною особливістю війн і воєнних конфліктів кінця 
ХХ – початку ХХІ ст. саме і був перехід до масового викорис-
тання високоточних засобів ураження цілей, які у зазначених 
конфліктах витіснили некеровані [9]. Вже на даний час, а тим 
більш у майбутньому практично всі створювані засоби ура-
ження будуть високоточними, а параметри відхилення їх від 
цілі – мінімальними.

3. Використання повітряно-космічних систем веден-
ня збройної боротьби для виконання завдань розвідки, 
управління, точності навігації, а також безпосереднього 
ураження цілей. (Пов’язана практично з усіма тенденціями 
розвитку форм і способів ведення збройної боротьби).

Зазначимо, що важливою особливістю сучасних війн та 
конфліктів, у яких брали участь провідні країни світу, є пере-
несення збройної боротьби до повітряно-космічної сфери. 
Це значною мірою пояснюється тим, що головним носієм 
високоточної зброї та зброї за нетрадиційними принципами 
дії, як показав досвід останніх воєн та збройних конфліктів, 
є повітряно-космічні сили та засоби. Повітряно-космічний 
простір перетворюється на головний ТВД.

У провідних країнах світу приділяється велика увага роз-
витку космічних засобів управління, зв’язку і навігації. За 
оцінками американських спеціалістів, до 2010 р. більше 75 % 
усіх розвідувальних даних, що отримуються за допомогою 
технічних засобів розвідки США, припадатимуть на косміч-
ну розвідку, а до 70 % усього зв’язку в збройних силах США 
здійснюватимуться через космічні системи [8, 10].

Подальший прогрес у збільшенні потужності звичайних 
боєзарядів і точності їх наведення на ціль за допомогою 
супутникових систем навігації дав можливість закордонним 
фахівцям ставити питання щодо зарахування крилатих ракет 
як одного з основних видів високоточних засобів ураження до 
розряду стратегічної зброї.

4. Підвищення ролі спеціальної техніки, що забезпечує 
ведення інформаційної боротьби, насамперед засобів роз-
відки, протиракетної оборони, РЕБ та автоматизованого 
управління. (Найбільш впливає на третю та четверту тен-
денції розвитку форм і способів ведення збройної боротьби).

Однією з основних тенденцій розвитку війн і збройних 
конфліктів наприкінці ХХ – початку ХХІ ст. є зростаюче зна-
чення інформаційного фактора при веденні збройної боротьби. 
Об’єктами впливу в інформаційній війні є засоби розвідки та 
управління військами та зброєю, комп’ютерні мережі та засоби 
телекомунікації, населення та особовий склад збройних сил.

Досвід останніх війн та збройних конфліктів у світі пере-
конливо свідчить про безпрецедентну за масштабами систему 
збирання та оброблення інформації. Розвідувальні дані над-
ходять від наземних (морських) засобів розвідки, штучних су-
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путників Землі, літаків дальнього радіолокаційного виявлення, 
безпілотних літальних апаратів та інших джерел [9].

Найважливішою складовою частиною інформаційної бо-
ротьби є радіоелектронна боротьба. Масоване використання 
сил і засобів РЕБ з метою порушення (зриву) управління об’єд-

наннями, з’єднаннями, частинами видів (родів) військ – харак-
терна риса сучасних воєн і збройних конфліктів [11]. Тенденція 
підвищення ролі і значущості протиборства в інформаційній 
сфері, з погляду на розвиток інформатизації суспільства, без-
перечно матиме місце і в майбутньому.

Взаємозв’язок тенденцій розвитку ОВТ з тенденціями 
розвитку форм і способів ведення збройної боротьби
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5. Підвищення ступеня автоматизації засобів ведення 
збройної боротьби, створення роботизованих, автономних 
та дистанційно керованих зразків і систем ОВТ. (Впливає 
практично на всі тенденції розвитку форм і способів ведення 
збройної боротьби).

Воєнно-політичне керівництво провідних країн світу розгля-
дає удосконалення систем і засобів автоматизації як один із най-
важливіших напрямів підвищення бойової могутності та бойової 
готовності збройних сил. Особлива увага приділяється системам 
управління військами і бойовими діями. Автоматизація всіх 
процесів бойового застосування комплексів, систем і зразків 
ОВТ у збройних силах розвинутих країн світу стала нормою, 
неодмінною умовою при їх прийнятті на озброєння. 

Однією з найперспективніших тенденцій розвитку ОВТ 
є розроблення та використання роботизованих, автономних 
та дистанційно керованих (безпілотних) зразків і систем ОВТ. 
Ця тенденція стосується практично усіх видів і родів військ 
збройних сил. 

Діапазон застосування роботів у воєнних цілях дуже вели-
кий. Апарати-роботи вже використовувались в останніх війнах 
та збройних конфліктах, зокрема в інженерних частинах і під-
розділах сухопутних військ – для подолання мінних перешкод, 
пошуку та знешкодження мін, у військово-морських силах – 
для пошуку та знищення морських мін за допомогою телевізій-
них дистанційно керованих апаратів-шукачів мін, проведення 
пошукових підводних робіт тощо. Починаючи практично з дру-
гої половини ХХ ст., все ширше застосовуються роботизовані 
літальні апарати, тобто безпілотні літальні апарати як для ви-
конання вже традиційних (розвідка, РЕБ, ретрансляція зв’язку), 
так і нових, суто бойових завдань. 

6. Розроблення та застосування ОВТ, заснованих на не-
традиційних принципах дії. (Найбільший вплив має на першу, 
третю і п’яту тенденції розвитку збройної боротьби).

За думкою більшості провідних воєнних аналітиків, у вій-
нах наступного покоління застосовуватимуться засоби ура-
ження, дія яких по об'єктах (цілях) основана на використанні 
різноманітних фізичних форм енергії. До такого озброєння 
належать: кінетична, електромагнітна, лазерна, пучкова, плаз-
мова, акустична, радіологічна, біологічна, хіміко-технологічна 
та геофізична зброя [12]. 

Найважливішою властивістю цієї зброї є використання 
спрямованих потоків енергії, а застосовуватись вона може як 
для ураження, так і для придушення різноманітних об’єктів, 
у тому числі повітряно-космічних (космічних) апаратів та 
бойових частин балістичних ракет. Вона буде здатна уражати 
органи зору особового складу, оптичні приціли, приймальні 
пристрої радіоелектронних засобів і головок самонаведення 
керованих боєприпасів. 

Важливою особливістю такої зброї при використанні проти 
населення та живої сили противника є можливість забезпе-
чення нелетальних наслідків її застосування, що, безперечно, 
використовуватиметься у майбутньому.

7. Створення нових високоефективних відносно лег-
ких зразків (комплексів, систем) ОВТ. (Найбільш впливає 
на другу і п’яту тенденції розвитку форм і способів ведення 
збройної боротьби).

Найбільш очевидно дана тенденція проявляється при 
створенні ОВТ для сухопутних військ з метою забезпечення 
їх аеромобільності та десантопридатності. Це ціла сім’я лег-
ких бойових броньованих машин (ББМ) різного призначення, 
які замінять (частково або повністю) основні бойові танки, 
самохідні артилерійські установки та інші важкі машини. 
Нове покоління ББМ за своїми вогневими можливостями та 
експлуатаційними характеристиками має бути не гіршим, ніж 
його більш важкі аналоги.

Ця тенденція, хоча і менше, але проявляється у військово-
морських силах (створення багатофункціональних кораблів 
класу корвет) та повітряних силах (розроблення легких 
навчально-бойових літальних апаратів).

Перспективність даної тенденції підтверджується по-
стійним зростанням цін на нові зразки ОВТ, тому створення 
відносно легких і, як правило, дешевших зразків ОВТ є і буде 
актуальним.

8. Розроблення високоефективних засобів транспорту-
вання військ великого та середнього радіуса дії. Підвищен-
ня маневрених можливостей бойових зразків (систем) ОВТ. 
(Найбільш впливає на другу, третю і п’яту тенденції розвитку 
форм і способів ведення збройної боротьби).

Потреби підвищення мобільності ОВТ зумовлені широким 
використанням маневру як невід’ємної частини бойових дій, 
що ведуться на поверхні землі, у воді і в повітрі. У зв’язку з цим 
пріоритетний напрям розвитку мають засоби ОВТ, які забез-
печують підвищення маневрених можливостей і мобільності 
зразків, комплексів і систем ОВТ. 

Реалізація цієї тенденції відбувається за двома основними 
напрямами. Перший – підвищення маневрених можливостей 
самих зразків і систем ОВТ, що забезпечує їм тактичні переваги 
та живучість при веденні бойових дій (насамперед це бойові 
броньовані машини, системи ППО, літаки тактичної авіації, 
малі надводні кораблі). Другий – розвиток засобів ОВТ, що за-
безпечують швидке і ефективне переміщення військ із штатним 
озброєнням, як правило, повітряним шляхом на тактичному 
та стратегічному рівнях. 

9. Підвищення скритності та захищеності зразків, комп-
лексів і систем ОВТ, об’єктів інфраструктури і управління 
від ураження звичайною зброєю та електромагнітного 
ураження. (Впливає практично на всі тенденції розвитку 
форм і способів ведення збройної боротьби).

Як показує досвід війн і збройних конфліктів кінця ХХ – 
початку ХХІ ст., особливо воєнних дій в Іраку і Югославії, 
тенденція підвищення скритності й захищеності зразків, ком-
плексів і систем ОВТ тісно пов’язана із загостренням у цей 
період найважливішого протиріччя, яке лежить в основі роз-
витку воєнної справи взагалі, – між засобами нападу і засо-
бами захисту.

Паралельно із збільшенням технічних можливостей різних 
видів повітряної та космічної розвідки та покращанням харак-
теристик виявлення цілей бойових засобів практично усіма 
країнами вживаються і вживатимуться заходи, спрямовані на за-
безпечення скритності та захищеності ОВТ, об’єктів інфраструк-
тури та управління. Реалізація даної тенденції найхарактерніша 
для ОВТ військово-повітряних і військово-морських сил. 
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10. Підвищення надійності, оперативності застосування 
та спрощення експлуатації ОВТ, забезпечення всесезоннос-
ті і цілодобовості їх функціонування. (Найбільш впливає на 
першу, другу і третю тенденції розвитку форм та способів 
ведення збройної боротьби).

Сучасний бій характеризується високою динамічністю та 
великим просторовим розмахом. Для збереження боєздатності 
та зменшення втрат від високоточних і далекобійних засобів 
ураження слід максимально скорочувати терміни приведення 
до бойової готовності та згортання зразків, комплексів і сис-
тем ОВТ.

Спрощення експлуатації ОВТ завдяки уніфікації витратних 
матеріалів, підвищення надійності роботи апаратури (зрос-
тання часу безвідмовної роботи), автоматизованого контролю 
технічного стану, діагностики відмов разом з резервуванням 
(дублюванням) роботи основних вузлів і елементів дає можли-
вість значно скоротити чисельність екіпажів і обслуговуючого 
персоналу зразків ОВТ.

Воююча сторона, яка має переваги у безперервності функ-
ціонування ОВТ завдяки забезпеченню їх всесезонності і ці-
лодобовості, одержує ніби додаткові переваги в кількості ОВТ 
і має можливість зосереджувати їх використання в незручний 
для супротивника час.

Усі ці технічні вимоги вже стали законодавчою нормою та 
необхідним атрибутом при створенні нових чи модернізації 
існуючих зразків ОВТ. У майбутньому слід очікувати тільки 
посилення значущості цих вимог.

11. Підвищення вимог до стандартизації та уніфікації 
(на міжнародному рівні) зразків та систем ОВТ, утилізації 
їх та захисту навколишнього середовища. (Напряму чи 
опосередковано впливає практично на всі тенденції розвитку 
форм та способів ведення збройної боротьби).

Підвищення вимог до стандартизації та уніфікації ОВТ 
реалізується на етапах розроблення, модернізації та виробни-
цтва ОВТ і передбачає розроблення нормативних документів 
та вжиття заходів щодо забезпечення функціонування систем 
стандартизації (міждержавної, державної, військової та інших), 
класифікації, кодування та каталогізації військової продукції, 
систем замовлення, розроблення, виробництва, експлуатації, 
ремонту та утилізації ОВТ, обов’язкове встановлення в тактико-
технічних завданнях на розроблення та модернізацію ОВТ ви-
мог зі стандартизації і утилізації ОВТ і здійснення контролю 
за їх виконанням. 

Тенденція повнішого урахування вимог при створенні 
ОВТ щодо їх утилізації з кожним роком все більш актуальна. 
За десятиліття холодної війни у всьому світі накопичилися 
величезні запаси зброї та боєприпасів. Зараз більша частина 
їх непотрібна і вже вичерпала або вичерпує свій ресурс, що 
є потенційною небезпекою для населення та створює загрозу 
для навколишнього середовища. Досвід показав, що питання 
утилізації ОВТ мають передбачатися та максимально врахо-
вуватися ще на етапі їх створення.

Характерними рисами тенденції до підвищення вимог із 
захисту навколишнього середовища (екологічних вимог) слід 
вважати:

усунення можливості викидів шкідливих речовин у навко-
лишнє середовище зразками, комплексами і системами ОВТ 
на етапах їх створення і модернізації;

забезпечення мінімально можливої екологічної шкоди нав-
колишньому середовищу у процесі експлуатації та бойового 
застосування ОВТ;

мінімізацію можливої екологічної шкоди у процесі утиліза-
ції ОВТ і ліквідації наслідків їх бойового застосування.

Зазначені тенденції розвитку ОВТ є основними і стосу-
ються озброєння, військової та спеціальної техніки видів 
(родів) військ збройних сил провідних країн світу. Хоча, 
кожна держава, виходячи зі своїх воєнно-політичних цілей, 
економічного становища, стану збройних сил, їх оснащення та 
інших факторів, визначає пріоритетні напрями розвитку ОВТ 
власних збройних сил. 

Урахування розглянутих загальних тенденцій розвитку ОВТ 
при опрацюванні матеріалів для оборонного огляду Збройних 
Сил України дасть можливість більш якісно та обґрунтовано 
підготувати відповідні матеріали Стратегічного оборонного 
бюлетеня до 2025 р. Це дозволить зменшити ризики при прий-
нятті рішень щодо оснащення Збройних Сил України новітнім 
ОВТ під час довгострокового планування та розроблення про-
грам розвитку озброєння та військової техніки.
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Розглядаються проблемні питання реалізації програмно-цільового 
управління розвитку озброєння та військової техніки Воєнної орга-
нізації, які обумовлені незавершеністю адаптації вітчизняної норма-
тивної та законодавчої бази до вимог сучасної методології програм-
но-цільового планування розвитку системи озброєння. Аналізуються 
основні недоліки Державної програми розвитку озброєння та військо-
вої техніки як одного з важливих елементів в системі стратегічного 
оборонного планування, зокрема підсистеми формування та реалі-
зації військово-технічної та військово-промислової політики. Дається 
оцінка її ролі та місця в такій системі, а також визначаються шляхи 
підвищення ефективності та налагодження планомірної діяльності 
у сфері стратегічного, середньо- та короткострокового оборон-
ного планування розвитку озброєння та військової техніки Воєнної 
організації України.
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Важливим елементом у системі стратегічного обо-
ронного планування, зокрема підсистеми форму-
вання та реалізації військово-технічної та вій-
ськово-промислової політики, є Державна програ-
ма розвитку озброєння та військової техніки [1]. 

Саме тому обгрунтування ролі та місця в такій системі дов-
гострокової Державної програми розвитку озброєння та вій-
ськової техніки на період до 2015 р. (далі – Програма) є одним 
з актуальних методичних питань запровадження програмно-
цільового управління розвитком Воєнної організації України.

Програма як елемент програмно-цільового управління мала 
стати безпосереднім засобом досягнення цілей управління, 
спрямованим на кінцеві довгострокові результати, що вимагало 
чіткої фіксації у часі переліку заходів та завдань з їх реалізації. 
Оскільки розроблювали її за відсутності потрібного досвіду 
з розроблення таких довгострокових документів, вона має сут-
тєві недоліки. Крім того, Програма жодного разу не корегу-
валася і сьогодні не включає низку нових актуальних завдань 
з розвитку озброєння та військової техніки (далі – ОВТ), що 
робить її малоефективною та недосконалою в умовах дина-
мічних змін зовнішніх та внутрішніх факторів.

