
№ 2’2010

Наука і оборона 2’2010

Щоквартальний
науково-теоретичний
та науково-практичний журнал
Міністерства оборони України 
Видається з 1994 р. 

Головний редактор

Володимир Вагапов, проф.

Редакційна колегія:

Віктор Алещенко, канд. військ. наук, ст. наук. співроб.;

Віктор Балабін, канд. філолог. наук, доц.;

Василь Варус, д-р мед. наук, проф.;

Володимир Горбулін, д-р техн. наук, проф.,  
академік НАН України;

Іван Кириченко, д-р військ. наук, проф.;

Сергій Кириченко, канд. військ. наук;

Олексій Ковтуненко, д-р техн. наук, проф.;

В’ячеслав Косевцов, д-р військ. наук, проф.;

Борис Олексієнко, д-р військ. наук, проф.;

Григорій Перепелиця, д-р політ. наук;

Ігор Романченко, д-р військ. наук, проф.;

Іван Руснак, д-р військ. наук, проф.;

Андрій Семенченко, д-р наук з державного управління;

Олександр Сотников, канд. техн. наук, ст. наук. співроб.; 

Василь Телелим, д-р військ. наук, проф.;

Юрій Терещенко, д-р техн. наук, проф.;

Володимир Хижняк, канд. техн. наук, ст. наук. співроб.

Відповідальний секретар 

Наталія Зюрікова



Наука і оборона 2’2010

2

СONTENTS

National  
and global security
M. M. Lytvyn. The integrated frontier management in the 
present-day conditions  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   3
V. B. Vagapov. Ukraine between umbrellas of security  .  .  .  .   8

Military security
I. Yu. Svyda. Contemporary methodological approaches to
estimation and prognosis  of levels of war danger for the state  16
E. M. Lysytsyn, Yu. V. Punda, and V. M. Telelym. Some 
considerations in concern with the new wording  of military 
doctrine of Russian Federation  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  20

Theory of art of war
V. M. Telelym, Yu. G. Danyk, and V. O. Chmelyov. Major aspects
of the strategy of preventive defense and its realization  .  .  .  25

Promising technologies  
in defense sphere
M. O. Popov. The geo-space reconnaissance in operations of
armed forces .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  30

Humanitarian aspects  
of defense sphere 
V. M. Fedichev. The prospects of usage of forces and means 
of military culture in the interests of raising the fighting trim
of the Armed Forces of Ukraine   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  40
Dr. Stefanie Babst. On NATO Gender Policy  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  46

The problems of vocational and combat training of 
military personnel of the Armed Forces of Ukraine 
O. M. Matviyevsky, V. M. Lushnichenko, V. V. Semyglazov, 
and D. K. Yavorsky. Integration of simulative technologies – 
the major path to improvement  of material base of combat 
training of troops  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  48

ЗМІСТ

Національна  
і глобальна безпека
Литвин М. М. Інтегрований прикордонний менеджмент 
у сучасних умовах  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3
Вагапов В. Б. Україна: поміж парасольками безпеки  .  .  .  8

Воєнна безпека
Свида І. Ю. Сучасні методологічні підходи до оцінювання
та прогнозування рівнів воєнної небезпеки для держави 16
Лисицин Е. М., Пунда Ю. В., Телелим В. М. Деякі мірку- 
вання щодо нової редакції Воєнної доктрини Російської  
Федерації .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  20

Теорія воєнного мистецтва
Телелим В. М, Даник Ю. Г., Чмельов В. О. Основні ас- 
пекти стратегії превентивної оборони та її реалізації  .  .  .  25

Перспективні технології 
в оборонній сфері
Попов М. О. Геопросторова розвідка в операціях зброй-
них сил  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  30

Гуманітарні аспекти  
оборонної сфери
Федічев В. М. Перспективи використання сил і засобів 
військової культури в інтересах підвищення бойової
готовності  Збройних Сил України .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  40
Стефані Бабст. До питання ґендерної політики НАТО  46

Проблеми фахової та бойової підготовки 
особового складу Збройних Сил України
Матвієвський О. М., Лушніченко В. М., Семиглазов В. В.,  
Яворський Д. К. Інтегрування тренажних технологій як 
магістральний напрямок вдосконалення навчально-тре-
нувальної бази бойової підготовки військ  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  48

Зміст попередніх номерів та анотації статей можна знайти  
на веб-сторінці журналу “Наука і оборона” www .nio .mil .gov .ua .



Наука і оборона 2’2010

Національна 
і глобальна безпека

М. М. Литвин,
Голова Державної прикордонної служби України,  
д-р наук з державного управління

Інтегрований 
прикордонний  
менеджмент  
у сучасних умовах
Досліджуються питання застосування концепції ЄС щодо інтегро- 
ваного прикордонного менеджменту в сучасних умовах, його взаємо- 
зв’язки з прикордонною політикою та прикордонною безпекою. Обґрун- 
товано потребу продовження детального дослідження зазначених 
питань і виваженого підходу щодо їх імплементації на національ- 
ному рівні.