Серед основних недоліків Програми, перш за все, слід звер-
нути увагу на відсутність в неї статусу державної цільової 
програми, хоча до її затвердження вже отримав чинність Закон 
України “Про державні цільові програми”. Для цього потріб-
но було б виконати всі вимоги та процедури з розроблення 
і затвердження державних цільових програм, які визначені 
даним законом. Як наслідок – Програма не увійшла до системи 
планування та прогнозування економічного і соціального роз-
витку України, що передбачалось згаданим законом для дер-
жавних цільових програм. Вона також не входить до переліку 
державних цільових програм, які планується виконати у від-
повідному році з використанням коштів Державного бюджету,
відповідно до вимог ст. 4 Закону України “Про державні цільові 
програми”. За таких умов вимоги згаданого Указу Президен-
та України щодо планування в державному бюджеті видатків 
на асигнування заходів Програми залишаються лише побажан-
нями.

Важливими недоліками Програми є: 
невідповідність її структури та змісту відомим вимогам до 

документів, викладених, наприклад, у теоретичних працях або 
методичних рекомендаціях з програмно-цільового плануван-
ня [2–7]; 

вона не містить перелік основних нових типів зразків ОВТ 
та вимоги до їх якісних характеристик, які планується за-
мовляти в Україні або за кордоном, а також часові показники 
основних заходів з розвитку ОВТ; 

відсутні порівняльні оцінки зразків вітчизняного ОВТ, які 
створюватимуть в запланований період, та аналогічного іно-
земного ОВТ за головними характеристиками; 

не наведено перелік першорядних науково-дослідних та 
дослідно-конструкторських робіт в інтересах розвитку ОВТ, 
їх зміст, терміни та очікувані результати; 

не містить прогноз засобів, які можуть надійти на озбро-
єння в прогнозований період внаслідок завершення науково-
дослідних робіт і пошукових розробок; 
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в ній не встановлені основні завдання з забезпечення тех-
нічної готовності озброєння Військово-Морських Сил України 
та не визначені напрями розвитку кораблебудування; 

відсутні завдання зі створення науково-технологічного 
набутку, який має бути базою для створення перспективних 
високоефективних засобів збройної боротьби; 

відсутні також завдання з усунення технологічної залеж-
ності України в розробленні та виробництві деяких видів ОВТ 
і електронної компонентної бази; 

не встановлені завдання з розвитку випробувальної бази 
та полігонів; 

не конкретизовані завдання зі стандартизації ОВТ з метою 
адаптації до стандартів НАТО та завдання у сфері міжнарод-
ного військово-технічного співробітництва з метою переосна-
щення Збройних Сил України; 

не визначені перспективи розвитку оборонно-промислово-
го комплексу (далі – ОПК) та основні завдання з розвитку ін-
фраструктури ремонтних підприємств Міністерства оборони 
України; 

Програма не визначає обсяги капітальних вкладень в ство-
рення або перебудову існуючих виробничих потужностей ОПК 
для організації серійного виробництва нових видів продукції 
військового призначення та період, протягом якого здійсню-
ватиметься серійне виробництво такої продукції; 

не встановлено перелік документів середньострокового 
оборонного планування для реалізації їх завдань; не визначені 
з них головні та забезпечуючі державні цільові програми; не 
встановлені вимоги до структури цих програм, зокрема до 
складу їх показників, виділення найбільш важливих елементів 
програм в окремі підпрограми;

не встановлені вимоги до процедур розроблення державних 
цільових програм, часової погодженості завдань та заходів 
головних та забезпечуючих програм, їх оновлення з метою 
запровадження механізму безперервності програмно-цільового 
управління розвитком ОВТ;

відсутні також завдання з вдосконалення нормативно-пра-
вової бази у сфері програмно-цільового планування розвитку 
ОВТ з метою її адаптації до системи планування, програму-
вання, забезпечення бюджетом та виконання (далі – ППБВ), 
яка використовується в країнах НАТО. 

Всі ці недоліки Програми обумовлені незавершеністю 
адаптації вітчизняної нормативної та законодавчої бази до 
вимог сучасної методології програмно-цільового планування 
розвитку системи озброєння, що стало основною причиною 
недосконалості Програми. Внаслідок цього окремі важливі 
завдання зі створення систем ОВТ реалізуються за державним 
оборонним замовленням, проте вони відсутні в Програмі. Ука-
зом Президента України від 20.05.2008 р. № 463 «Про рішення 
Ради національної безпеки і оборони України від 16 травня 
2008 року “Про заходи щодо забезпечення розвитку України як 
морської держави”» не передбачено узгодження з Програмою 
заходів проектів Державної цільової програми розвитку кораб-
лебудування на період до 2035 р. та Програми комплексних 
невідкладних заходів, спрямованих на забезпечення готовності 
Військово-Морських Сил Збройних Сил України до виконання 
ними завдань за призначенням. Не узгодженими з завданнями 

Програми залишилися пріоритетні напрями створення пер-
спективних систем (комплексів) ОВТ, які визначені Стратегією 
розвитку ОПК, затвердженою розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 2.04.2008 р. № 560-р.

Можна стверджувати, що Програма не орієнтує економіку 
держави на здійснення технічних, економічних і організаційних 
заходів, які пов’язані з забезпеченням Збройних Сил України, 
інших військових формувань вітчизняними зразками ОВТ. Це 
підтверджується тим, що більшість завдань таких основних 
середньострокових державних цільових оборонних програм, як 
Державна програма розвитку озброєння та військової техніки 
Збройних Сил України на період до 2009 р. та Державна цільова 
програма підготовки виробництва і створення спеціальних 
технологій та матеріалів для виготовлення нового і модер-
нізації існуючого озброєння та військової техніки на період 
до 2009 р., не виконано. За таких умов результати виконання 
Програми позитивно не позначилися на технічному стані ОВТ 
військових частин Збройних Сил України. Не створені також 
сприятливі умови для збільшення обсягів виробництва ОВТ, 
науково-технічного розвитку та підтримки на належному рівні 
мобілізаційних потужностей підприємств ОПК. Практично не 
здійснені структурні реформи в ОПК, господарська діяльність 
якого загалом залишається збитковою.

Водночас Програма не стала повноцінним стратегічним 
документом у сфері військово-технічної політики. В ній не 
передбачається вибір варіантів шляхів досягнення цілей за-
лежно від можливих змін зовнішніх та внутрішніх факторів, 
зокрема тенденцій зміни воєнно-стратегічного стану в світі. 
Не відображені нові виклики та загрози національній безпеці 
та обороні, реальні можливості ОПК, стан наукової та науково-
технічної бази держави, сучасні тенденції розвитку ОВТ, які 
обумовлюють нові пріоритетні завдання в цій сфері. 

Програма не є важливим інструментом системного пла-
нування наукового та науково-технічного розвитку держави 
в інтересах забезпечення потреб національної безпеки і оборо-
ни. Як наслідок, програми наукових і науково-технічних робіт  
НАНУ та Міністерства освіти і науки України, як правило, не 
узгоджуються з потребами національної безпеки і оборони. Не 
визначаються переліки проблем і тем досліджень в установах 
НАНУ і Міністерства освіти і науки України, які можуть мати 
важливе значення для створення високоефективних засобів 
збройної боротьби за новими принципами дії, а також мате-
ріалів і речовин зі спеціальними властивостями та технології 
їх виробництва. Це не дозволяє сконцентрувати обмежені 
бюджетні кошти на “проривних” напрямах науково-технічного 
розвитку в інтересах забезпечення національної оборони. 
Вагомі результати досліджень установ НАНУ та Міністерства 
освіти і науки України, що мають перспективи використання 
для створення новітніх зразків ОВТ або військових технологій, 
не впроваджуються в Україні. 

Зазначимо, що саме організаціям та установам НАНУ та 
Міністерства освіти і науки України відведено значну роль 
у проведенні фундаментальних досліджень в галузі націо-
нальної безпеки, в тому числі у вирішенні низки актуальних 
оборонних проблем. Але бюджетна політика держави у цій 
сфері не стимулює такі дослідження, оскільки їх фінансуван-
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ня зведено практично до нуля, що вимагає проведення її до-
корінної зміни. 

Також не передбачено Програмою запровадження багато-
рівневої системи пріоритетів у сфері військово-технічної та 
військово-промислової політики, зокрема встановлення пере-
ліків критичних воєнних та виробничих технологій, які б ви-
значали пріоритети розвитку ОВТ і виробничо-технологічного 
розвитку ОПК на перспективу, що є важливим завданням 
військово-технічної політики. 

Отже, використання методів довгострокового програму-
вання для визначення завдань розвитку ОВТ на довгострокову 
перспективу в нестабільних умовах ринкової економіки, ди-
намічної зміни зовнішніх та внутрішніх факторів, а також на-
явності значної невизначеності завдань стратегії національної 
безпеки, виявилося малоефективним, що вимагає переходу до 
використання методів стратегічного планування [1]. У цьому 
разі Програму треба переробити на довгостроковий документ 
стратегічного планування, який би визначав основні напрями 
розвитку ОВТ (далі – ОНР ОВТ). Такий стратегічний документ 
має стати основою для розроблення відповідних середньостро-
кових державних цільових оборонних програм ОВТ Збройних 
Сил України та інших військових формувань, а також інших 
державних цільових програм, що забезпечують їх реалізацію. 
Він має системно зв’язати між собою їх завдання та заходи, 
узгодити у часі розроблення та виробництво ОВТ, погодити за 
ресурсами заходи з розвитку виробничих потужностей, до-
слідно-конструкторської та науково-випробувальної бази [7]. 

Перехід від довгострокового програмування до середньо-
строкового з акцентом на глибоке пророблення програмних 
елементів середньострокових державних цільових оборонних 
програм відповідатиме й вимогам Концепції застосування 
програмно-цільового методу в бюджетному процесі, яка за-
тверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 
14.09.2002 р. № 538-р. Цим документом, зокрема, визначено, 
що середньострокове бюджетне планування є необхідним еле-
ментом впровадження програмно-цільового методу у бюджет-
ному процесі. Перехід до такого планування дасть учасникам 
бюджетного процесу можливість узгодити свої стратегічні 
плани діяльності з наявними бюджетними коштами як у рам-
ках підготовки проекту бюджету на відповідний рік, так і на на-
ступні періоди, що сприятиме переходу до формування дов-
гострокової бюджетної політики.

Базою для розроблення стратегічного документа є Воєнна 
доктрина України, Державна програма цього розвитку Зброй-
них Сил України на 2006–2011 рр., Стратегічний оборонний 
бюлетень та вищезгадана Програма. Структура основних на-
прямів розвитку ОВТ має складатися з таких основних блоків, 
як комплекс вихідних даних, система стратегічних завдань та 
пріоритетів, механізми їх реалізації, корегування та оновлення 
(рис. 1).

Структуру вихідних даних, яка дає можливість визначити 
стратегічні завдання та пріоритети розвитку озброєння та вій-
ськової техніки, показано на рис. 2. Зазначимо, що для визна-
чення стратегічних завдань і пріоритетів розвитку ОВТ потріб-
но оцінити стан, науково-технологічний набуток та можли-
вості не тільки підприємств ОПК, але й підприємств науково-

технічного комплексу, до якого належать установи та організа-
ції НАНУ та Міністерства освіти і науки України. Саме в них 
концентруються головні наукові досягнення в різних галузях 
науки та техніки, які можуть стати базою для розроблення 
новітніх систем озброєння. 

Головними елементами системи стратегічних завдань та пріо-
ритетів є стратегічні завдання та пріоритети з технічного пере-
оснащення Збройних Сил України, інших військових форму-
вань. Орієнтовний перелік першорядних завдань:

ключові завдання з переозброєння Збройних Сил України, 
інших військових формувань, зокрема визначення кількісного 
складу основних видів (типів) ОВТ, а також перелік таких з них, 
що будуть розроблені (модернізовані) з наведенням їх якісних 
показників (порівняно з аналогічними іноземними зразками 
ОВТ), динаміка поставки їх на озброєння в прогнозований пе-
ріод по роках;

Рис. 1. Структура основного документа стратегічного планування розвитку 
озброєння та військової техніки
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основні напрями та завдання фундаментальних та пошуко-
вих досліджень, науково-дослідних та дослідно-конструкторсь-
ких робіт зі створення перспективних зразків основних видів 
(типів) ОВТ;

визначення багаторівневої системи пріоритетів в розвитку 
ОВТ з відповідним їх обґрунтуванням;

ключові завдання зі стандартизації ОВТ та вдосконалення 
системи якості ОВТ;

ключові завдання з вдосконалення системи програмно-цільо-
вого планування розвитку ОВТ, адаптованої до системи ППБВ, 
яка використовується в країнах НАТО, з урахуванням, зокрема 
запровадження єдиної методології обґрунтування основних 
напрямів і програм ОВТ з метою забезпечення координації дій 
усіх суб’єктів оборонного планування та єдиних оперативно-
тактичних вимог до системи озброєння Збройних Сил України; 

першорядні завдання з розвитку полігонної бази.
Таким чином формуються чіткі орієнтири на довгострокову 

перспективу стосовно основних типів ОВТ, яке закуповувати-
меться за кордоном та вироблятиметься вітчизняним ОПК при 
дотриманні балансу в інтересах розвитку власної оборонної 
промисловості. Важливим напрямом розвитку ОВТ може бути 
й уніфікація зразків ОВТ та їх складових частин з аналогічними 
зразками інших країн, використання модульного принципу 
побудови комплексів ОВТ. 

З вищевикладеними стратегічними завданнями та пріо-
ритетами мають бути пов’язані й такі стратегічні завдання та 
пріоритети розвитку науково-технічного та оборонно-промис-
лового комплексів України:

встановлення багаторівневої системи пріоритетів розвитку 
та реформування цих комплексів;

ключові завдання зі створення або перебудови виробничих 
потужностей під серійне виробництво ОВТ та підтримки на 
належному рівні мобілізаційних потужностей підприємств 
ОПК;

першорядні завдання зі збереження та розвитку ключових ви-
робничих технологій зі створення ОВТ та його важливих скла-
дових частин, зокрема тих технологій, що зменшують або лікві-
дують залежність від критичного імпорту;

головні завдання з розвитку випробувальної бази ОПК;
важливі завдання з розвитку інфраструктури ремонтних 

підприємств Міністерства оборони України.
Основні напрями розвитку ОВТ мають орієнтувати про-

мисловість на створення науково-технологічного набутку 
в інтересах оброни та безпеки держави на перспективу, 
недопущення відставання у воєнній сфері від інших держав, 
збереження маневру науково-технічними ресурсами, нівелю-
вання впливу можливих науково-технічних проривів в інших 
країнах [3]. Особливо важливим завданням є ліквідація за-

Рис. 2. Структура комплексу вихідних даних для визначення стратегічних завдань і пріоритетів розвитку ОВТ
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лежності ОПК від критичного імпорту, що становить все 
більшу загрозу для національної безпеки і оборони. Сьогодні 
питома вага імпортних матеріалів складає 24 % від загальної 
кількості матеріалів, які використовуються підприємствами 
ОПК, а імпортних комплектуючих виробів у збільшеній но-
менклатурі – до 80 %. Саме тому важливим завданням у сфері 
забезпечення технологічної безпеки держави є визначення 
таких підприємств ОПК, які здатні замінити підприємства в 
ближньому зарубіжжі та ліквідувати технологічну залежність 
України в розробленні та виробництві деяких видів ОВТ, 
технологій, матеріалів та електронної компонентної бази. 
Концентрація ресурсів на нових проривних напрямах в галузі 
елементної бази, перспективних технологій для створення за-
собів зв’язку, виявлення, наведення, автоматизації, управління, 
радіоелектронної боротьби, інформатизації має стати одним 
з таких пріоритетів [8].

Стратегічні завдання міжнародного військово-технічного 
співробітництва мають бути спрямовані, перш за все, на за-
безпечення технічного переоснащення Збройних Сил України, 
інших військових формувань, а також на стимулювання нау-
ково-технічного розвитку ОПК. Можна виділити такі напрями 
діяльності в цій сфері:

організацію ліцензійного виробництва іноземного ОВТ або 
його важливих складових частин;

організацію спільних розроблень (модернізації) та вироб-
ництва ОВТ;

закупівлю іноземного ОВТ або технологій його виробни-
цтва;

отримання стандартів НАТО зі створення та виробництва 
ОВТ для подальшої їх імплементації в Україні. 

До системи стратегічних завдань мають бути також вклю-
чені ключові завдання з вдосконалення законодавства у сфері 
формування та реалізації військово-технічного політики. 
Важливим завданням має бути вдосконалення нормативно-
правової бази з програмно-цільового планування в цій сфері 
з метою підвищення координації діяльності центральних 
органів виконавчої влади у сфері програмування розвитку 
ОВТ та забезпечення безперервності управління процесом 
оборонного планування. Потребують вдосконалення механізми 
формування та виконання оборонного бюджету України з ме-
тою погодженості з ними процедур формування та виконання 
державного оборонного замовлення.

Єдиним механізмом реалізації стратегічних завдань роз-
витку ОВТ має бути ієрархічна система середньострокових 
державних цільових оборонних програм. Вона повинна вклю-
чати головні програми озброєння Збройних Сил України, 
інших військових формувань та програми, які спрямовані 
на забезпечення їх виконання. У разі потреби у складі таких 
програм можуть бути виділені окремі підпрограми з реалізації 
найважливіших програмних елементів [7]. Середньострокові 
державні цільові програми озброєння та військової техніки 
Збройних Сил України, інших військових формувань мають 
належати до головних програм. Інші слід розглядати як забезпе-
чуючі. До таких програм також має належати середньострокова 
державна цільова програма реформування та розвитку ОПК. 
В основних напрямах розвитку ОВТ доцільно було б сформу-

вати й вимоги до структури таких програм, параметри їх ре-
сурсного забезпечення, а також розподіл повноважень цент-
ральних органів виконавчої влади з їх реалізації. 

Слід припинити практику дублювання завдань з розвитку 
ОВТ в державних оборонних програмах. Для цього потрібно 
жорстко погодити за термінами та основними заходами серед-
ньострокові Державну цільову програму ОВТ Збройних Сил 
України та Державну цільову програму розвитку Збройних Сил 
України, що дасть можливість запровадити системний підхід 
до планування розвитку Збройних Сил України. 

В інтересах забезпечення потреб національної безпеки 
і оборони слід також погодити й завдання низки важливих 
середньострокових державних цільових наукових і науково-
технічних програм, які спрямовані на створення високих на-
укоємних технологій та реалізацію пріоритетних напрямів 
розвитку науки і техніки [9]. В них мають бути виділені такі 
напрями досліджень, які мають важливе значення для за-
безпечення потреб оборони і безпеки держави, зокрема для 
використання при створенні новітніх систем озброєння. Це 
б дало можливість раціональніше використовувати обмежені 
бюджетні асигнування на потреби оборони і національної без-
пеки, досягти більшої ефективності в використанні результатів 
наукових досліджень в цивільних галузях економіки в оборон-
ній сфері та сконцентрувати бюджетні ресурси на ключових 
напрямах науково-технічного розвитку держави (критичних 
технологіях). 

При такому підході на практиці стала б можливою реалі-
зація повноважень Міністерства освіти і науки України щодо 
забезпечення прогнозування розвитку вітчизняної науки у 
взаємозв’язку з оборонною сферою, що визначено постановою 
Кабінету Міністрів України від 19.12.2006 р. № 1757. Також 
не передбачено Статутом НАНУ погодження основних на-
прямків наукової роботи НАНУ з оборонною сферою, зокрема 
з завданнями державних цільових оборонних програм. Саме 
тому результати досліджень її наукових установ та організацій 
так і залишаються без впровадження в роботу зі створення 
сучасних зразків ОВТ.

Обов’язково для контролю за ходом виконання середньо-
строкових цільових оборонних програмах мають бути встанов-
лені у часі чіткі показники, за якими можна оцінити ефектив-
ність виконання завдань програм. 

Розглянемо основні вимоги до механізмів корегування та 
оновлення стратегічних завдань. Ці механізми мають, перш 
за все, забезпечувати погодження відповідних процедур з пе-
ріодами довго-, середньо- та короткострокового оборонного 
планування. Другою умовою має стати забезпечення змінного 
характеру стратегічного та середньострокового планування 
з метою запровадження безперервності таких процесів. Для 
цього слід визначити періоди оновлення планових докумен-
тів. Якщо термін середньострокового планування становить 
6 років, оновлення довгострокових ОНР ОВТ доцільно здій-
снювати один раз за 6 років. Періодичність оновлення серед-
ньострокових державних цільових оборонних програм може 
бути погоджена з термінами короткострокового планування 
(2 роки). З метою ретельного опрацювання нових програмних 
документів процедури їх оновлення мають здійснюватися за-
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здалегідь, але протягом не більше одного року до терміну за-
твердження цих документів. Схематично періоди розроблення 
та дії таких документів, як “Основні напрями розвитку ОВТ” 
та середньострокові державні цільові оборонні програми, по-
казано на рис. 3. 

Зазначимо, що для забезпечення безперервності страте-
гічного та середньострокового планування розвитку ОВТ 
на постійній основі треба в середньострокових державних 
цільових оборонних програмах передбачити проведення 
комплексних наукових досліджень з прогнозування розвитку 
ОВТ, обґрунтування пропозицій щодо стратегічних завдань 
та пріоритетів розвитку ОВТ на новий плановий період. ОНР 
ОВТ за термінами повинні узгоджуватися з новою середньо-
строковою Державною програмою розвитку Збройних Сил 
України на 2012–2024 рр. 

Все це потребує внесення відповідних змін до деяких за-
конів України: 

в Законі України “Про організацію оборонного планування” 
необхідно передбачити, щоб проекти державних програм роз-
витку озброєння та військової техніки, інших програм (планів) 
з питань оборони, які відповідно до вимог четвертого абзацу 
статті 9 Закону України “Про оборону країни” розробляє 
Кабінет Міністрів України, розглядалися Радою національної 
безпеки і оборони України. Для цього сьомий абзац статті 5 
Закону України “Про організацію оборонного планування” 
(яким визначається, які проекти вносяться Кабінетом Міністрів 
України на розгляд Ради національної безпеки і оборони 
України) після слів “проекти концепцій і державних програм 
розвитку Збройних Сил України, інших складових Воєнної 

організації держави” слід доповнити словами “державних про-
грам розвитку озброєння і військової техніки, інших програм 
(планів) з питань оборони”*;

з метою забезпечення безперервності процесу довгостро-
кового стратегічного та середньострокового планування роз-
витку ОВТ третій абзац статті 4 (“Основні завдання та види 
оборонного планування”) Закону України “Про організацію 
оборонного планування” треба викласти у наступній редакції: 
“перегляд перспективних і поточних планів розвитку Збройних 
Сил України та інших військових формувань, а також дер-
жавних програм розвитку озброєння і військової техніки, 
інших програм (планів) з питань оборони, які базуються на 
програмно-цільовому методі планування”;

для впровадження змінного характеру процесу довгостроко-
вого стратегічного та середньострокового планування розвитку 
ОВТ було б доцільним внести відповідні зміни та доповнення 
до вимог Закону України “Про організацію оборонного плану-
вання”. Так, останній абзац статті 5 (“Довгострокове оборонне 
планування”) згаданого закону доцільно було б доповнити ре-
ченнями: “Розробка проектів довгострокових програм (планів) 
з питань оборони на наступний період розпочинається за один 
рік до закінчення їх терміну. Порядок розробки проектів серед-
ньострокових програм (планів) з питань оборони на наступний 
період визначається відповідними довгостроковими про-
грамами (планами) з питань оборони”. Другий абзац статті 6 
(“Середньострокове оборонне планування”) цього ж закону до-
цільно було б доповнити реченням наступного змісту: “Зміни 

Рис. 3. Схема змінного у часі процесу оновлення стратегічних завдань та приоритетів розвитку ОВТ та погодження з ним процесів середньо- 
та короткострокового оборонного планування

* Тут і далі курсивом виділені доповнення, що пропонуються.
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та доповнення до середньострокових програм (планів) з пи-
тань оборони здійснюються кожні два роки за результатами 
виконання завдань короткострокових планів утримання та 
розвитку військових формувань і державного оборонного за-
мовлення”. Нарешті, перший абзац статті 7 (“Короткострокове 
оборонне планування”) викласти у наступній редакції: “Корот-
кострокове оборонне планування передбачає щорічну роз-
робку планів утримання та розвитку Збройних Сил України та 
інших військових формувань, а також державного оборонного 
замовлення на два роки, в яких деталізуються та конкретизу-
ються і, за необхідності, корегуються у встановленому порядку 
державні програми розвитку Збройних Сил України та інших 
військових формувань, а також державних програм розвит-
ку озброєння і військової техніки, інших програм (планів) з пи-
тань оборони”.

Важливою невирішеною проблемою також залишається 
відсутність в державі єдиного центру для забезпечення коор-
динації заходів з розвитку ОВТ Воєнної організації України. 
Різні структури законодавчої та виконавчої влади, приймаючи 
на себе функції контролю, не несуть відповідальності за ре-
зультати свої діяльності. Наявність протиріч та незаверше-
ність законодавчої бази в цій сфері дає підставу для скорочення 
Кабінетом Міністрів України обсягів гарантованого бюджетно-
го фінансування державних цільових оборонних програм. 

Отже, Державна програма розвитку озброєння та військової 
техніки на період до 2015 р. має бути перетворена на страте-
гічний довгостроковий документ “Основні напрями розвитку 
озброєння та військової техніки” на період до 2025 р. В ньому 
повинні бути сконцентровані основні напрями та завдання з 
розвитку системи озброєння, ОПК та військово-технічного 
співробітництва з урахуванням нових умов, зміни пріоритетів 
в розвитку ОВТ, появи нових способів і форм ведення бойових 
дій, стану та можливостей ОПК тощо. Такий стратегічний 
довгостроковий документ має розглядатися на засіданні Ради 
національної безпеки і оборони України і бути затвердженим 
Указом Президента України. Прийняття цього стратегічного 

документа дасть мождивість підвищити ефективність та на-
лагодити планомірну діяльність у сфері стратегічного серед-
ньо- та короткострокового оборонного планування розвитку 
ОВТ Воєнної організації України. 
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Одним з головних завдань, на виконання яких орі-
єнтується військово-технічна політика держави, 
є підтримка в боєздатному стані зразків озбро-
єння та військової техніки (ОВТ), а також роз-
виток системи озброєння відповідно до завдань, 

що покладаються на збройні сили. Виконання цього завдання 
здійснюється в рамках технічного оснащення збройних сил 
держави і має проводитися відповідно за принципами систем-
ного підходу з використанням методів програмно-цільового 
планування. 

На сьогоднішній день методологічні аспекти цієї про-
блеми є недостатньо відпрацьованими, про що свідчить ана-
ліз публікацій [1–10], в яких розглядаються проблеми форму-
вання оперативно-тактичних (тактико-технічних) вимог до пер-
спективних зразків ОВТ та їхнього технічного обрису. Однак, 
у цілому методологія системних досліджень за цією темати-
кою є недостатньо розвиненою для ефективного її застосу-
вання. Це ставить у розряд актуальних завдання розроблення 
методологічного підходу до формування технічного обрису 
перспективних зразків ОВТ.

Технічне оснащення збройних сил держави – це сукупність 
заходів з розроблення (модернізації), виробництва, закупівель і 
поставок до військ зразків ОВТ, а також комплектуючих виро-
бів, боєприпасів, витратних матеріалів тощо, що має здійсню-
ватися за такими принципами:

відповідності системи озброєння завданням і структурі 
збройних сил, формам і засобам їх бойового застосування і умо-
вам ведення збройної боротьби;

відповідності стану системи озброєння характеру і рівню 
загроз безпеці країни;

відповідності економічним можливостям держави.
Серед важливих завдань технічного оснащення збройних 

сил є завдання обґрунтування технічного обрису перспектив-
них зразків ОВТ і зразків, що модернізуються. 

Технічний обрис зразка ОВТ – концептуальне подання 
зразка ОВТ, що відображає його структуру, принципи будови 
і функціонування, сукупність конструктивно-технічних і екс-
плуатаційно-технічних характеристик та параметрів, які ви-
значають рівень його технічної досконалості і здатності до 
виконання завдань, що покладаються на нього.

Системне обґрунтування вимог до зразків ОВТ потребує 
проведення аналізу та оцінювання сукупності оперативно-
тактичних, науково-технічних і виробничо-економічних факто-
рів, які визначатимуть умови створення, бойового застосування 
і експлуатації зразків ОВТ та формування за отриманими 
результатами їх концепції.

Концепція зразка ОВТ – це головна ідея (або сукупність ідей 
та основоположних принципів) створення (модернізації) і бо-
йового застосування зразка ОВТ, що визначає його роль і місце 
в системі озброєння угруповання військ (сил), яка сформована 
за оперативно-тактичним прогнозом і очікуваними науково-
технічними досягненнями на відповідну перспективу. 

Концепція формується в процесі обґрунтування оперативно-
тактичних потреб у новому (модернізованому) зразку ОВТ та 
визначення науково-технічних і виробничо-економічних мож-
ливостей для його створення (модернізації).
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Концептуальні дослідження щодо перспективних зразків 
ОВТ (зразків, що модернізуються) спрямовані, передусім, на 
виявлення головних суперечностей між оперативно-тактич-
ними потребами виконання бойових завдань і можливостями 
їх виконання зразками ОВТ, що перебувають на озброєнні. 
Внаслідок аналізу цих суперечностей мають бути визначені 
основні напрями нарощування бойових властивостей даного 
зразка ОВТ, який заплановано для створення (модернізації) 
з метою ліквідації відповідного дефіциту бойових можли-
востей угруповання військ. Такі дослідження повинні про-
водитися моделюванням оперативно-тактичної обстановки 
на певну перспективу з урахуванням воєнно-політичного, 
фінансово-економічного впливу розвитку країни під час про-
ведення військових навчань різного рівня, командно-штабних 
ігор та тренувань. Отримані в результаті таких досліджень 
оперативно-тактичні вимоги (ОТВ) значною мірою визначати-
муть оперативно-тактичний аспект концепції зразка ОВТ.

Оперативно-тактичні вимоги (ОТВ) до зразка ОВТ – це 
вимоги до бойових можливостей і ефективності бойового за-
стосування зразка ОВТ для виконання поставлених бойових 
завдань у складі угруповання військ (сил).

Оперативно-тактичні вимоги, яким має відповідати зразок 
ОВТ, що випливають із ролі і місця зразка ОВТ у системі озбро-
єння угруповання військ, такі: 

призначення і область застосування (просторово-часові ха-
рактеристики) зразка; 

завдання, які на нього покладаються; 
вимоги до основних бойових властивостей зразка (бойова 

потужність, ефективність бойового застосування, мобільність, 
стійкість до протидії противника); 

умови бойового застосування тощо.
Узгодження оперативно-тактичних потреб і бойових можли-

востей зразка ОВТ можна досягти завдяки реалізації в процесі 
його розроблення (модернізації) нових технічних рішень, що ви-
значають науково-технічний аспект концепції зразка. Водночас 
мають розглядатися виробничо-економічні можливості з реаліза-
ції технічних рішень, внаслідок чого повинен бути сформований 
виробничо-економічний аспект концепції зразка ОВТ.

Загальні методологічні схеми проведення досліджень із 
встановлення оперативно-тактичних потреб у новому (модер-
нізованому) зразку ОВТ і формування його концепції показано 
на рис. 1, 2 відповідно.

Якщо бойове завдання, для виконання якого зразок ОВТ 
призначається, є прогнозованим, умови його виконання вста-
новлені і ефективність застосування зразка відповідно до свого 
призначення визначено, то далі слід сформувати технічний об-
рис зразка, який повинен мати необхідні бойові можливості для 
виконання поставленого бойового завдання. Під час обґрунту-
вання технічного обрису зразка ОВТ його концепція є керівною 
і організуючою основою.  

Головною метою формування технічного обрису зразка 
ОВТ є формування тактико-технічних вимог (ТТВ) до перспек-
тивного зразка ОВТ (зразка, що модернізується) конкретного 
призначення. 

Тактико-технічні вимоги (ТТВ) до зразка ОВТ – це впоряд-
кована за певним задумом та сформована відповідно до кон-

цепції зразка ОВТ сукупність вимог до його кількісних і якіс-
них характеристик, що визначають технічний обрис, бойові 
і експлуатаційно-технічні можливості зразка. 

З оперативно-тактичного призначення зразка ОВТ випли-
ває необхідний рівень його якості, що виражається у вигляді 
сукупності показників певних бойових (функціональних) 
властивостей, які зразок повинен мати. Цією сукупністю по-
дається потрібна системна якість зразка ОВТ у цілому і за-
даються тактико-технічні вимоги до зразка, які мають бути 
сформовані в ході досліджень з оперативно-тактичного об-
ґрунтування вимог стосовно запланованого до розроблення 
(модернізації) зразка озброєння та військової техніки. У цьому 
разі реалізується принцип відповідності зразка завданням 
і умовам збройної боротьби. При дослідженні можливості 
створення зразка, що відповідає всім заданим ТТВ, на даному 
етапі розвитку науки, техніки і технології виникає необхід-
ність аналізу кожної вимоги із сукупності ТТВ. До того ж 

Рис. 1. Послідовність проведення концептуальних досліджень, спрямованих 
на встановлення оперативно-тактичних потреб у новому (модернізованому) 
зразку ОВТ
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оцінюються технічні можливості для досягнення заданого 
рівня тактико-технічних характеристик (ТТХ) зразка ОВТ з 
урахуванням часового параметра. Обґрунтування кількісних 
значень ТТХ, що мають бути реалізовані, може зачіпати всю 
їх множину, яка розкриває бойові можливості зразка повніс-
тю, або тільки їх частину, що визначає ту бойову властивість, 

нестача якої виявлена на етапі концептуальних досліджень. 
Таким чином формулюється можливий рівень якості зразка 
у вигляді ряду ТТХ і здійснюється пошук рішення, що за-
безпечує науково-технічну реалізованість зразка ОВТ з цими 
ТТХ. Для ухвалення остаточного рішення стосовно розроб-
лення (модернізації) зразка слід встановити ще економічну 
доцільність виконання цього проекту. Вказаний підхід до 
формування і ухвалення рішення щодо проведення дослідно-
конструкторської роботи (ДКР) зі створення (модернізації) 
зразка ОВТ ґрунтується на концепції єдності трьох категорій: 
необхідності, можливості, доцільності. В разі позитивного рі-
шення про ініціювання робіт зі створення (модернізації) зразка 
ОВТ готується основний документ – тактико-технічне завдання 
(ТТЗ) на виконання відповідної ДКР, в якому вказуються ТТВ 
до зразка у вигляді значень ТТХ, що підлягають реалізації. 
У цьому процесі воєнно-наукових досліджень здійснюється 
послідовний перехід від оперативно-тактичних вимог до зразка 
та тактико-технічних вимог, а від них – до тактико-технічних 
характеристик зразка, які мають бути реалізовані і зазначені 
в ТТЗ на виконання ДКР.