© Литвин М . М ., 2010 
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Питання прикордонної безпеки було і залишаєть-
ся одним з пріоритетних у діяльності структур 
Європейського Союзу (далі – ЄС) та кожної 
держави, яка входить до його складу .

Правові норми, основні правила та процеду-
ри, технічні аспекти охорони європейських кордонів визначені 
низкою нормативних актів, зокрема Кодексом Шенгенських 
кордонів [1]* .

Крім того, ЄС опрацьовано низку концепцій щодо дій у 
сфері прикордонної безпеки, які, зокрема, стосуються інтегро-
ваного прикордонного менеджменту, систем аналізу ризиків 
та кримінального аналізу, технічного спостереження, євро-
пейської патрульної мережі, національних координаційних 
центрів, центрів пошуку та накопичення інформації, інфор-
маційних систем і технологій тощо . 

Особливу увагу приділено інтегрованому прикордонному 
менеджменту (далі – ІПМ), який передбачає тісну співпрацю 
на національному рівні в країнах-членах та на всьому просторі 
ЄС, зокрема через FRONTEX [2]**, а також з третіми країнами 
на дво- та багатосторонній основі .

Формальні параметри охорони європейських кордонів до- 
сліджуються фахівцями Державної прикордонної служби 
України тривалий час і загалом відомі . Проте аналіз норма- 
тивно-правових актів з прикордонних питань, матеріалів між-
народних конференцій і публікацій на прикордонну тематику  
підтверджує потребу продовження дискусій, зокрема щодо 
шляхів імплементації концепції інтегрованого прикордонного 
менеджменту в Україні*** . 

Концепція інтегрованого прикордонного менеджменту ви-
значає, що ключовими зонами уваги в межах усіх трьох рівнів 
є законодавча та нормативна база, інституційна система, про-
цедури, людські ресурси, освіта та тренінги, інформаційний та 
комунікаційний обмін, інфраструктура та обладнання . 

Разом з цим, переважно його зміст розглядається у дещо 
звужених рамках, зокрема:

1 . Потребують детального дослідження взаємозв’язки 
в ланцюжку: прикордонна політика, її цілі – інтегрований 
прикордонний менеджмент як один з основних інструментів 
реалізації прикордонної політики, досягнення її цілей – при- 

   * Кодекс Шенгенських кордонів запроваджений Розпорядженням Єв-
ропейського Парламенту і Ради ЄС від 15 березня 2006 р . № 562/2006 .

  ** Європейська агенція з управління оперативним співробітництвом на 
зовнішніх кордонах ЄС – орган Європейського Союзу, створений відповідно 
до постанови Ради Європи від 26 жовтня 2004 р . № 2007/2004 і призначений 
для покращення інтегрованого менеджменту на зовнішніх кордонах співто-
вариства .

*** Концепція ІПМ передбачає забезпечення балансу між ефективною 
охороною кордону, запобіганням сучасним загрозам та збереженням від-
критості кордонів для законної транскордонної діяльності та подорожуючих 
осіб . Вона визначає три рівні запровадження (розвитку) ІПМ:

1 . Міжвідомче співробітництво в межах національних служб, відповідаль-
них за завдання прикордонного менеджменту на вертикальному та горизонталь-
ному рівнях .

2 . Міжвідомче співробітництво та координація між різними національ-
ними службами, відповідальними за конкретні завдання прикордонного ме-
неджменту на кордоні .

3 . Міжнародне співробітництво, зокрема двостороннє співробітництво 
із сусідніми країнами та багатостороннє співробітництво .
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* Визначення прикордонної політики та прикордонної безпеки наведено 
автором у статті “Прикордонна безпека України: етапи становлення, пробле-
ми і перспективи” [3]:

прикордонна безпека – захищеність життєво важливих інтересів особи, 
суспільства і держави в її прикордонному просторі, при якому суспільству, 
державі та особі створюються умови для реалізації їх інтересів, пов’язаних 
із свободою пересування через державний кордон, оперативно виявляються 
та припиняються правопорушення, здійснюється протидія загрозам націо-
нальній безпеці на кордоні та планомірна діяльність з усунення причин їх 
виникнення;

прикордонна політика – сукупність заходів, спрямованих на забез-
печення суверенітету, недоторканності і цілісності території, реалізацію та 
захист національних інтересів і безпеки держави в її прикордонному просто-
рі . Вона реалізується шляхом цілеспрямованої і скоординованої діяльності 
органів державної влади та органів місцевого самоврядування відповідно до 
їхніх повноважень та відповідальності у цій сфері .

кордонна безпека, її належний рівень як головна ціль при-
кордонної політики .

2 . У тематиці дискусій щодо ІПМ мало простежуються 
аспекти стратегічного планування, що вкрай важливо, оскільки 
для досягнення цілей прикордонної політики необхідні тривалі 
реформи, достатні сили та ресурси . 