Обґрунтування ОТВ здійснюється замовником ОВТ воєнно-
науковими дослідженнями, які мають проводитися відповідно 
до ієрархічного принципу системного підходу до рішення 
проблем. Рівні ієрархії є такими:

перший (верхній) – рівень системи озброєння угруповання 
військ, до якої має входити зразок;

другий – рівень самого зразка ОВТ;
третій (нижній) – рівень складових частин зразка ОВТ.
На першому рівні формуються вимоги до зразка ОВТ, його 

ролі і місця в системі озброєння угруповання військ. Ці ви-
моги мають оперативно-тактичний характер. Сама система 
озброєння розглядається у складі бойових засобів, що до неї 
входять, засобів управління і забезпечення, які функціонують у 
рамках даного військового формування у взаємозв’язку і взає-
модії між собою.

Головним рівнем досліджень при обґрунтуванні концепції 
і технічного рівня (зокрема основних ТТХ) зразка озброєння 
та військової техніки є другий рівень. 

На третьому рівні досліджується і обґрунтовується тех-
нічний обрис основних складових частин зразка ОВТ і роз-
робляються вимоги до них, які надалі втілюються у конкрет-
них проектних рішеннях з певним технічним змістом.

Формування технічного обрису зразка подається як про-
цес системних воєнно-наукових досліджень, спрямованих на 
обґрунтування концепції зразка, визначення його ролі і місця 
в угрупованні військ, оптимізацію сукупності основних ТТВ 
зразка на базі врахування головних факторів оперативно-
тактичного, науково-технічного і виробничо-економічного 
характерів.

Повнота обґрунтування і вірогідність результатів вико-
нання завдань з формування концепції зразка ОВТ та його 
технічного обрису визначаються вихідними даними, які ви-
користовуються. Ці вихідні дані є результатами виконання 
низки дослідницьких завдань, як правило, на рівнях систем 
озброєння виду збройних сил, роду військ, того чи іншого 
організаційно-штатного військового формування. При цьому 

Рис. 2. Послідовність формування концепції і значень тактико-технічних ха-
рактеристик зразка ОВТ на користь нарощування його бойових властивостей 
для ліквідації дефіциту боєздатності угруповання військ (сил)
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показники ефективності виконання сукупності бойових 
завдань у заданих умовах;

необхідні витрати на ДКР, серійне виробництво і експлу-
атацію зразка; 

інші показники.
За основу виконання завдання синтезу зразка ОВТ можна 

взяти реалізацію принципу “ефект – затрати – реалізова-
ність”.

Завдання синтезу зразка ОВТ формулюється так: визна-
чити таку сукупність основних ТТХ зразка ОВТ, за якої за-
безпечується виконання бойових завдань із заданим рівнем 
ефективності за мінімальних витрат на їх вирішення з ура-
хуванням реалізації досяжного рівня технічної досконалості 
зразка. Можлива й інша постановка завдання: забезпечити 
максимальну ефективність виконання бойових завдань при 
заданих витратах на їх вирішення.

У процесі синтезу зразка ОВТ враховують такі основні 
групи факторів:

він має розглядатися як елемент системи озброєння угру-
повання військ, що виконує в ньому цілком конкретну роль 
і займає певне місце в його структурі. Роллю і місцем зразка 
визначаються його основне призначення і ключові завдання, 
що виконуються;

головні ТТХ зразка і його бойові властивості повинні ви-
пливати з бойових завдань, що на нього покладаються, та умов 
їх виконання, а також з основних оперативно-тактичних вимог 
до зразка;

матеріально-технічна основа зразка має визначатися, ви-
ходячи з досягнутого рівня науково-технічного прогресу;

технічний обрис зразка повинен формуватися за резуль-
татами дослідження множини альтернатив його складових 
частин з подальшим оптимальним синтезом зразка загалом. 
Рівень технічної досконалості залежить від ресурсів і різного 
роду обмежень.

Для обґрунтування ОТВ до зразка ОВТ і оцінювання ефек-
тивності виконання ним завдань за призначенням потрібна 
система моделей бойового функціонування зразка, що опису-
ють процес його бойового застосування у складі угруповання 
військ при виконанні сукупності бойових завдань за відповід-
ним сценарієм. Внаслідок моделювання процесів функціону-
вання зразка ОВТ у складі угруповання військ на типовому 
оперативно-тактичному фоні встановлюється відповідність 
між даним варіантом зразка і значеннями показників ефектив-
ності його функціонування, а також досліджується, як основні 
ТТХ зразка ОВТ впливають на ці показники.

Центральне місце у формуванні обрису перспективних 
зразків ОВТ і зразків, що модернізуються, займає системна ме-
тодологія, яка охоплює етапи концептуальних досліджень, що 
завершуються обґрунтуванням ТТВ до зразка, і розробленням 
ТТЗ на виконання ДКР. На боці цієї методології визначається 
задум на створення нових (модернізацію існуючих) зразків 
ОВТ, їх головне призначення, бойові завдання, що викону-
ються, основні бойові властивості, технічні шляхи реалізації, 
потрібні для цього терміни і ресурси.

При обґрунтуванні оперативно-тактичних вимог до зраз-
ків ОВТ і формування їх технічного обрису слід проводити 

мають бути проведені дослідження, які дають змогу розкрити 
закономірності розвитку зразків даного цільового призначен-
ня [11]. Виділимо основні етапи таких досліджень:

системний аналіз динаміки розвитку основних бойових 
властивостей зразків ОВТ даного цільового призначення і по-
будова трендів досліджуваних показників за часом (за поко-
ліннями зразків ОВТ);

якісно-кількісний системний аналіз умов розроблення, се-
рійного виробництва і використання за призначенням зразків 
для даних поколінь;

виявлення суперечностей між потрібними бойовими власти-
востями і тими, що є в наявності, які реалізовані на існуючому 
поколінні зразків, та визначення дефіциту основних бойових 
властивостей зразків;

формування нових завдань, що покладатимуться на зразки, 
і ОТВ (ТТВ) до них.

Виявлення і аналіз головних суперечностей між оперативно-
тактичними потребами виконання бойових завдань і можливос-
тями їх виконання зразком, що перебуває на озброєнні, мають 
бути націлені, перш за все, на визначення основних напрямів 
нарощування бойових властивостей досліджуваного зразка, 
який створюється (модернізується) на користь ліквідації вияв-
леного дефіциту бойових можливостей. До основних бойових 
властивостей зразка ОВТ належать: бойова потужність, мобіль-
ність, живучість, застосовність тощо [12]. Кожна з основних 
бойових властивостей зразка ОВТ має бути подана системою 
показників, що дають достатнє уявлення про майбутній зразок, 
для яких можна було б визначити кількісні значення.

На етапі концептуальних досліджень повинні бути розгля-
нуті три групи показників порівняльного оцінювання зразка 
ОВТ. До першої групи належать показники, що визначають 
потрібний рівень основних бойових властивостей, до другої – 
показники, що визначають рівень наявних основних бойових 
властивостей зразка, до третьої – показники, що визначають 
потрібні і наявні ресурси та обмеження. 

Показники першої і другої груп є базою для визначення 
дефіциту основних бойових властивостей зразка ОВТ, який 
є предметом аналізу, оцінювання і ухвалення подальшого 
компромісного рішення з урахуванням очікуваного дефіциту 
ресурсів у певній перспективі. 

Для визначення значень показників, що характеризують 
зразок ОВТ загалом, потрібні такі моделі:

бойового застосування зразка озброєння та військової тех-
ніки відповідно до його призначення, що дасть можливість 
здійснити оцінювання зразка з погляду ефективності його 
бойового застосування;

методика синтезу зразка ОВТ, яка дасть змогу зв’язати всі 
його підсистеми в єдиний комплекс.

За результатами проведення досліджень з формування тех-
нічного обрису зразка ОВТ визначають: 

концепцію зразка, яка має бути узгодженою за рівнями 
макрофакторів оперативно-тактичного, науково-технічного і 
виробничо-економічного характеру;

множину бойових завдань і умов їх виконання;
множину основних ТТХ зразка та технічних шляхів їх 

реалізації;
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воєнно-наукові дослідження з аналізу та оцінювання сукуп-
ності оперативно-тактичних, науково-технічних і виробничо-
економічних факторів, які визначатимуть умови створення, 
бойового застосування і експлуатації зразків ОВТ. Такі до-
слідження мають здійснюватися замовником моделюванням 
оперативно-тактичної обстановки на певну перспективу, що 
визначається документами оборонного планування. За ре-
зультатами моделювання визначаються ОТВ (ТТВ) до зразків 
ОВТ, за якими формуються вимоги щодо технічного обрису 
перспективних зразків ОВТ і зразків, що модернізуються.
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Зараз на озброєнні Збройних Сил України авіаційна тех-
ніка, яка експлуатується більше 20–25 років. З метою 
продовження її життєвого циклу та забезпечення її 
бойових можливостей на рівні сучасних вимог, а також 

економії державних коштів Україна проводить заходи щодо 
модернізації парку бойових літаків і вертольотів. Це дає мож-
ливість на деякий час відмовитися від закупівлі дорогих нових 
зразків авіаційної техніки (АТ).

Але все ж існують певні межі фізичного та морального 
старіння конструкції літальних апаратів (ЛА), які навіть за 
умови встановлення нового бортового обладнання та двигунів 
не дозволяють безпечно та ефективно і надалі його експлуату-
вати. Тоді настає потреба у заміні ЛА, що відпрацювали свій 
життєвий цикл, на нові зразки.

Аналіз досвіду переозброєння на нову бойову АТ збройних 
сил найрозвинутіших авіаційних держав світу за останнє пів-
століття показує, що періодичність заміни літакових парків 
була досить різною та залежала переважно не від технічних, 
а від політичних чинників.

Так, в умовах жорсткого протистояння та суперництва 
в другій половині ХХ ст. двох відомих військових блоків 
оновлення їх літакових парків відбувалось не через фізичне 
старіння конструкції ЛА та повного відпрацювання льотного 
ресурсу, а було обумовлено військово-політичною обстанов-
кою. Військове суперництво вимагало необхідності отримання 
кращих бойових можливостей АТ для забезпечення переваги 
над імовірним противником.

Літаки, вдалі конструкції яких спроектовано ще в 50–
60-ті рр. ХХ ст., завдяки їх модернізації та проведенню заходів 
щодо продовження строку їх служби літають і зараз. Це – літа-
ки радянського виробництва МіГ-21, Ту-95МС, американські 
F-4, B-52, французький “Міраж-5” та ін. Економічні міркування 
в той період відходили на другий план, тому, незважаючи на 
значні фінансові витрати, заміна поколінь реактивних літаків 
в часі відбувалась досить динамічно. Періодичність зміни по-
колінь (за умовно прийнятою їх класифікацією) реактивних 
літаків бойового призначення можна проілюструвати на при-
кладі самого масового їх типу – винищувачів (винищувачів-
бомбардувальників). Основні типи дозвукових і надзвукових 
реактивних винищувачів і винищувачів-бомбардувальників, 
рік прийняття їх на озброєння та країну-розробника літаків 
див. у таблиці.

Характерною рисою динаміки зміни поколінь реактивних 
винищувачів є поступове уповільнення цього процесу із про-
гресом авіаційних технологій, ускладненням самих ЛА, їх 
обладнання та озброєння та, як наслідок, суттєвим подорож-
чанням нових зразків АТ.

Якщо проміжки часу між І і ІІ поколіннями дозвукових і 
І поколінням надзвукових винищувачів приблизно були 4–5 ро-
ків, І і ІІ поколіннями надзвукових винищувачів – 6–7 років, 
ІІ–ІІІ–IV поколіннями надзвукових винищувачів – 10–12 років, 
то перші літаки V покоління (F-22 “Раптор”, ЕF-2000 “Євро-
файтер”) почали з’являтися на озброєнні через 20 років після 
літаків попереднього покоління. При цьому масового надхо-
дження на озброєння літаків V покоління, за винятком вказа-
них типів, ще не відбувається. Це пояснюється як зміною 



Наука і оборона 4’2009

Методика вибору 
оптимального зразка авіаційної техніки 

для переозброєння Збройних Сил України

36

військово-політичної обстановки в світі, так і значним підви-
щенням вартості нових зразків АТ. Виходячи з аналізу стану 
інших відомих розроблень літаків V покоління (F-35, Су-47 та 
ін.), можна спрогнозувати, що масова заміна парку тактичних 
літаків ІV покоління на нові зразки літаків V покоління в авіа-
ції найрозвинутіших держав може розпочатися не раніше, ніж 
через 5–10 років.

В Україні за умови модернізації та продовження строку служ-
би АТ ІV покоління можна очікувати, що існуючий парк бойових 
літаків (вертольотів) може ще експлуатуватися не менше 10–15 
років, тобто в 20-х рр. ХХІ ст. перед Україною для підтримання 
її оборонного потенціалу на прийнятному рівні гостро постане 
проблема переозброєння Збройних Сил на нову АТ.

Вирішення цієї проблеми в загальному плані передбачає: 
вибір потрібних типів ЛА, які повинні виконувати основні 

завдання, що стоять перед Збройними Силами України; 
обґрунтування кількісно-якісного складу літакового парку; 

вибір кращих зразків із ряду можливих альтернатив; 
визначення раціональних шляхів і термінів переозброєння 

на нову АТ і потрібних обсягів фінансування.
Зупинимося на цих питаннях детальніше. За Воєнною док-

триною України, Програмою розвитку Збройних Сил України, 
з урахуванням можливих загроз національній безпеці та аналізу 
тенденцій зміни способу ведення бойових дій, а також розвитку 
АТ та озброєння, потрібно розробити детально обґрунтовану 
оперативно-тактичну концепцію переозброєння Збройних Сил 
України на нову АТ.

Ця концепція має бути базою для визначення типів ЛА бо-
йового складу авіації, формування основних тактико-технічних 
вимог до них та обґрунтування потрібного кількісно-якісного 
складу парку ЛА нових зразків, які при переозброєнні замінять 
старі зразки.

Існує декілька шляхів переозброєння Збройних сил України 
на нову АТ: власне розроблення сучасних зразків, ліцензійне ви-

Покоління реактивних винищувачів (винищувачів-бомбардувальників) ХХ–ХХІ ст. (країна, тип, рік прийняття на озброєння)

Країна
Дозвукові ЛА Надзвукові ЛА

І покоління ІІ покоління І покоління ІІ покоління ІІІ покоління ІV покоління V покоління

США F-80 (1945 р.),
F-84 (1947 р.)

F-86 (1949 р.) F-100 (1954 р.) F-104 (1958 р.),
F-4 “Фантом”
(1961 р.),
F-5А (1963 р.),
F-8 (1957 р.),
F-105 (1958 р.),
F-106 (1959 р.)

F-111 (1967 р.),
F-4ЕiG (1973 р.),
F-5Е (1973 р.)

F-14 (1972 р.),
F-15 “Ігл” 
(1975 р.) 
F-16 (1976 р.),
F/А-18 (1980 р.),
F-15Е (1986 р.)

F/А-22 А 
“Раптор” 
(2003 р.)

СРСР МіГ-9 (1946 р.),
Як-15 (1946 р.)

МіГ-15 (1949 р.),
МіГ-17 (1951 р.)

МіГ-19 (1954 р.) МіГ-21 (1958 р.),
Cу-7 (1959 р.),
Cу-9 (1960 р.),
Cу-11 (1962 р.)

МіГ-23 (1972 р.),
МіГ-25 (1970 р.),
МіГ-27 (1973 р.),
Cу-15 (1967 р.),
Cу-17 (1970 р.),
Cу-20 (1972 р.),
Cу-22 (1976 р.)

МіГ-29 (1983 р.),
МіГ-31 (1979 р.),
Cу-27 (1984 р.)

–

РФ – – – – – Cу-30 (1992 р.) –
Італія – – – – –

“Торнадо”
(1983 р.)

–
Німеччина Ме.262 (1944 р.),

Не.162 (1945 р.)
– – – – –

Велико-
британія

“Метеор” 
(1944 р.),
“Вампір” 
(1945 р.),
“Веном” (1949 р.)

“Хантер” (1954 р.) – “Лайтінг” 
(1961 р.)

“Ягуар” 
(1972 р.)

–

Франція

MD.450 “Ураган”
(1951 р.) 

MD.452 “Містер ІІ”
(1952 р.), 
MD.454 “Містер ІV”
(1953 р.)

“ Супер Містер”
(1954 р.)

“Міраж ІІІ” 
(1960 р.),
“Міраж V” 
(1968 р.)

“Міраж-2000”  
(1983 р.)

“Рафаль” 
(2000 р.)

“Міраж F.I” 
(1973 р.),
“Міраж 50” 
(1981 р.)

Швеція – – – J-35 (1958 р.) J-А(1970 р.) – JAS-39
“Гріпен” (1996 р.)

ЄС – – – – – – EF-2000
“Єврофайтер”
(2000 р.)

Китай – – – – J-8 (1980 р.) J-10 (1999 р.) –
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робництво, кооперація в розробленні та виробництві з іншими 
країнами і закупівля АТ у її виробників. Не розглядаючи в даній 
статті ці шляхи (це не є темою статті), тільки зауважимо, що 
вони потребують (крім закупівлі нової АТ) досить значного ча-
су підготовки: розроблення нових зразків V покоління – не мен-
ше 10–12 років, створення виробництва за ліцензією – не 
менше 4–5 років. Підготовка закупівлі нових зразків потребує 
суттєво меншого часу.

Міжнародний ринок бойової АТ звичайно пропонує в кож-
ному типі ЛА (наприклад, винищувачів) декілька зразків з більш-
менш аналогічними льотно-технічними характеристиками. 
В цій ситуації постає завдання вибору кращого зразка з альтер-

нативних пропозицій, що є досить складною науковою пробле-
мою, вирішення якої потребує системного підходу з ураху-
ванням значної кількості різнопланових факторів: технічних, 
оперативно-тактичних, експлуатаційних, вартісних, політич-
них та ін.

Складність цієї проблеми обумовлена не тільки обчислю-
вальними, а головним чином концептуальними (логічними) 
труднощами, які поки ще вважаються в теоретичному плані 
неподоланими. Тому, незважаючи на успіхи теорії векторної 
оптимізації, методів моделювання, під час виконання практич-
них завдань отримані за їх допомогою результати далеко не 
завжди сприймаються беззастережно. І при прийнятті рішень 

Загальна методологія обґрунтування рішен-
ня щодо вибору кращого зразка АТ для пере-
озброєння Збройних Сил України
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додатково керуються експертними оцінками, інтуїцією, опти-
мізацією часткових рішень, досвідом, порівняльним аналізом 
використання зразків-аналогів. Такий підхід, на думку авторів, 
дасть можливість уникнути грубих помилок та вибрати кращий 
зразок АТ серед альтернативних.

Загальний алгоритм прийняття рішення щодо вибору опти-
мального зразка АТ для переозброєння Збройних Сил України 
див. на рисунку. Зазначимо основні ключові моменти алгорит-
му щодо безпосереднього вибору кращого зразка АТ: 

детальне обґрунтування критеріїв вибору зразка АТ: загаль-
них (бойової ефективності, безпеки польоту, функціонально-
вартісних та ін.), часткових (льотно-технічних, експлуатацій-
них та ін.), а також встановлення їх взаємозалежності (аналі-
тичної або статистичної); 

розроблення та реалізація математичної моделі (або комп-
лексу моделей) вибору оптимального зразка АТ серед альтер-
нативних за визначеними критеріями;

формування експертних груп спеціалістів за різними на-
прямками, отримання експертних оцінок та їх узгодження з ре-
зультатами моделювання;

льотно-технічне оцінювання серійного зразка авіаційної 
техніки.

Якісне відпрацювання цих ключових, а також інших етапів 
алгоритму дасть можливість вибирати щодо кожного типу АТ 
кращі зразки для переозброєння нашої бойової авіації. Навіть 
загальний аналіз наведеного алгоритму прийняття рішення 
щодо вибору оптимального зразка АТ свідчить, що його реа-
лізація потребує досить значного часу та зусиль командування, 
багатьох авіаційних спеціалістів і науковців. І, безперечно, 
великий обсяг досліджень і значна кількість потрібних для їх 
виконання наукових колективів потребують самого детально-
го планування та координації всіх робіт. Тому дослідження в 
цьому напрямку слід розпочинати вже в найближчі роки, щоб 
заздалегідь створити якісну науково-методичну базу супрово-
дження переозброєння Збройних Сил України на нову АТ.

Надійшла до редакції 08.07.2009.
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Важлива характеристика бойових можливостей 
військ (сил) – морально-психологічний стан 
особового складу, який є конкретною формою 
виявлення й реалізації духовного потенціалу 
держави та морального духу її збройних сил. При 

цьому під моральним духом збройних сил мається на увазі 
стан свідомості особового складу, що характеризує духовну 
здатність і готовність військ (сил) до дій відповідно до свого 
призначення у воєнний та мирний час [1].

У Збройних Силах України гуманітарна та соціальна сфе-
ра охоплює всі аспекти їх життєдіяльності, що пов’язані з люд-
ським фактором і формуванням морально-психологічного 
стану особового складу. Соціальні проблеми особового складу 
Збройних Сил України досить активно обговорюються гро-
мадськістю, розглядаються через призму воєнної безпеки дер-
жави та регулярно знаходять своє відображення на сторінках 
різноманітних періодичних видань. На жаль, це не стосується 
також й суто гуманітарних проблем військового середовища, 
комплексний аналіз яких вітчизняними авторами на сторінках 
загальноукраїнських друкованих видань практично не здій-
снюється, суспільство майже не знайоме з їх змістом та глиби-
ною. Поодинокі публікації на цю тему (наприклад, помічника 
Міністра оборони України генерал-майора В. І. Алещенка) не 
здатні об’єктивно кардинально змінити таку ситуацію. 

На думку автора, наслідком багаторічного замовчування 
наявних гуманітарних проблем у Збройних Силах України є 
практика ставлення до їх вирішення за принципом “другоряд-
ності”, застосування “залишкового принципу” у фінансуванні 
та кадровому забезпеченні військової гуманітарної сфери. 
Автор вважає, що сьогодні вже йдеться про системну кризу 
гуманітарної сфери, яка, в першу чергу, охопила військові під-
розділи, полки та бригади. При цьому криза відчутно не позна-
чається на діяльності органів, установ та закладів гуманітарно-
го профілю центрального підпорядкування, що створює ілюзію 
благополуччя, але, водночас, руйнується система формування 
та підтримання необхідного рівня моральної та психологіч-
ної готовності переважної більшості військовослужбовців-
професіоналів витримувати навантаження та складнощі вій-
ськової служби, залишатися вірними обраній військовій про-
фесії. В особливий період це може виявитися у неспроможності 
Збройних Сил України у стислі терміни забезпечити реалізацію 
духовного потенціалу держави, сформувати потрібний рівень 
морально-психологічного стану у людей, якими доукомплекто-
вуватимуться військові частини, забезпечити духовну здатність 
і готовність військ (сил) до збройного захисту суверенітету і те-
риторіальної цілісності України, тобто, виконати своє консти-
туційне призначення [2]. 

Сьогодні криза гуманітарної сфери значно послаблює, іно-
ді повністю знецінюючи ефективність організаційних форм 
підтримки необхідного рівня морально-психологічного стану 
особового складу військ (сил), а саме: у повсякденній життє-
діяльності – виховної та соціально-психологічної роботи, а під 
час підготовки військ (сил) та їх застосування за призначен-
ням – морально-психологічного забезпечення підготовки та 
ведення операцій (бойових дій). Обидві організаційні форми 
мають складати систему морально-психологічної підготовки 
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особового складу Збройних Сил України (рис. 1). Криза гума-
нітарної сфери торкається інтересів кожного військовослуж-
бовця, кожного члена його родини, перешкоджає інтелектуаль-
ному та професійному зростанню, гальмує запровадження у 
військовому середовищі культури та здорового способу життя, 
а також знецінює військово-патріотичне виховання особового 
складу, перешкоджає зростанню військової корпоративності та 
зміцненню військових колективів. У цілому, криза негативно 
впливає на моральний дух Збройних Сил України, а отже і на 
стан воєнної безпеки держави.

Кризові явища виявляються через недостатню ефективність 
виховної та соціально-психологічної роботи з особовим скла-
дом підрозділів та військових частин, що спричинює разом з ін-
шими факторами передчасне звільнення з військової служби мо-
лодих офіцерів та військовослужбовців військової служби за 
контрактом, а також низький рівень військової дисципліни та 
правопорядку серед цих категорій військовослужбовців. Якщо 
не погодитися з таким висновком й вважати, що плинність кад-
рів та стан військової дисципліни залежать тільки від обсягів 
грошового забезпечення, то потрібно змінити поняття “вій-
ськова служба за контрактом” на поняття “військова служба за 
наймом”. Але в такому разі нівелюються моральні (ідеологічні) 
та духовні чинники військової служби (вірність і відданість 
Україні, патріотизм, готовність до збройного захисту батьків-
щини, сумлінність і чесність у виконанні військового обов’язку 
тощо), тобто Збройні Сили припиняють бути надійним гарантом 
суверенітету і територіальної цілісності держави.

Сьогодні криза гуманітарної сфери вже є системною че-
рез те, що вона охоплює всі складові організації виховної та 
соціально-психологічної роботи, морально-психологічного 
забезпечення підготовки та ведення операцій (бойових дій) – 
наукове, нормативно-правове, кадрове, фінансове, матеріально-
технічне забезпечення формування та підтримки необхідного 
рівня морально-психологічного стану особового складу. 

Причинами кризи, на думку автора, є відсутність наукового 
обґрунтування змін у військовій гуманітарній сфері, спроба 
калькування управлінських військових структур західних країн 
без урахування національних та історично притаманних осо-
бливостей українського військово-патріотичного виховання. 
Певну негативну роль також відіграли намагання максималь-
ної економії фінансових та матеріальних ресурсів за рахунок 
військової гуманітарної сфери, спроби мінімізувати прорахун-
ки у визначенні потреби у підготовці військових спеціалістів 
інженерного профілю через розміщення їх надмірної чисель-
ності на посадах гуманітарного профілю. 

Також однією з причин кризи є особливості ставлення до 
людського фактору в українському військовому середовищі. 
Його значення останнім часом штучно пов’язується винятково 
зі станом військової дисципліни, а точніше, з правопорядком. 
Пошук об’єктивніших підходів до оцінювання її стану триває 
не один рік, але його основою залишаються кількісні показники 
злочинів і подій. 

При цьому розповсюджена практика, коли стан військової 
дисципліни розглядається не як результат дій певних чинни-

Рис. 1. Система морально-психологічної підготовки особового складу військ (сил)
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ків (визначених ст. 3 Дисциплінарного статуту Збройних Сил 
України) [3], а як штучно відокремлене від них самостійне 
явище. Під час розслідування підґрунтя правопорушення, як 
правило, аналізуються причини, що безпосередньо призвели до 
злочину або події. Весь комплекс чинників, що характеризують 
стан впровадження визначених у Дисциплінарному статуті 
шляхів досягнення військової дисципліни, у повному обсязі не 
розглядається. Це, в першу чергу, стосується гуманітарних чин-
ників: виховання високих бойових і морально-психологічних 
якостей військовослужбовців, їх особиста відповідальність, 
формування правової культури тощо (рис. 2).

Сприяє збереженню кризових явищ у Збройних Силах 
України й наявна система контролю за ефективністю органі-
зації виховної та соціально-психологічної роботи, морально-
психологічного забезпечення, метою яких є певний рівень 
морально-психологічного стану особового складу військ (сил). 
Виходячи з того, що морально-психологічний стан особового 

складу є одним з визначальних показників здатності будь-
яких збройних сил виконати бойові завдання відповідно до 
призначення, він має бути обов’язковим елементом контролю 
за станом збройних сил. І такий контроль у різних організа-
ційних формах здійснюється в багатьох збройних силах країн 
світу (рис. 3). 

Так, система генеральних інспекторів в збройних силах 
США розгалужується до рівня дивізія – бригада, що забезпечує 
безперервний нагляд та контроль за життєдіяльністю збройних 
сил. До об’єктів нагляду та контролю генеральних інспекторів 
США належать стан підготовки військ (сил), мораль й бойовий 
дух військовослужбовців, військова дисципліна, соціальні 
проблеми особового складу. 

 Іншу картину можна спостерігати в Збройних Силах України, 
де серед переліку критеріїв боєздатності, що використовуються при 
оцінюванні бойової готовності військ (сил), відсутній такий кри-
терій, як морально-психологічний стан особового складу. Таким 

Рис. 2. Гуманітарні та інші чинники, системна дія яких забезпечує необхідний рівень військової дисципліни
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чином, якщо він не належить до переліку критеріїв боєздатності 
та його стан жорстко не контролюється, то виникає легковаж-
не ставлення у командирів (начальників) до шляхів формуван-
ня необхідного рівня морально-психологічного стану особо-
вого складу. Це спричинює недооцінку важливості здійснення 
повноцінних заходів інформаційно-пропагандистського забез-
печення, культурно-виховної роботи та духовного виховання, 
тобто тих заходів, які разом з психічним загартуванням під 
час бойової підготовки формують та підтримують внутрішню 
готовність людини до дій у небезпечних для життя умовах.

Орієнтація на вступ України до НАТО мала б сприяти 
втіленню у практику життєдіяльності Збройних Сил України 
досвіду західних країн у гуманітарній сфері. До того ж не 
лише США, Великобританії, Німеччини, Франції, а й Болгарії, 
Угорщини, Румунії, Польщі. В збройних силах країн НАТО 
давно набула пріоритетності діяльність щодо задоволення со-
ціальних і культурних потреб людини в уніформі. І це – не мар-
нотратство заможних країн, а суттєвий фактор забезпечення 
привабливості військової служби у розвинутих суспільствах.

В умовах сучасності навіть збройні сили США не можуть  
конкурувати з промисловим сектором за рівнем заробітної 
плати, але вони спроможні разом з впровадженням соціальних  

пільг та переваг для військовослужбовців одночасно впливати  
на їх патріотичні почуття, забезпечувати поважне ставлення 
до особистості, створювати умови для здорового й активного 
cпособу життя та різноманітного дозвілля. Вкладанням грошей  
у гуманітарну та соціальну сферу досягається їх економія за 
рахунок зменшення плинності кадрів, витрат на їх підготовку 
та утримання.

Наприклад, з цих причин бундесвер лише для рядового скла-
ду утримує 288 клубів з річним бюджетом 95 млн євро, забезпе-
чує діяльність спеціальних “бюро дозвілля”, що функціонують 
у кожному військовому містечку, та координують проведення 
вільного часу на території гарнізону та в середовищі військово-
службовців.

Військо Польське утримує 95 клубів гарнізонів і витрачає, 
а точніше, інвестує в культурно-дозвільну роботу щорічно гро-
ші в обсязі, еквівалентному 32 млн доларів. Є принциповим 
й те, що в збройних силах Польщі заборонено надання військо-
вими закладами культури платних послуг. 

У збройних силах Болгарії військові клуби розглядаються 
як центри військово-патріотичного виховання молоді, пропа-
ганди військової служби, роботи з ветеранськими організація-
ми, як базові осередки проведення соціологічних опитувань за 
оборонною тематикою. При цьому зберігаються всі військові 
будинки (їх загалом 51) незалежно від наявності поблизу 
військових частин, що призводить до охоплення оборонною 
тематикою всієї території країни.

Ставлення в Збройних Силах України до гуманітарної про-
блематики значно відрізняється від наведених прикладів. У шка-
лі пріоритетності витрати на її реалізацію займають найнижчій 
рівень. І не лише в кризовий 2009-й р. Питома вага цих витрат 
в оборонному бюджеті становила: у 2003 р. – 0,56, 2004 – 0,58, 
у 2005 – 0,76, у 2006 – 0,70 %. Як і у попередні роки, рівень 
фінансування у 2007–2008 рр. і мінімальною мірою не забез-
печував реалізацію завдань гуманітарного спрямування, навіть 
тих, що визначені в наказах і директивах Міністра оборони 
України. До цього часу не реалізовані завдання цільової про-
грами “Розвиток гуманітарної і соціальної сфер” Державної про-
грами розвитку Збройних Сил України на 2006–2011 рр. щодо 
запровадження морально-психологічної підготовки особового 
складу військ (сил), створення психологічної та соціологічної 
служб Збройних Сил України. Не вдалося у повному обсязі 
реалізувати положення Концепції виховної роботи у Збройних 
Силах та інших військових формуваннях України, що затвер-
джена Указом Президента України у 1998 р. та Концепції гума-
нітарного і соціального розвитку у Збройних Силах України, 
затвердженої Указом Президента України у 2004 р.