3 . Політика Європейського Союзу у сфері прикордон-
ної безпеки є досить гнучкою, постійно трансформується 
з урахуванням вже існуючих і можливих загроз, тому існує 
ризик “транзиту” норм, підходів, концепцій, які виявилися 
неефективними або мають суто регіональний характер, і їх 
застосування створить додаткові перешкоди для розвитку на-
ціональної системи прикордонної безпеки .

4 . Слід аргументовано відповісти на питання: “Чи є концеп-
ція ІПМ настільки універсальною, що може бути запровадже-
на в Україні без застережень та змін?” . Це питання є досить 
актуальним, оскільки термін “інтегрований прикордонний 
менеджмент” все частіше використовується у ряді нормативних 
актів та спільних міжнародних проектів . 

5 . Ще одне питання: “Які загрози та ризики необхідно 
врахувати під час запровадження ІПМ?” .

6 . Окрема тема – місце та роль прикордонного відомства 
як головної державної інституції, що провадить інтегрований 
прикордонний менеджмент . Переважно ця тема розглядаєть-
ся частково та упереджено, що призводить до тиражування 
висловлювань типу “позитивний європейський досвід інте-
грації прикордонної охорони до складу поліції” або взагалі 
не розглядається з посиланням на те, що це є національною 
прерогативою . 

При цьому спектр рішень у країнах світу стосовно націо-
нальних прикордонних служб є досить широким, наприклад: 

покладання частини функцій з охорони кордону на збройні 
сили Туреччини та жандармерію Іспанії; 

існування окремих фрагментів прикордонної охорони у 
Франції; 

передавання повноважень територіальним органам поліції, 
а через деякий час після певного періоду відновлення центра-
лізованого управління кордоном у Словаччині;

покладання на прикордонні служби низки завдань іммігра-
ційного контролю, що характерно для багатьох європейських 
країн;

підпорядкування прикордонної структури спецслужбі в 
Російській Федерації та міністерству юстиції в Угорщині;

об’єднання в єдиний орган прикордонної, митної та частко-
во імміграційної служб у Сполучених Штатах Америки;

створення прикордонної служби у Великій Британії тощо . 
Якщо визначити як аксіому те, що національні уряди ухва-

люють найраціональніші рішення, то потребують вивчення і 
подальшого врахування об’єктивні фактори, що вплинули на 
ухвалення саме такого рішення, а також відповіді на питання: 
“Які були альтернативи і чому вони не були сприйняті?”; “Як 
вплинуло таке рішення на стан прикордонної безпеки?”, “Чи 
прийнятне воно за інших умов?” тощо . 

За оцінкою експертів Державної прикордонної служби 
України, питання ролі та місця прикордонної інституції по-
требує детального дослідження і обговорення, оскільки у разі 

ухвалення невиважених політичних рішень воно становитиме 
суттєву загрозу ІПМ і може призвести до тривалого знижен-
ня рівня прикордонної безпеки як на національному, так і на 
регіональному рівні .

На сучасному етапі, у тому числі в країнах ЄС, спосте-
рігається розмивання структури прикордонних служб у по-
ліцейських територіальних органах, незавершеність заходів 
з їх реформування (створення, реорганізації) . З цих та інших 
причин втрачаються: ряд специфічних знань у сфері охорони 
кордону, прикордонного контролю, візових питань, виконання 
міжнародних прикордонних угод; професійні навички, тради-
ції, історія, а також інші актуальні складові, які притаманні 
будь-якому виду діяльності . 

Можливо саме тому існують погляди, що охорона кордону є 
нескладною частиною поліцейських функцій, яка не заслуговує 
на особливу увагу, а управління кордоном аналізується через 
призму політики ідентичності чи в контексті європейської 
інтеграції, а не функціональної безпеки . 

7 . Загалом слід чітко розуміти, що недостатньо розглядати 
ІПМ лише в контексті Шенгенських рекомендацій без вра-
хування внутрішніх та зовнішніх факторів, які впливають на 
безпеку кордону і мають свою специфіку в кожній країні .

Таким чином, концепція ІПМ безумовно дозволяє досягти 
регіонального консенсусу, раціонального застосування єдиних 
стандартів, правил і процедур на зовнішніх кордонах Євросоюзу . 
Проте вона, насамперед, є проектом для країн-учасниць, які по-
різному, але інтегровані в Шенгенський простір . 

Тому запровадження інтегрованого прикордонного ме-
неджменту поза межами ЄС потребує глибокого дослідження 
та виваженого підходу .

Принципову схему такого дослідження див . на рисунку . 
Вона складається з п’яти основних етапів:
I . Дослідження факторів, що впливають і в майбутньому 

впливатимуть на формування цілей прикордонної політики, 
шляхи і способи їх досягнення, формування системи при-
кордонної безпеки* . 