На підставі вищезазначених концептуальних поглядів та з 
метою їх втілення у практику життєдіяльності Збройних Сил 
України було розроблено основні нормативно-правові доку-
менти за різними складовими гуманітарної сфери. Але робота 
щодо її завершення ще триває. Це пов’язане як з переліком 
потрібних документів, так і з їх змістом. 

На думку автора, на сьогоднішній день основними недо-
ліками нормативно-правових основ функціонування гумані-
тарної сфери є:

а) відсутність нормативно-правових актів щодо:

Рис. 3. Основні елементи контролю стану бойової та мобілізаційної готовності 
військ (сил) 
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нормативно-правового закріплення системного показу на-
вчальних, художніх і документальних фільмів на широкому ек-
рані клубів військових частин, радіообслуговування особового 
складу як єдиного навчально-виховного процесу, закріпленого 
у розпорядку дня, типовому тижні та типовому місяці;

положення про організацію роботи бібліотек військових частин 
з чіткою регламентацією мети їх існування, обсягів та змісту біб-
ліотечного фонду, порядку його поповнення, вимог до освітнього 
рівня та підготовки (перепідготовки) завідувачів бібліотек; 

положення про клуби військових частин (типовий перелік 
послуг, що має надавати клуб різним категоріям особового 
складу та членам їхніх сімей, порядок матеріально-технічного 
забезпечення його роботи, порядок підтримання в належному 
стані його приміщень, класифікація клубів військових частин, 
вимоги до освітнього рівня та підготовки або перепідготовки 
начальників клубів військових частин та іншого персоналу);

настанови з морально-психологічного забезпечення бойо-
вої і мобілізаційної готовності, бойового чергування (бойової 
служби), оперативної та бойової підготовки військ (сил), а та-
кож підготовки та ведення операцій (бойових дій) Збройних 
Сил України;

положення з морально-психологічної підготовки особового 
складу військ (сил);

настанови з організації психологічного забезпечення Зброй-
них Сил України;

настанови з проведення соціологічних досліджень у Зброй-
них Силах України;

б) недоліки змістовної частини документів, що існують:
нормативно-правові акти відображають стан Збройних Сил 

України та органів управління, які безпосередньо відповідають 
за функціонування гуманітарної сфери за різних часів, супере-
чать один одному, потребують корегування та уточнення; 

переважна більшість документів лише рекомендуються та 
не є обов’язковими до виконання, не мають конкретних кіль-
кісних показників і термінів виконання, стосуються виключ-
но органів виховної та соціально-психологічної роботи, не роз-
поділяють обов’язки інших посадових осіб щодо участі у ви-
конанні визначених вимог, не встановлюють відповідальність 
за невиконання положень нормативно-правових актів гумані-
тарного спрямування;

нормативно-правові акти не містять фінансових розра-
хунків;

в) відсутність належного контролю за їх виконанням:
аналіз стану виконання нормативно-правових актів не здій-

снюється, накази за результатами аналізу не видаються. 
Недоліки в організації виконання вимог відповідних нор-

мативно-правових актів та недостатній контроль спричиню-
ють неповне виконання вимог наказів та директив гуманітар-
ного спрямування. Це є однією з причин низької ефективності 
виховної та соціально-психологічної роботи, вкрай обмеженого 
морально-психологічного забезпечення. Серед інших причин 
треба звернути увагу на таке: 

несформованість (або незавершеність формування) свідо-
мості громадянина-патріота та потенційного захисника Батьків-
щини у переважної більшості особового складу Збройних Сил 
України до початку військової служби;

неготовність органів військового управління всіх рівнів 
управляти процесом формування морального духу військ 
(сил);

виснаженість інфраструктури гуманітарного профілю (клу-
бів військових частин, бібліотек, військових музеїв), моральна 
та фізична застарілість наявних зразків технічних засобів 
пропаганди; невідповідність стану фінансування гуманітарної 
сфери Збройних Сил України покладеним завданням;

моральна застарілість технологій та методик роботи з осо-
бовим складом військ (сил), їх неадекватність процесу про-
фесіоналізації Збройних Сил України, відсутність концепції 
розвитку системи виховання особового складу відповідно до 
змішаної системи комплектування та поступового переходу на 
100 %-не комплектування Збройних Сил України військово-
службовцями військової служби за контрактом;

недієздатність інститутів військової громадськості, їх не-
спроможність суттєво впливати на життєдіяльність військових 
колективів, відстоювати законні права та інтереси військово-
службовців, захищати їх честь та гідність; 

зупинення розвитку нормативно-правової та навчально-
методичної бази морально-психологічного забезпечення під-
готовки та застосування військ (сил); відсутність нормативно-
правового закріплення системи морально-психологічної 
підготовки особового складу Збройних Сил України;

невизначеність ролі гуманітарної підготовки у системі мо-
рально-психологічної підготовки особового складу, матеріально-
технічна незабезпеченість занять сучасними інформаційними 
технологіями (їх форми морально застаріли, ефективність гу-
манітарної підготовки різних категорій військовослужбовців 
низька); 

недоліки у підготовці спеціалістів гуманітарного профілю, 
невідповідність їх професійних знань та вмінь вимогам військ 
(сил);

невідповідність організаційно-штатної структури органів 
виховної та соціально-психологічної роботи системі змішаного 
комплектування Збройних Сил України (проблеми підготовки 
та організації службової діяльності військових психологів та 
політологів підрозділів типу батальйон).

Сьогодні в Збройних Силах України залишається невизна-
ченим орган управління, який би безпосередньо відповідав 
за організацію та ефективність формування морального духу 
військ (сил). Департамент гуманітарної політики Міністерства 
оборони України, Головне управління виховної та соціально-
психологічної роботи Збройних Сил України відповідають 
лише за окремі елементи такої діяльності. Існуюча система 
управління гуманітарною сферою Збройних Сил України є де-
централізованою. Вона розгалужена і працює на підставі влас-
ної нормативно-правової бази, при цьому єдине планування 
в інтересах виховної та соціально-психологічної роботи, мо-
рально-психологічного зебезпечення у Збройних Силах Укра-
їни не здійснюється.

Навіть під час навчань організація морально-психологічного 
забезпечення підготовки та ведення операцій (бойових дій) 
була ускладнена через відомчу підпорядкованість сил і засо-
бів (військових та цивільних), що мають бути використані в 
інтересах організації цього виду забезпечення. Раніше це ком-
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пенсувалося адміністративними повноваженнями заступників 
командувачів видів Збройних Сил України з виховної роботи. 
Зараз така можливість відсутня. Для пошуку шляхів виходу з 
тупика є необхідність у проведенні спеціальної дослідницької 
командно-штабної гри. 

Наведемо деякі приклади зазначених причин. Вибірковий 
аналіз результатів призову на строкову службу у північних об-
ластях України показав, що з року в рік збільшується співвідно-
шення юнаків, які ухиляються від призову, і тих, які підлягають 
призову: 2006 р. – 33, 2007 р. – 34, 2008 р. – 41 %. 

Відсутність патріотично спрямованих молодіжних органі-
зацій, які б були дійсно загальноукраїнськими, авторитетними 
серед переважної кількості молоді всіх регіонів України, мож-
ливо було б компенсувати через масовий розвиток військово-
патріотичних молодіжних клубів. Це не відбувається через від-
сутність дійової фінансової та матеріально-технічної підтрим-
ки з боку держави. Клуби типу “Десантник”, що існує на базі 
гарнізонного будинку офіцерів у місті Білгород-Дністровський, 
сьогодні є рідкістю. 

Кіномистецтво відіграє особливу роль у військово-патріо-
тичному вихованні молоді всіх держав. Але за роки неза-
лежності нашої держави українських художніх фільмів, при-
свячених тематиці життєдіяльності Збройних Сил України, 
на екрани так і не вийшло. Лише завдяки нашому північному 
сусідові не зникла кінопропаганда ментально близької роман-
тики військової служби. З питань створення привабливого для 
молоді образа Збройних Сил України нічим не звернув на себе 
уваги пісенний шоу-бізнес, сучасна українська література, 
драматургія, мистецтво живопису тощо. Навколо Збройних 
Сил України українськими діячами мистецтв створено вакуум, 
який виключає саму можливість емоціонального впливу на 
військово-патріотичне виховання молоді. 

Не найкращим чином виглядає і стан інфраструктури гума-
нітарної сфери Збройних Сил України. Так, сьогодні з 28 гар-
нізонних будинків офіцерів 85 % потребують капітального або 
поточного ремонту, а у Сухопутних військах Збройних Сил 
України 73 % клубів військових частин – капітального ремонту. 
Найбільшої гостроти такий стан справ набуває у віддалених 
гарнізонах, у яких будинок офіцерів або клуб військової 
частини є єдиним закладом культури (наприклад гарнізо-
ни Гвардійське та Черкаське Дніпропетровської області). 
Обладнання клубів та більшості будинків офіцерів морально 
та фізично застаріло, їх діяльність не відповідає вимогам про-
фесіоналізації Збройних Сил України. 

Сьогодні переважна більшість завідувачів клубів військо-
вих частин не здатні професійно організувати повноцінну ді-
яльність військових закладів культури, організувати дозвілля 
військовослужбовців, взаємодіяти з радами офіцерів, сержан-
тів, жіночими радами. Більшості з них взагалі невідомі найроз-
повсюдженіші сучасні форми роботи військових клубів.

Бібліотечний фонд 241 з існуючих у Збройних Силах Украї-
ни бібліотек морально застарів, лише близько 10 % книг надру-
ковано державною мовою. Видання, що видані за роки неза-
лежності України, становлять 8 %. Централізоване поновлення 
бібліотечного фонду практично не здійснюється, є недостатнім 
забезпечення бібліотек періодичними виданнями за необхід-

ними військово-професійними напрямами. Як виняток можна 
назвати налагоджену роботу бібліотеки Головного військового 
клінічного госпіталю, який сьогодні передплачує 122 періодич-
них видання переважно медичного спрямування. 

Через недофінансування у першому півріччі 2009 р. з 15 най-
менувань друкованих видань, що передбачені відповідними нор-
мами, у більшість військових частин надходить лише 2–3 періо-
дичних видання, визначених директивою Міністра оборони 
України.

У незадовільному стані перебуває кіно-, відеообслуговуван-
ня особового складу військ (сил). Перешкодою є недосконала 
практика забезпечення клубів військових частин проекторами 
типу INFOCYS, відсутність нормативно-правової підтримки 
некомерційного показу відеофільмів особовому складу на 
території військових частин, обмеженість можливостей сто-
совно організації виробництва та тиражування відеофільмів 
Міністерством оборони України, практичних кроків у рефор-
муванні діяльності наявних кінопунктів.

Таким чином, не є сумнівом той факт, що гуманітарній сфері 
Збройних Сил України належить досить важлива та специ-
фічна роль у забезпеченні воєнної безпеки держави. Сьогодні 
вона повною мірою не реалізується і це при тому, що Воєнна 
доктрина України серед основних складових забезпечення 
воєнної безпеки України визначила: забезпечення соціального 
і правового захисту військовослужбовців і членів їх сімей, 
військово-патріотичне виховання громадян України, підготовку 
молоді до військової служби у Збройних Силах України, інших 
військових формуваннях [4].

На думку автора, сучасність вимагає оперативного внесення 
системних змін до практики гуманітарного і соціального забез-
печення за наступними напрямами: концептуальне визначення 
підходів до роботи з особовим складом у сучасних та перспек-
тивних Збройних Силах України; вдосконалення та приведення 
у відповідність до нагальних потреб нормативно-правової бази, 
її подальший розвиток; удосконалення системи фінансового 
забезпечення; вдосконалення системи кадрового забезпечен-
ня; приведення до працездатного стану військових закладів 
культури та іншої інфраструктури гуманітарної сфери; роз-
виток організаційно-штатної структури гуманітарної сфери, 
її системи управління; нарощування матеріально-технічної 
бази гуманітарного і соціального забезпечення; розвиток 
гуманітарних наук військового спрямування; впровадження 
новітніх технологій; запровадження досвіду інших країн з пи-
тань реалізації людського фактору в збройних силах; розвиток 
системи військової гуманітарної освіти та підготовки фахівців 
гуманітарного профілю. 
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Використання передового світового досвіду мо-
же бути ефективним напрямом формування та 
удосконалення національної системи стратегіч-
ного планування, зокрема у сфері оборони. 12 трав-
ня поточного року президент Російської Федера-

ції Указом № 537 затвердив Стратегію національної безпеки 
Російської Федерації до 2020 р. [1]. Зазначений документ від-
разу став об’єктом уваги політологів та аналітиків і засвідчив 
зростання якості роботи системи стратегічного планування 
в Російській Федерації. Тому доцільно проаналізувати “Стра-
тегію національної безпеки Російської Федерації до 2020 року” 
з метою вивчення позитивного досвіду стратегічного плану-
вання і врахування змін у напрямах зовнішньої та внутрішньої 
політики Росії.

Формат і спрямованість документа
Структура російського документа є такою: 
1. Загальні положення.
2. Сучасний світ і Росія: стан і тенденції розвитку.
3. Національні інтереси Російської Федерації і стратегічні 

національні пріоритети.
4. Забезпечення національної безпеки.
4.1. Національна оборона.
4.2. Державна і суспільна безпека.
4.3. Підвищення якості життя російських громадян.
4.4. Економічне зростання.
4.5. Наука, технології та освіта.
4.6. Охорона здоров’я.
4.7. Культура.
4.8. Екологія живих систем і раціональне природовикори-

стання.
4.9. Стратегічна стабільність і рівноправне стратегічне парт-

нерство.
5. Організаційні, нормативно-правові та інформаційні осно-

ви реалізації даної стратегії. 
За форматом подавання матеріалу Російська стратегія на-

ціональної безпеки спрямована, в першу чергу, “всередину” 
власного державного і суспільного життя. Очевидно нинішнє 
російське керівництво в своїй політиці виходить із тверезого 
усвідомлення того, що Росія, переживаючи етап відновлення 
після важкої кризи у зв’язку з розпадом СРСР, має зосередитись 
насамперед на внутрішніх трансформаціях, сконцентрувавши 
всі зусилля зовнішньополітичной діяльності держави для до-
сягнення цієї генеральної мети. 

Стосовно зовнішньополітичної діяльності в документі за-
явлено, що “формується тенденція до пошуку рішень … та уре-
гулювання кризових ситуацій на регіональній основі без участі 
нерегіональних сил… Російська Федерація виступає за всемір-
не зміцнення механізмів взаємодії з Європейським союзом… 
Росія буде нарощувати взаємодію в таких багатосторонніх фор-
матах, як …РІК (Росія, Індія, Китай), БРІК (Бразилія, Росія, 
Індія, Китай)…Для Росії особливе значення матимуть зміц-
нення політичного потенціалу Шанхайської організації спів-
праці, стимулювання в її рамках практичних кроків, сприяючих 
зміцненню взаємного довір’я і партнерства в Центральноазіат-
ському регіоні…”.
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Якщо розглядати пріоритетний для сьогоднішніх інтересів 
Росії європейський регіон, Росія спрямовує свої зусилля на 
підтримку розвитку світу на основі регіональної архітектури, 
намагаючись вивести “в офсайд” нерегіональні структури, в пер-
шу чергу НАТО (через явне домінування в Альянсі США). 
Така політична лінія потужної незалежної і суверенної дер-
жави, недавнього політичного супротивника США виглядає 
цілком логічною, адже нині Росія, втративши після розпаду 
СРСР статус “глобального центру сили” та переживши важку 
кризу у всіх сферах функціонування держави, відновила статус 
“міжрегіонального центру сили” і разом з іншими державами 
з подібним статусом в тому чи іншому розумінні протистоїть 
глобальному гравцю – США, країні, політикум якої, схоже, не 
тільки вважає весь світ сферою своїх інтересів, але й поспішає 
заявити про створення американської глобальної системи: 
“Американське верховенство … витворило новий міжнародний 
порядок, який … впроваджує за кордоном багато рис самої 
американської системи…” [2]. 