З огляду на українську ситуацію, до таких факторів мають 
належати: 

регіональна прикордонна політика ЄС, Російської Феде- 
рації, Республіки Білорусь та через механізми СНД; 

конфлікт інтересів різних держав світу у сфері придні-
стровського врегулювання;
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Принципова схема дослідження інтегрованого прикордонного менеджменту

специфіка українських кордонів, зокрема їх протяжність, 
стан договірно-правового оформлення та облаштування при-
кордонної інфраструктури, тривалий переговорний процес 
щодо делімітації морського кордону та виключних (морських) 
економічних зон з Росією тощо. 

II . Дослідження прикордонної політики як цілеспрямованої 
діяльності держави з визначення та досягнення цілей у при-
кордонній сфері .

На думку автора, немає потреби детально обґрунтовувати 
важливість цього етапу дослідження . Розглянемо цю тезу на 
простих прикладах, а саме ІПМ через призму протидії незакон-
ній міграції, без урахування питань прикордонної політики:

1 . Польща як країна – член ЄС (входить до Шенгенського 
простору) основні зусилля зосереджує на запобіганні незакон-

ному в’їзду через зовнішній кордон співтовариства . Існують 
різні підходи, правила та процедури на зовнішньому та вну-
трішньому кордоні .

2 . Україна протидіє однаково і на сході, і на заході як для 
запобігання незаконному в’їзду, так і незаконному виїзду . При 
цьому значну частину нелегалів затримує на спільному кордоні 
з країнами Європейського Союзу, які, скоріше, є загрозою для 
ЄС, ніж для України .

3 . Для Російської Федерації пріоритетнішими є інші ділян- 
ки кордону, ніж спільний кордон з Україною . Тому сили та ре- 
сурси, що залучаються, різні .

Зрозуміло, що не інтегрований прикордонний менеджмент 
визначає ці підходи, оскільки це питання прикордонної політи-
ки, а вже завдяки ІПМ забезпечується її успішна реалізація .
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    * Головна державна служба України із залученням іноземних експер-
тів щороку проводить курс тренінгів для груп аналізу політики центральних 
органів виконавчої влади України .

  ** Ця Концепція схвалена Указом Президента України від 19 .06 .2006 р . 
№ 546/2006 .

*** Затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 13 .06 .2007 р . 
№ 831 .

У цій частині мають застосовуватися відомі методології 
аналізу політики (загалом чи окремих її складових) як для 
підготовки рішень, так і аналізу раніше ухвалених, виявлення 
проблем в їх реалізації [4]* . 

III . Дослідження чотирьох рівнів інтегрованого прикордон-
ного менеджменту: державного (національного); міжнарод-
ного; прикордонного (прикордонне співробітництво); рівня 
безпосереднього управління кордоном (фізична, технічна та 
оперативна складова охорони кордону, координація зусиль 
національних контрольних служб) .

Загалом, у тій чи іншій інтерпретації вони схожі з рівнями, 
що визначаються ЄС в концепції ІПМ . Разом з цим, зробимо 
деякі коментарі з урахуванням національної практики .

Аналізу на першому рівні, зокрема, підлягають:
правове регулювання прикордонних питань (закони України 

“Про Державну прикордонну службу України”, “Про прикор-
донний контроль” тощо);

стратегічне планування (Концепція розвитку Державної 
прикордонної служби України на період до 2015 року [5]**, 
Державна цільова правоохоронна програма “Облаштування 
та реконструкція державного кордону України” на період до 
2015 р. [6]***, програми кораблебудування та авіабудування, 
в яких прикордонне відомство бере участь тощо);

моніторинг кордону та ухвалення оперативних державних 
рішень . Прикладом цього можуть бути відомі події в районі 
о. Тузла;

правове регулювання співробітництва з іншими правоохо-
ронним органами (спільні накази, інструкції тощо) .

На другому рівні:
міжнародні конвенції, до яких приєдналася країна, напри-

клад з питань боротьби з організованою транснаціональною і 
транскордонною злочинністю; 

міжнародні договори, що регулюють прикордонні питання;
співпраця з іншими країнами та міжнародними структу-

рами, зокрема у сфері прикордонного менеджменту, боротьби 
проти спільних загроз, реалізації спільних проектів тощо .

На третьому рівні:
прикордонне співробітництво у дво- та багатосторонньому 

форматі;
спільні дії з обох сторін кордону щодо забезпечення реа-

лізації положень договорів про спільний державний кордон, 
дотримання його режиму, угод, що регулюють прикордонний 
рух, питання реадмісії осіб тощо;

існуючі механізми співпраці: діяльність прикордонно-
представницьких апаратів (рівень делегування повноважень 
держави), спільний контроль у пропускних пунктах через 
кордон, спільне патрулювання, спостереження та операції, об-
мін інформацією, у тому числі через контактні пункти, обмін 
досвідом та підготовка персоналу) .

На четвертому рівні:
практична співпраця всіх контрольних служб на кордоні та 

координація їх діяльності з боку прикордонної служби;
інформаційна, оперативна, технічна та фізична охорона 

державного кордону, здійснення в установленому порядку 
пропускання осіб і транспортних засобів .

Зазначимо, що всі рівні взаємопов’язані між собою, тому 
і в процесі аналізу ці взаємозв’язки підлягають детальному 
оцінюванню . Крім того, кожен рівень становить інтегровану 
підсистему .

Так, якщо розглядати ІПМ лише у площині безпосередньої 
охорони державного кордону, то і в цьому розрізі він є інтегро-
ваною функцією і включає комплекс дій, а саме:

виконання зобов’язань у рамках міжнародних угод з при-
кордонних питань, зокрема щодо дотримання режиму кордону, 
запобігання та врегулювання у разі виникнення прикордонних 
інцидентів, самостійних та спільних дій у разі виникнення над-
звичайних ситуацій, як приклад – повені у західному регіоні;

співпрацю з прикордонними службами суміжних країн;
співпрацю з іншими правоохоронними та контрольними 

службами;
співпрацю з органами влади прикордонних регіонів;
інформаційну, оперативну, технічну та фізичну охорону 

кордону;
прикордонний контроль осіб і транспортних засобів у про-

пускних пунктах;
реалізацію низки правоохоронних (правозастосовних) 

функцій;
участь у боротьбі з транскордонною і транснаціональною 

злочинністю, зокрема у сфері контрабанди зброї, вибухівки, 
радіоактивних речовин, культурних цінностей, викрадених 
транспортних засобів, трафіку наркотиків, незаконного пере-
правлення мігрантів, торгівлі людьми, використання при цьому 
фальшивих документів тощо .

IV . Дослідження прикордонної інституції – головної дер- 
жавної структури, яка провадить ІПМ . Серед питань, що по-
требують детального аналізу, слід виділити: статус, повнова-
ження, забезпеченість, професіоналізація, способи та методи 
діяльності, відкритість і прозорість [7].

V . Дослідження системи прикордонної безпеки . Серед пи-
тань, що потребують аналізу, слід виділити: недоторканність 
кордону, рівень його захищеності від сучасних загроз, ефек-
тивність прикордонного контролю та наявність відповідних 
умов для учасників прикордонного руху тощо. 

Таким чином, питання інтегрованого прикордонного ме-
неджменту в сучасних умовах потребує застосування більш 
розширених поглядів стосовно його провадження, взаємо- 
пов’язаності з прикордонною політикою та прикордонною 
безпекою як на національному, так і на регіональному рівнях . 
Є також нагальним ґрунтовно дослідити низку питань щодо 
місця, ролі й статусу прикордонної інституції .

Ймовірно, що сучасні загрози вимагають нових форм і засо-
бів прикордонної служби, але незмінним залишається кордон 
з усіма його атрибутами . Слід також врахувати, що ці загрози 
уніфікуються, зростають, потребують більших сил і ресурсів 
для запобігання . 
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На погляд автора, підходи, що запропоновані у цій статті 
стосовно дослідження інтегрованого прикордонного менедж-
менту, дозволять ефективніше просуватися вперед у вирішенні 
зазначених питань . Крім практичної реалізації та аналізу 
складових ІПМ, важливо досліджувати їх у науковій площині, 
активно розвивати прикладну науку – прикордонологію . 

Список літератури
1 . Про запровадження Кодексу Шенгенських кордонів: Розпорядження 

Європейського Парламенту і Ради ЄС від 15 .03 .2006 р . № 562/2006 . .
2 . Постанова Ради Європи від 26 .10 .2004 р . № 2007/2004 . 
3 . Литвин М. М. Прикордонна безпека України: етапи становлення, про-

блеми і перспективи // Національна безпека: український вимір: щокв . наук . 
зб .– К ., 2008 . – Вип . 1–2 (20–21) .– С . 41–46 .

4 . Мельников О. Г. Інтегрований прикордонний менеджмент – європей-
ська модель управління кордонами для України // Вісн . Голов . держ . служби 
України .– 2008 . – № 3 . 

5 . Про схвалення Концепції розвитку Державної прикордонної служби 
України на період до 2015 року: Указ Президента України від 19 .06 .2006 р . 
№ 546/2006 // Офіц . вісн . України .– 2006 .– № 25 .– С . 14 .

6 . Про затвердження Державної цільової правоохоронної програми “Об-
лаштування та реконструкція державного кордону України” на період до 
2015 року: Постанова Кабінету Міністрів України від 13 .06 .2007 р . № 831 . 

7 . Стратегічний бюлетень прикордонної безпеки України (Біла книга – 
2008 Державної прикордонної служби України) .– К .: Укр . центр поліграфії і 
реклами, 2008 .

 

Надійшла до редакції 30.04.2010.



Наука і оборона 2’2010

Національна  
і глобальна безпека

В. Б. Вагапов,
проф.