Водночас звернемо увагу на пошук Росією нових союзників 
в різних регіонах світу. Ця обставина наводить на думку, що, 
можливо, регіональна активність Росії – це тільки складова 
діяльності Російської Федерації, яка загалом має глобальні 
цілі. Якщо приділити увагу національним інтересам Росії 
на довгострокову перспективу, то ця думка знайде своє під-
твердження.

Що ж стосується змісту і побудови Російської стратегії на-
ціональної безпеки, то, в цілому, формат цього документа має 
системно-концептуальний характер і вказує на послідовність 
і спадкоємність російської політичної лінії:

“…Стратегія національної безпеки Російської Федерації до 
2020 року – офіційно визнана система стратегічних пріорите-
тів, цілей і заходів в області внутрішньої і зовнішньої політики, 
що визначають стан національної безпеки і рівень стійкого 
розвитку держави на довгострокову перспективу. 

Концептуальні положення в області забезпечення націо-
нальної безпеки базуються на фундаментальному взаємозв’язку 
і взаємозалежності Стратегії національної безпеки Російської 
Федерації до 2020 року і Концепції довгострокового соціаль-
но-економічного розвитку Російської Федерації на період до 
2020 року…”. 

У документі влучно, однозначно і небагатослівно визна-
чено політичні пріоритети. В цьому плані виконавча влада 
Росії спромоглася підготувати науково обґрунтований керівний 
державний документ, поява якого є свідоцтвом того, що росій-
ське державне керівництво добре знає, що йому треба робити 
в середньостроковій перспективі, виходячи із існуючого і про-
гнозованого ландшафтів безпеки. 

Привертає до себе увагу визначення списку основних ха-
рактеристик стану національної безпеки:

рівень безробіття (частка від економічно активного на-
селення);

децильний коефіцієнт (співвідношення доходів 10 % най-
більше і 10 % якнайменше забезпеченого населення);

рівень зростання споживчих цін;
рівень державного зовнішнього і внутрішнього боргу в про-

центному відношенні від валового внутрішнього продукту;

рівень забезпеченості ресурсами охорони здоров’я, куль-
тури, освіти і науки в процентному відношенні від валового 
внутрішнього продукту;

рівень забезпеченості військовими і інженерно-технічними 
кадрами.

Можливо цей перелік міг бути дещо ширше, але важливою 
властивістю характеристик є те, що вони надаються детермі-
нованими числами, а не числами, які отримують методами 
експертних оцінок і математичної статистики, при цьому 
“адміністративний ресурс” можна корегувати у вигідному для 
себе напрямі. Це дозволятиме формулювати високодостовірну 
детерміновану поточну і підсумкову числову оцінку стану 
національної безпеки держави, що, в свою чергу, відкриває 
можливість для впровадження ефективних математичних 
методів в сучасний процес державного управління і закладає 
методологічну основу для формування справді системної 
державної політики. 

Висока якість Російської стратегії національної безпеки як 
політичного документа дає можливість зробити висновок, що 
в Росії вже існують і використовуються державою колективи 
незалежних стратегічних менеджерів високого фахового рів-
ня на кшталт тих, що об’єднані в американських “фабриках 
думки”. 

Політичні акценти
Вже з першої сторінки російського документа видно, що 

стратегія національної безпеки Росії будується на фундамен-
ті російської національної ідеї: “…Відроджуються відвічно 
руські ідеали, духовність, достойне відношення до історичної 
пам`яті. Укріплюється суспільна згода на основі спільних цін-
ностей – свободи і незалежності Російської держави, гуманізму, 
міжнаціонального миру і єдності культур багатонаціонального 
народу Російської Федерації, поваги до сімейних традицій, 
патріотизму…” 

Узагальнюючим лейтмотивом для всього документа слід 
вважати тезу: “… В умовах глобалізації процесів світового 
розвитку, міжнародних політичних і економічних відносин, що 
формують нові загрози і ризики для розвитку особи, суспіль-
ства і держави, Росія як гарант благополучного національного 
розвитку переходить до нової державної політики в області 
національної безпеки...”.

Отже, документ, що розглядається, знаменує входження 
Російської Федерації до нового етапу політичного процесу. 
Цим документом демонструється послідовність і довгостро-
ковість російської політики, а також володіння російським 
керівництвом сучасними алгоритмами побудови останньої, 
якими воно повною мірою користується, тверезо оцінюючи 
ландшафт безпеки і світові тенденції та відповідно корегуючи 
політичну лінію.

У чому ж “сіль” цієї нової російської державної політики? 
Відповідь на це пошукаємо, звернувшись до наведеного в 

російському документі переліку національних інтересів Росії 
на довгострокову перспективу. Цей перелік включає всього 
три пункти:

розвиток демократії і громадянського суспільства, підви-
щення конкурентоспроможності національної економіки; 
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забезпечення непорушності конституційного ладу, терито-
ріальної цілісності і суверенітету Російської Федерації;

перетворення Російської Федерації в світову державу, 
діяльність якої направлена на підтримку стратегічної ста-
більності і взаємовигідних партнерських стосунків в умовах 
багатополярного світу.

Вивчаючи ці національні інтереси, можна прийти до думки 
про можливе прагнення Росії перетворитися в майбутньому у 
“глобальний центр сили” та урівноважити США, зумовлюючи 
тим самим закріплення панування в світі двійки глобальних 
супердержав: “…Росія прагнутиме відбудови рівноправного 
і повноцінного стратегічного партнерства із Сполученими 
Штатами Америки на основі співпадаючих інтересів і з ураху-
ванням ключового впливу російсько-американських відносин 
на стан міжнародної обстановки в цілому. Як пріоритети зали-
шаться досягнення нових домовленостей у сфері роззброєння 
і контролю над озброєннями, зміцнення заходів довіри, а також 
рішення питань нерозповсюдження зброї масового знищення, 
нарощування антитерористичної співпраці, врегулювання 
регіональних конфліктів…”

Ця думка підтверджується тезою із розділу “Сучасний світ 
і Росія: стан і тенденції розвитку” про мету створення в се-
редньостроковій перспективі (очевидно протягом 15–25 років) 
умов для закріплення Росії в числі держав – лідерів світової 
економіки. Визначається прагнення до поглиблення еконо-
мічної співпраці аж до економічної інтеграції з ЄС з метою 
набуття ролі “ядра” цієї економічної інтеграції.

Якщо така думка є вірною, то тоді можна очікувати, що 
Росія на новому етапі свого розвитку спрямує свої дії не на 
сприяння процесам розвитку і укріплення регіональної ар-
хітектури, тобто вирівнюванню нерівномірно розвиненого 
сучасного світу, а навпаки, на подальше закріплення зазначеної 
світової нерівномірності. Така модель світової системи відпо-
відає “порядку”, що визначає філософський закон єдності і бо-
ротьби протилежностей, який не дає підстав для очікувань того, 
що сильні світу цього мають ідеалом майбутній світовий по-
рядок, при якому “вовки мирно гулятимуть поруч з вівцями”. 
Отже, є підстави вважати, що Росія використовуватиме части-
ну свого ресурсу на розбудову регіональної архітектури, але 
тільки заради далекогляднішої цілі, а саме заради майбутньої 
участі у світовому пануванні.

Виходячи із проведеного аналізу, можна стверджувати, 
що за умови успішності задекларованої політики російського 
керівництва, у майбутньому слід очікувати посилення силового 
поля Росії та укріплення її ваги в Європі і світі. (Цікаво, що 
Європа своєю російською політикою демонструє розуміння 
зазначеної можливості.) 

Звернемо увагу на такі негативні для міжнародної безпеки 
чинники: 

ймовірні рецидиви односторонніх силових підходів в між-
народних стосунках (йдеться, очевидно, про недавні дії США 
і НАТО – несанкціонований ООН збройний напад – за між-
народними законами – це агресія – на Югославію в 1999 р., 
вторгнення до Іраку і повалення режиму Саддама Хусейна 
та ін. Однак, можна згадати й інші події, наприклад, воєнний 
конфлікт між Грузією і Росією); 

протиріччя між основними учасниками світової політики; 
загрозу розповсюдження зброї масового знищення і її по-

падання до рук терористів; 
вдосконалення форм протиправної діяльності в кібернетич-

ній і біологічній областях, у сфері високих технологій;
посилення глобального інформаційного протиборства;
зростання загрози стабільності індустріальних і таких, що 

розвиваються, країн світу, їх соціально-економічному розвитку 
і демократичним інститутам;

подальший розвиток націоналістичних настроїв, ксенофо-
бії, сепаратизму і насильницького екстремізму, у тому числі 
під гаслами релігійного радикалізму;

загострення світової демографічної ситуації і проблем 
навколишнього природного середовища, зростання загроз, 
пов’язаних з неконтрольованою і незаконною міграцією, 
наркоторгівлею і торгівлею людьми, іншими формами транс-
національної організованої злочинності;

ймовірне розповсюдження епідемій, що спричинюються 
новими, невідомими раніше вірусами;

зростаючий дефіцит прісної води; 
продовження на довгострокову перспективу боротьби за во-

лодіння джерелами енергоресурсів, у тому числі на Близькому 
Сході, на шельфі Баренцова моря і в інших районах Арктики, 
в басейні Каспійського моря і в Центральній Азії; 

подальший негативний вплив на міжнародний стан в се-
редньостроковій перспективі ситуації в Іраку і Афганістані, 
конфліктів на Близькому і Середньому Сході, у ряді країн 
Південної Азії і Африки, на Корейському півострові;

критичний стан фізичного зберігання небезпечних матеріа-
лів і об’єктів, особливо в країнах з нестабільною внутрішньо-
політичною ситуацією, а також неконтрольоване державами 
розповсюдження звичайних озброєнь, що може спричинити 
загострення існуючих і виникнення нових регіональних і між-
державних конфліктів;

зростання ризику збільшення кількості держав, що мають 
ядерну зброю;

істотне звуження можливості підтримки глобальної і регі-
ональної стабільності під час розміщення в Європі елементів 
глобальної системи протиракетної оборони Сполучених 
Штатів Америки.

Майже всі зазначені негативні чинники, поза сумнівом, є дже-
релами загроз також й для національних інтересів України. Тому 
вони мають бути об’єктом поглибленого аналізу в аналітичних 
структурах системи забезпечення національної безпеки України 
з наступною корекцією відповідних нормативних документів. 

Цілком відповідає меті нової політики Росії значення, яке 
надається в російському документі питанню воєнної безпе-
ки. Проблема воєнної безпеки російської держави напряму 
пов’язується з основними пріоритетами національної безпеки 
Російської Федерації, першим із яких є національна оборона. 
У плані зміцнення воєнної безпеки Росії і в рамках активності 
в регіональних процесах передбачається подальше укріплен-
ня Організації Договору про колективну безпеку, який: “… 
розглядається як головний міждержавний інструмент, покли-
каний протистояти регіональним викликам і загрозам воєнно-
політичного і воєнно-стратегічного характеру…”.
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Вводиться поняття “стратегічне стримування”, яке тлума-
читься системно: “Стратегічне стримування включає розробку 
і системну реалізацію комплексу взаємозв’язаних політичних, 
дипломатичних, військових, економічних, інформаційних і 
інших заходів, направлених на попередження або зниження 
загрози деструктивних дій з боку держави – агресора (коаліції 
держав)”. Робиться посилання на принципи ефективності та 
раціональної достатності, смисл яких є дещо “водянистим”, 
враховуючи невдалу долю принципу оборонної достатності, 
що широко декларувався на зламі радянської і пострадянської 
епох. Визначається як стратегічний напрям державної політики 
розвиток і вдосконалення воєнної організації держави та її обо-
ронного потенціалу, а також виділення на ці цілі достатнього 
обсягу фінансових, матеріальних і інших ресурсів.

Досягнення стратегічних цілей національної оборони пла-
нується здійснювати проведенням перспективної військово-тех-
нічної політики, розвитком військової інфраструктури, а також 
завдяки вдосконаленню системи управління воєнною організа-
цією держави і реалізації комплексу заходів щодо підвищення 
престижу військової служби.

Для російського документа, що розглядається, характер-
ною є відвертість формулювань, особливо стосовно деяких 
аспектів воєнної політики США та їх союзників, які, очевидно, 
посилюють воєнну небезпеку для Росії і спрямовані проти неї, 
хоча прикриваються дипломатичними фразами про загрози 
з боку Ірану, Північної Кореї тощо: “…Загрозами для Росії є: 
політика низки провідних зарубіжних країн, що є направле-
ною на досягнення переваги у військовій сфері, перш за все в 
стратегічних ядерних силах, шляхом розвитку високоточних, 
інформаційних і інших високотехнологічних засобів ведення 
збройної боротьби, стратегічних озброєнь в неядерному осна-
щенні, формування в односторонньому порядку глобальної 
системи протиракетної оборони і мілітаризації навколоземного 
космічного простору, здатної привести до нового витка гонки 
озброєнь, а також на розповсюдження ядерних, хімічних, біо-
логічних технологій, виробництво зброї масового знищення 
або його компонентів і засобів доставки. Негативна дія на 
стан воєнної безпеки Російської Федерації та її союзників 
усугубляється відходом від міжнародних домовленостей в об-
ласті обмеження і скорочення озброєнь, а також діями, направ-
леними на порушення стійкості систем державного і військо-
вого управління, попередження про ракетний напад, контролю 
космічного простору, функціонування стратегічних ядерних 
сил, об'єктів зберігання ядерних боєприпасів, атомної енер-
гетики, атомної і хімічної промисловості, інших потенційно 
небезпечних об’єктів… Визначальним чинником у відносинах 
з Організацією Північноатлантичного договору залишиться 
неприйнятність для Росії планів просування військової ін-
фраструктури альянсу до її меж і спроби надання йому гло-
бальних функцій, що йдуть врозріз з нормами міжнародного 
права…”. 

Наведені тези свідчать про те, що в зазначених питаннях 
інтереси Росії і США є не просто діаметрально протилежни-
ми, вони є конфронтаційними. І це тільки верхівка айсбергу 
суперечностей між Російською Федерацією і США, адже ці 
суперечності вимірюються глобальними мірками. У зв’язку 

з цим є сумнівною думка про те, що Росія і США в нинішній 
ситуації знайдуть спільну мову в зазначених і супутніх з ними 
питаннях. Розв’язання цих суперечностей можливе тільки 
у разі відмови в силу тих чи інших причин одного з гравців 
від глобальних амбіцій. Через це із зростанням глобальних 
амбіцій Росії її стосунки з США дедалі загострюватимуться 
і породжуватимуться нові й нові вогнища напруженості через 
початок нового перерозподілу зон впливу. 

Отже, США і Росія й після завершення холодної війни 
постають одна перед одною як дві латентно конфліктуючі дер-
жави з імперськими амбіціями, бо навіть Збігнєв Бжезинський, 
вже цитований вище, визнає наявність імперських рис у своєї 
країни: “…Глобальне верховенство Америки все ж дещо на-
гадує попередні імперії…” [2]. 

Цілком характерним з погляду наведеного припущення є 
визначення стратегічних національних пріоритетів Росії, яке 
наведено в документі: “…Основними пріоритетами націо-
нальної безпеки Російської Федерації є національна оборона, 
державна і суспільна безпека…”.

Отже, російське керівництво, всіляко зміцнюючи свою 
державу, акцентує увагу на оборонних питаннях, надаючи 
першорядне значення прагненню створення адекватного си-
лового політичного інструменту. В цьому Росія є подібною до 
США з їх типово імперською посиленою увагою до воєнно-
політичних питань. 

Зазначені пріоритети національної безпеки Росії підсилю-
ються такими пріоритетами стійкого розвитку: 

підвищенням якості життя російських громадян завдяки 
гарантуванню особистої безпеки, а також високих стандартів 
життєзабезпечення;

економічним зростанням, яке досягається перш за все 
розвитком національної інноваційної системи і інвестицій в 
людський капітал;

екологією живих систем і раціональним природокористу-
ванням, підтримка яких досягається внаслідок збалансованого 
споживання, розвитку прогресивних технологій і доцільного 
відтворювання природно-ресурсного потенціалу країни;

стратегічною стабільністю і рівноправним стратегічним 
партнерством, які зміцнюються на основі активної участі Росії 
в розвитку багатополярної моделі світового устрою.

Тим самим в документі правам і свободам людини-
громадянина Росії визначена допоміжна, підсилююча роль 
порівняно з інтересами російської держави. Отже, маємо 
розуміння національної безпеки “по-російськи”, яке певною 
мірою не збігається із класичним, ліберально-демократичного 
ґатунку. Тут проявляють себе специфічні риси російської 
демократії, за які Захід завзято критикує керівництво Росії, 
приписуючи його діяльності елементи авторитаризму. 