Україна: поміж  
парасольками 
безпеки
Йдеться про те, що Україна сьогодні, після багатьох років праці на 
євроатлантичну інтеграцію, опинилася у стані вимушеної позабло-
ковості, коли двері до ЄС та НАТО зачинені, а приєднання до ОДКБ 
не узгоджується з бажанням більшості українців бути в Європі. 
Практично це повернення у вихідну точку 1991 р. на момент за-
явленого у Декларації про державний суверенітет наміру стати в 
майбутньому постійно нейтральною державою, яка не бере участі 
у військових блоках. Однак, зважаючи на незадовільний стан еконо-
міки країни, який є визначальним для забезпечення військового будів- 
ництва, це є поверненням на якісно нижчий рівень воєнної безпеки.
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Забезпечення воєнної безпеки країни як гарантії по-
вноцінного мирного життя її громадян завжди було 
найважливішим обов’язком держави . Незалежна 
Україна, що до 1991 р . була під парасолькою радян-
ської армії, сьогодні має відповідальну можливість 

ухвалювати рішення у сфері оборони самостійно . Гарантією 
збереження національного суверенітету й незалежності держав 
з демократичним устроєм, які можуть опинитися перед загро-
зою зовнішньої агресії, коли вже вичерпані усі дипломатичні 
засоби, є або наявність власного міцного війська, або членство 
у надійних міжнародних оборонних союзах . Тому вельми 
важливими факторами для вибору основних принципів за-
безпечення безпеки, безумовно, є стан економіки країни, що є 
визначальним для військового будівництва, та наявність поруч  
з кордонами країни військово-політичних об’єднань, при-
єднання до яких є прийнятним як з позиції громадян, так і з 
позиції воєнної безпеки держави .

Участь у військово-політичному союзі –  
гарантія воєнної безпеки держави?

Переважна більшість систем колективної безпеки у ви-
гляді військово-політичних союзів після другої світової ві-
йни були створені через побоювання можливої агресії з боку 
Радянського Союзу або держав, що були у його орбіті . Саме 
загроза зі Сходу зумовила намагання післявоєнних країн 
Західної Європи та Північної Америки до воєнно-політичного 
об’єднання . У період між 1945 і 1949 рp . держави Західної 
Європи, перед якими постала гостра проблема повоєнної від-
будови економіки, та їхні союзники в Північній Америці з три-
вогою стежили за експансіоністською політикою й методами 
уряду СРСР . Виконавши взяті під час війни зобов’язання щодо 
скорочення оборонних структур і чисельності збройних сил, 
уряди західних держав виявляли дедалі більшу занепокоєність, 
адже стало зрозуміло, що керівництво СРСР має намір майже 
повністю зберегти свої збройні сили . Більше того, декларовані 
компартією ідеологія та цілі не лишали жодних сумнівів у тому, 
що всі заклики до поважання статуту ООН і міжнародних угод, 
укладених наприкінці війни, не зможуть гарантувати збережен-
ня національного суверенітету й незалежності держав з демо-
кратичним устроєм, які опинилися перед загрозою зовнішньої 
агресії або внутрішньої підривної діяльності . Ці побоювання 
зросли після того, як багатьом країнам Центральної та Східної 
Європи були нав’язані недемократичні форми правління і в них 
почали жорстоко придушуватися будь-які прояви опозиції та 
зневажатись елементарні права людини, громадянські права 
й свободи [1] .

Першою ластівкою стало підписання в березні 1948 р . 
п’ятьма державами – Бельгією, Люксембургом, Нідерландами, 
Великою Британією та Францією – Брюссельського договору, 
згідно з яким створювалася спільна система оборони .

Проте європейському оборонному союзу бракувало вельми 
важливої компоненти стримування зовнішньої агресії – ядерної 
зброї . У тому ж році міністром закордонних справ Канади Луї 
Сен-Лораном була уперше висловлена ідея створення євроатлан-
тичної системи безпеки . Він, через неефективність щойно ство-
реної ООН, що не мала військових потужностей, запропоновував 
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      * Йдеться про військово-політичний блок ANZUS (за початковими 
літерами назв країн-учасниць), створений у 1951 р .

      ** Мається на увазі FPDA (Five Power Defence Arrangements) – угода 
про спільну оборону Великої Британії, Австралії, Нової Зеландії, Сінгапуру 
та Малайзії, укладена цими країнами в 1971 р .

     *** Йдеться про SEATO (South-East Asia Treaty Organisation) – військо-
вополітичний блок, створений у 1954 р . Великою Британією, США, Франці-
єю, Австралією, Новою Зеландією, Філіппінами, Таїландом та Пакистаном 
(вийшов з блоку в 1968 p .) . Блок закінчив існування в 1977 р .

  **** Мається на увазі CENTO (Central Treaty Organisation) – організа-
ція, заснована в 1955 p .; діяла до 1979 р . Входили Велика Британія, Туреччи-
на, Ірак (вийшов у 1955 p .), Іран (вийшов у 1974 p .), Пакистан і США (мали 
статус спостерігача) . Двосторонні угоди про співробітництво були підписані 
з Іраном, Пакистаном і Туреччиною .