Подібної критики ми не наводитимемо, адже, по-перше, 
сенс лібералізму для різних держав ліберального Заходу є різ-
ним (див., наприклад, [3]), по-друге, певні риси авторитаризму 
в Росії можна і треба виправдовувати характером внутрішньої 
ситуації, яка склалася після розпаду СРСР, по-третє, подумаємо, 
а чи не є своєрідним авторитаризмом імперські амбіції в зов-
нішніх стосунках? Якщо так, то “зразок демократії” – США – 
слід вважати значною мірою авторитарною державою.
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Певним недоліком російського документа в частині ви-
значення пріоритетів стійкого розвитку слід вважати, на думку 
авторів, те, що до цих пріоритетів належить і культурна політи-
ка. Втім така оцінка культури є характерною рисою менталітетів 
керівних еліт не тільки Росії, але й України. Російський доку-
мент містить розділ “Культура”, але як розділ, що характеризує 
один серед багатьох напрямів державної політики. На думку 
авторів, у такому документі, яким є Стратегія національної 
безпеки держави, культуру слід розглядати не в вузькому сенсі, 
а як категорію інтегруючого характеру, яка відображає в цілому 
образ життя нації, її духовний потенціал. Для підтвердження 
цієї думки пошлемося на відомого англійського історика і со-
ціолога А. Дж. Тойнбі (1889–1975): “… Культурний елемент 
є душею, кров’ю, лімфою сутності цивілізації; порівняно з 
ним економічний і тим більше політичний плани видаються 
штучними, несуттєвими, пересічними утвореннями природи 
та рушійних сил цивілізації…” [4].

І той же Збігнев Бжезинський зазначає: “… Америка займає 
верховну позицію у чотирьох вирішальних сферах глобаль-
ної влади: у військовій…; в економічній…; в технологічній; 
і в культурній – …вона (культурна) має велетенську привабли-
вість, особливо для молоді світу… Саме поєднання цих чоти-
рьох сфер робить Америку єдиною всеохопною глобальною 
надвладою…” [4]. 

Системність стратегічного планування 
Нарешті, не можна оминути перелік системних документів 

стратегічного планування, наведених в Стратегії національної 
безпеки Російської Федерації до 2020 р. До них належать: 
Концепція довгострокового соціально-економічного розвитку 
Росії, програми соціально-економічного розвитку Російської 
Федерації на короткострокову перспективу, стратегії (програ-
ми) розвитку окремих секторів економіки, стратегії (концепції) 
розвитку федеральних округів, стратегії і комплексні про-
грами соціально-економічного розвитку суб’єктів Російської 
Федерації, міждержавні програми, у виконанні яких приймає 
участь Російська Федерація, федеральні (відомчі) цільові про-
грами, державне оборонне замовлення, концепції, доктрини 
и основи (основні напрями) державної політики в сферах 
забезпечення національної безпеки і за окремими напрямами 
внутрішньої та зовнішньої політики держави. Зазначено, що 
система документів стратегічного планування формується 
Урядом Російської Федерації і зацікавленими федеральними 
органами виконавчої влади за участю органів державної влади 
суб’єктів Російської Федерації на основі Конституції Російської 
Федерації, федеральних законів і інших нормативних правових 
актів Російської Федерації. 

Як бачимо, зазначений перелік документів розроблено за 
участю фахівців у сфері стратегічного менеджменту, які при 
цьому спиралися на передові теорії менеджменту, що довели 
свою життєздатність в системі влади та економіки США та 
інших західних країн. Виникає впевненість, що з появою за-
значеного документа російський стратегічний менеджмент 
набере нової ще більш високої якості. 

Аналіз Стратегії національної безпеки Російської Федерації 
до 2020 р. наводить на думку щодо потреби у внесенні певних 

уточнень в напрями як зовнішньої, так і внутрішньої політики 
України. Вочевидь, в Росії згуртована, сильна, впевнена в собі 
державна влада, яка проводить сталу, однозначну цілеспря-
мовану політику та усвідомлює, як можна забезпечити спад-
ковість політичного курсу в умовах періодичної обов’язкової 
зміни персоналій у вищому політичному керівництві держави. 
Тому удосконалення в Україні незаангажованої, прагматичної 
системи стратегічного управління (менеджменту) має бути 
пріоритетним напрямом діяльності законодавчої та виконавчої 
гілок влади. Зазначена система дасть можливість не тільки 
стабілізувати зовнішній і внутрішній політичний курс країни, 
а й попередити різного роду кризи, а у разі їх виникнення 
мінімізувати негативні наслідки.

Для України покращення стосунків з Росією слід вважати 
вкрай важливим і перспективним. Грамотна, прагматична, 
стримана, неагресивна підтримка стосунків нашої держави 
з Російською Федерацією є, очевидно, безпрограшною полі-
тикою, тим більше, що й сама Росія декларує свою зацікавле-
ність в таких же стосунках у зворотному напрямі: “Розвиток 
відносин двостороннього і багатостороннього співробітництва 
з державами – учасниками СНД – є для Росії пріоритетним 
напрямом зовнішньої політики”.

Зважаючи на перманентне загострення стосунків “політич-
них важковаговиків”, свідомий вибір ролі стратегічного плац-
дарму для одного з них прирікає нашу державу на втягування 
країни у можливе протистояння та винесення його активної 
фази за межі території основних гравців на міжнародній арені 
на “далекоглядно“ запропоновані союзниками чи сателітами 
власні території. Тим більше, що очевидним є відпрацювання 
різного роду технологій політичного протистояння саме на 
таких плацдармах. Сьогодні ж нашій державі вигідно трима-
тися посередині, не наближуючись занадто ні до Росії, ні до 
США, проводячи зважену, цілеспрямовану суто національну 
політику з обома партнерами. 

Виходячи з цих міркувань, можна припустити, що Україні 
сьогодні недоцільно активно декларувати наміри щодо вступу 
до Північноатлантичного альянсу, взамін цього треба свідомо, 
транспарентно і всебічно зосередитися на європейському 
курсі, намагаючись при цьому скористатися подібністю такого 
курсу до російського і отримати додатковий зиск у, на жаль, 
вже частково зіпсованих стосунках з Російською Федерацією, 
адже “…Російська Федерація виступає за всемірне зміцнення 
механізмів взаємодії з Європейським союзом, включаючи по-
слідовне формування загальних просторів в сферах економіки, 
зовнішньої і внутрішньої безпеки, освіти, науки, культури…”. 
До речі, Стратегія національної безпеки Російської Федерації 
до 2020 р. створює додаткові, якщо не сказати непереборні, 
труднощі в намірах Північноатлантичної інтеграції України. 
Цей документ дає можливість чітко зрозуміти проросійськи 
налаштованим Франції, Німеччині і державам, які тримаються 
подібного курсу, що прийняття рішення щодо вступу України 
до НАТО спричинить адекватні кроки Росії не тільки у воєнній, 
а й економічній, інформаційній сферах, і, як останній аргумент, – 
у зміні напрямів постачання ресурсів з Російської Федерації. 
Тому стосовно прийняття України до Альянсу в перспективі 
можна очікувати лише ефемерні “дорожні карти”, “поширені 
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наміри” та інші документи, які не закриють перспективу оста-
точно, проте ні в якому разі не визначать конкретний термін 
прийняття України до Альянсу. 

Багато положень Стратегії національної безпеки Росій-
ської Федерації до 2020 р. мають стати об’єктом поглибленого 
аналізу в аналітичних структурах системи забезпечення націо-
нальної безпеки України з наступною корекцією відповідних 
нормативних документів і загалом політики української держа-
ви. Особливо це стосується переосмислення нової архітектури 
безпеки у світі та Європі, нових викликів і загроз національним 
інтересам, стратегічних напрямів розвитку країни та низки 
інших положень.

Головний висновок, який можна зробити після аналізу до-
кумента, – неприпустимість в подальшому зберігати кон’юнк-
турний підхід до стратегічного планування. Будь-яка зміна 
політичного керівництва має дотримуватись принципу ста-
лості та спадковості і діяти для досягнення цілей, визначених 
системою стратегічних документів. Радикальна зміна стратегії 
для певного кон’юнктурного моменту неприпустима, адже 
це свідчить про відсутність стратегії і неминуче призведе до 
непередбачуваних негативних наслідків. Проте, якщо Україна 
не матиме власної стратегії розвитку, вона розвиватиметься 
за чужою. Це вимагає створення національних “фабрик дум-
ки”, які діятимуть не в інтересах окремих осіб чи партій, а в 
інтересах всього українського народу. Тому вже сьогодні при 
підготовці керівних кадрів стратегічного рівня для всіх сфер 

державного управління слід поглиблювати опанування страте-
гічним менеджментом. Необхідно формувати консультативні 
та експертні установи, діяльність яких не підпадатиме під 
вплив партій чи окремих осіб, а їх висновки покладатимуться 
в основу діяльності органів влади. 

Зазначимо також, що російський державний документ “Стра-
тегія національної безпеки Російської федерації до 2020 року” 
своєю появою підтверджує думку, що Росія остаточно позба-
вилася хаосу, характерного для часів Бориса Єльцина, і закрі-
пилася на шляху цілеспрямованої політики, пріоритети якої 
визначаються її величезним потенціалом і не менш великими 
амбіціями. Розуміння цієї нової якості нашого північного су-
сіда політичними лідерами України є життєво потрібним для 
української держави.

Список літератури
1. Стратегія національної безпеки Російської Федерації до 2020 року.– 

http://www.scrf.gov.ru/documents/99.html
2. Збігнєв Бжезинський. Велика Шахівниця.– Львів-Івано-Франківськ: 

Лілея – НВ, 2000.– 236 с.
3. Анатолій Гальчинський. Україна на перехресті геополітичних інтере-

сів.– К.: Знання України, 2002.– 104 с.
4. А. Дж. Тойнби. Постижение истории.– М.: Изд-во “Прогресс”, 1991.– 

736 с.

Надійшла до редакції 08.09.2009.



Наука і оборона 4’2009

51

I. S. Rusnak,  
Colonel-General, Commander of Air Forces of the Armed Forces of Ukraine,
Doctor of Military Science, professor 
AIR FORCES OF THE ARMED FORCES OF UKRAINE: 
FIVE YEARS IN DEFENSE OF THE AIR SPACE 
OF OUR MOTHERLAND
The author holds the opinion that the scientifi c discussion in concern with 
integration of Air Forces with Anti-Aircraft Forces, and establishment, on 
their basis, a united type of the Armed Forces of Ukraine, may be considered 
completed. Today we can say with confi dence that the Air Forces of Ukraine 
deserved their place in performing their task of defense of the air space of our 
state.
P. 3–5.
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professor,
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Lieutenant-General, Senior Researcher at the Central Research Institute 
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Colonel, Chief of a research department in Central Research Institute 
of the Armed Forces of Ukraine, Candidate of Military Science, 
Senior Researcher
WAYS TO ENHANCEMENT OF EFFICIENCY OF THE TERRITORIAL 
DEFENSE MANAGEMENT SYSTEM IN UKRAINE
The paper throws light upon a whole stock of inconsistencies in organization 
of territorial defense government of Ukraine. The authors substantiate 
contemporary approaches to estimation of effectiveness of various components 
of the government system, as well as proper ways to enhancing the effi ciency of 
the system of management of territorial defense of Ukraine as a whole.
P. 6–11.

G. A. Sakovs’ky,  
Lieutenant-General, Deputy Chief of General Staff 
of the Armed Forces of Ukraine, Candidate of Military Science,
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Lieutenant-Colonel, Senior lecturer at the Kharkov University of Air Forces, 
Candidate of Technical Science, Senior Researcher,
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Lieutenant-Colonel, Senior offi cer at the scientifi c-organization sector 
of the military-scientifi c department at General Staff of the Armed Forces 
of Ukraine, Candidate of Technical Science
ANALYSIS OF ALTERNATIVES IN THE STRUCTURE 
OF THE SYSTEMS OF GOVERNMENT OF THE FORCES 
AND FACILITIES OF ANTI-AIRCRAFT DEFENSE 
OF A LAND FORCE GROUPING
The paper presents analysis of several patterns of the system developed for 
government of the forces and means of anti-aircraft defense of a land force 
grouping in the Armed Forces of Ukraine. The accent is made on the impact of 
“network-centered” wars on organization of the system of government of anti-
aircraft defense of a land force grouping in the Armed Forces of Ukraine. The 
paper contains recommendations in concern with establishment of a promising 
system of government of the anti-aircraft defense of a land force grouping of the 
Armed Forces of Ukraine.
P. 12–17.

O. V. Vasylenko,  
Major-General, Chief of Central Research Institute 
of armaments and military equipment of the Armed Forces 
of Ukraine, Candidate of Technical Science

MAJOR WORLD TRENDS OF DEVELOPMENT OF ARMAMENTS 
AND MILITARY EQUIPMENT FOR WAGING WARS IN FUTURE
The paper formulates some general, and inherent in various types of armed 
forces, trends of development of armaments and military equipment in the 
leading states of the world. The author gives analysis of these trends in 
combination with development of forms and methods of the armed struggle in 
the present-day and future wars (confl icts). 
P. 18–22.

V. V. Zubarev, 
Chief of Department of the problems of military-technical 
and military-industrial policy at the Council of National Security 
and Defense of Ukraine, Doctor of Technical Science, Professor,
O. P. Kovtunenko,
Doctor of Technical Science, professor at Central Research Institute 
of armaments and military equipment of the Armed Forces of Ukraine,
P. P. Skurs’ky,
State expert of Department of military engineering policy 
at the Council of National Security and Defense of Ukraine, 
Candidate of Technical Science,
S. M. Khymchenko,  
Lieutenant-General, Chief of Department 
for military security issues
THE PRESSING PROBLEMS IN REALIZATION OF GOAL-ORIENTED 
DEVELOPMENT OF ARMAMENTS AND MILITARY EQUIPMENT 
IN MILITARY ORGANIZATION OF UKRAINE 
The paper is devoted to some speculative questions in implementation of 
target-oriented management related to development of armaments and military 
equipment in Military organization. The questions arise from incompleteness 
of adaptation of the national normative and legislative base to requirements of 
the present-day methodology of goal-oriented planning of the armament system 
development. The authors give analysis of main drawbacks of the State program 
of development of armament and military equipment, which is considered 
as one of important components in the system of strategic defense planning, 
particularly, the subsystem of forming and implementation of military-technical 
and military-industrial policy. The paper estimates its role and place in this 
system, and shows ways, permitting to raise the effi ciency and provide for 
regular activity in the sphere of long-term (strategic), as well as middle- and 
short-term planning related to development of armaments and military equipment 
in Military organization of Ukraine.
P. 23–29.
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Kharkov Military University of Air Forces, Candidate of Military Science, 
assistant professor,
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in the I. Kozhedub Kharkov Military University of Air Forces, 
Doctor of Technical Science, professor,
M. V. Naumenko,
Doctorate at the scientifi c-organization department 
in the I. Kozhedub Kharkov Military University of Air Forces
THE METHODOLOGICAL APPROACH TO FORMULATING SOME 
TECHNICAL FEATURES OF PROMISING PATTERNS OF ARMAMENTS 
AND MILITARY EQUIPMENT
The paper considers the systemic and conceptual principles and elements of 
methodology used for outlining some technical features of patterns of armaments 
and military equipment.
P. 30–34.
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Colonel, Chief of the State Research Institute of Aviation, 
Doctor of Technical Science, Professor,
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Colonel, Department Chief in the State Research Institute of Aviation, 
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METHODS FOR SELECTING OPTIMAL PROTOTYPES OF AIRCRAFT 
EQUIPMENT FOR REARMAMENT OF THE ARMED FORCES OF UKRAINE
The authors use a systemic approach to consider some methodological and 
practical aspects of selection of the optimal prototype of aircraft equipment for 
updating the present-day stock of war-planes.
P. 35–38.

V. M. Fedichev,
Colonel, Chief Inspector (for humanitarian and social support) 
in Central Inspection of Ministry of Defense of Ukraine
THE HUMANITARIAN ISSUES OF MILITARY SECURITY 
OF THE STATE AND OPPORTUNITIES FOR THEIR RESOLUTION 
IN THE ARMED FORCES OF UKRAINE
The paper considers some problems in humanitarian sphere of the Armed Forces 
of Ukraine and their impact on the military security conditions of the state.
P. 39–44.
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Assistant Professor at the Chair of strategy 
of national security and defense in National Academy 
of Defense of Ukraine, 
Candidate of Military science,
Yu. V. Punda,
Colonel, Deputy Chief of the Chair 
of strategy of national security and defense 
in National Academy of Defense of Ukraine, 
Candidate of Military Science
SOME ASPECTS OF ANALYSIS 
OF THE DOCUMENT “THE STRATEGY 
OF NATIONAL SECURITY OF RUSSIAN 
FEDERATION UP TO YEAR 2020”
The authors analyze the structure, contents, and main provisions laid down in 
the document called “The strategy of national security of Russian Federation 
up to year 2020”. The main attention is paid to analysis of military-political and 
defense aspects of the document.
P. 45–50.
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