***** Албанія, починаючи з 1962 p ., в роботі ОВД участі не брала, а в 
1968 р . вона в однобічному порядку денонсувала Договір .

країнам Брюссельського договору та США і Канаді об’єднатися 
для захисту від можливої агресії Радянського Союзу . Основною 
потугою стримування ймовірного противника від нападу на чле-
нів об’єднання стала б військова могутність США з їх ядерною 
зброєю . Держави–члени Брюссельського договору запросили 
Данію, Ісландію, Італію, Норвегію й Португалію взяти участь 
у цьому союзі . Наслідком стало підписання у квітні 1949 р . 
Вашингтонського договору, який започаткував спільну систему 
безпеки — Організацію Північноатлантичного Договору (North 
Atlantic Treaty Organisation), що ґрунтувалася на партнерстві 
названих вище дванадцяти країн . В англомовній літературі 
цю організацію скорочено називають NATO, а в українських і 
російських текстах використовують абревіатуру НАТО, назву 
Північноатлантичний Альянс або просто Альянс .

Разом з тим, найбільші військові держави НАТО теж були 
пов’язані з групами країн на зразок Альянсу в інших регіонах, 
де була потреба захищати своїх членів від можливих ворогів, 
серед яких можна назвати й комуністичні держави, зокрема 
Радянський Союз .

Австралія, Нова Зеландія і США* були своєрідною проти-
вагою Китаю, Північній Кореї та В’єтнаму . Угоди п’яти дер-
жав щодо оборони** були укладені для створення противаги 
В’єтнаму й Індонезії та певною мірою — Китаю . Організація 
південно-східного азійського договору*** мала майже такі самі 
загрози . Організація договору країн центрального регіону****, 
яка протистояла Радянському Союзу з південного заходу, була 
також противагою арабським державам та Іраку після того, як 
Ірак вийшов з колишнього Багдадського Договору в 1955 р .

У 1954 p . CPCP виступив з пропозицією приєднатися 
до НАТО, але США та Велика Британія відхилили її . Після 
офіційного проголошення цього відхилення та через загрозу, 
створену ремілітаризацією ФРН та входженням її в НАТО, 
у травні 1955 р . був підписаний Варшавський Договір між 
Албанією, Болгарією, НДР, Польщею, Румунією, СРСР, 
Угорщиною та Чехословаччиною . Наслідком підписання цього 
договору було створення Організації Варшавського Договору 
(ОВД)*****. Україна, як частина СРСР, також опинилася у 
складі цієї організації .

Зі здобуттям незалежності Україна отримала відповідальну 
можливість приймати рішення у сфері забезпечення власної 
воєнної безпеки самостійно . Хоча основну масу українських 
громадян нині хвилюють перш за все економічні питання, 

однак забезпечення воєнної безпеки країни як гарантії по-
вноцінного мирного життя в очах народу завжди було серед 
найважливіших обов’язків держави . Задля воєнної безпеки 
українці, як і народ будь-якої держави, сплачують податки, і 
вони бажають, щоб їхні гроші, виділені на оборону – воєнну 
безпеку країни, – витрачалися ефективно . Але на сьогодні не 
можна бути впевненим, що народ України може дозволити собі 
значні капіталовкладення в оборонну сферу . Стан економіки 
нашої “хворої” країни суттєво обмежує її спроможності у 
розбудові сучасного боєздатного війська . Могутнє українське 
військо, яке будує держава, – тільки ілюзія, навіяна політиками . 
В України не вистачає грошей одночасно на масло для народу 
та на гармати для війська . На підтвердження цього наведе-
мо деякі тези з інтерв’ю директора Департаменту фінансів 
Міністерства оборони України генерал-лейтенанта Івана Марка 
[2]: “ . . . Обмеженість видатків дозволяє фінансувати лише три 
напрямки: грошове забезпечення та заробітну плату, харчуван-
ня (на 75 %), а також комунальні послуги (на 62 %) . Решта – на 
рівні 25–30 % . . . А такі питання, як бойова підготовка – взагалі 
на рівні 8 % . Тобто тільки 8 % військових займаються тим, що 
становить зміст їхньої професії! Із наявних літаків літає лише 
20 %! У небо піднімаються тільки бойові машини, які викону-
ють завдання з прикриття важливих державних об’єктів . . .” “ . . .
цього (2009) року вперше за роки незалежності України рівень 
фінансування Збройних Сил знижено до позначки 0,7 % ВВП . 
Водночас світовий досвід, та й наші розрахунки доводять, що 
за фінансування армії на рівні менше 1 % ВВП невідворотно 
настає руйнація Збройних Сил .  . . . кожен рік на оборону виді-
ляється дедалі менше” . Коментарі зайві .

Відсутність міжнародного замовлення на нейтральну 
Україну та обмеженість її економічних спроможностей на ство-
рення й утримання війська, яке могло б власними силами за-
безпечити суверенітет й територіальну цілісність нашої країни, 
спонукають прагматичну людину до логічного висновку щодо 
потреби приєднання України до однієї з колективних систем 
безпеки, щоб мати надійний захист у разі широкомасштабної 
воєнної агресії .

Дійсно, якщо з кимось об’єднатися та будувати спільну 
оборону, то це, зрозуміло, буде дешевше . Тільки тут постає 
питання довіри до членів об’єднання та їхньої надійності в 
лиху годину . До того ж вороги Ваших нових друзів стануть і 
Вашими ворогами . Згадаємо, що коли Україна була під пара-
солькою системи колективної безпеки за часів ОВД, на неї були 
націлені балістичні ракети з ядерними боєголовками з боку 
НАТО . І ще одне дуже важливе питання – можлива наявність 
у статуті організації колективної безпеки окрім територіальної 
оборони інших завдань воєнного характеру за межами тери-
торії країн-членів .

З іншого боку варіант неприєднання українцям нібито най-
ближчий . Але близьку ментальності українця позаблоковість 
мало проголосити – її треба забезпечити значними ресурсами . 
Проте навряд чи українська економіка у найближчі роки до-
сягне рівня швейцарської . До речі, воєнна безпека позаблокової 
Швейцарії забезпечена не стільки її військом, а визнанням та 
забезпеченням постійного нейтралітету Швейцарії й недо-
торканості її території відповідними міжнародно-правовими 
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* Постійний нейтралітет Швейцарії виник внаслідок підписання чоти-
рьох міжнародно-правових актів: Акта Віденського Конгресу від 8(20) бе-
резня 1815 р ., Додатка до Акта Віденського Конгресу № 90 від 8(20) березня 
1815 р ., Декларації держав щодо справ Гельветичного Союзу і Акта відносно 
визнання і забезпечення постійного нейтралітету Швейцарії й недоторкан-
ності її території .

актами* . От якби Захід та Росія визнали, що для безпеки Європи 
потрібна позаблокова Україна, то можна було б проголосити дер-
жавний нейтралітет . Але це ілюзія, цього не буде, бо є поняття так 
званих інтересів великих держав поза власними кордонами . 

Після розпаду СРСР не стало й Варшавського договору . 
Найближчі сусіди України приєдналися до різних систем 
колективної безпеки, а саме: 

євразійської, основою якої є приєднання до Організації 
Договору з колективної безпеки (ОДКБ); 

євроатлантичної, у вигляді членства в Організації пів-
нічноатлантичного договору (НАТО);

або, на сьогодні трошки віртуальної, європейської, для 
членів Європейського Союзу (ЄС) . 

Україна як суверенна держава географічно разом з сусід-
ньою Молдовою опинилися поміж територій трьох военно-
політичних союзів . 

З ОДКБ Україна межує на півночі та сході . Цьому воєнно-
політичному союзу, створеному колишніми радянськими 
республіками після розпаду СРСР, всього сьомий рік, нічого 
особливого у новітній історії, поганого або доброго за ним не 
пригадується . Менталітет народів та керівництв країн-членів 
ОДКБ – у недавньому минулому республік СРСР – українцям 
більш-менш зрозумілий, вони самі звідти . Стосовно цього 
багато питань поки що не виникає . У доктринальному плані 
ОДКБ виражає чисто оборонну спрямованість воєнної політи-
ки держав-учасниць за умови пріоритету політичних засобів 
запобігання військовим конфліктам та ліквідації їх . За своїм 
змістом ОДКБ є передусім чинником воєнно-політичного 
стримування . Сьогодні у складі ОДКБ Білорусь, Вірменія, 
Казахстан, Киргизія, Росія, Таджикистан та Узбекистан .

З НАТО та ЄС Україна межує на заході та на півдні через 
Чорне море . НАТО і ЄС формально є різними організаціями, 
однак через те, що більшість країн-членів у кожній ті ж самі, 
ці парасольки безпеки перекривають одна одну . 

Європейські прагнення України, тяжіння більшості укра-
їнців до Європи, бажання співпрацювати з країнами-членами 
цих союзів як у двосторонньому порядку, так і на рівні альянсів 
потребують висвітлення деяких аспектів витоків, розвитку 
та сьогоднішніх завдань цих організацій, у першу чергу най-
важливіших внутрішніх та зовнішніх проблем, які можуть 
цікавити українського громадянина, які можуть постати під 
час можливого вибору щодо приєднання до прийнятної для 
країни парасольки безпеки .

Деякі аспекти розвитку  
та сьогоднішнього стану НАТО та ЄС  

як колективних систем безпеки
Основи НАТО та ЄС як сучасних систем колективної без-

пеки в Європі були закладені відразу після закінчення другої 
світової війни . Обидва союзи, як показано вище, мають спільне 

походження, і, хоча далі в кожного з них був власний шлях, 
вони були постійно пов’язані у подальшому розвитку . 

Якщо простежити шлях розвитку структури і функцій між-
континентальної євроатлантичної системи безпеки – НАТО, –  
то помітимо і кількісне збільшення Альянсу (організація сьо-
годні нараховує 28 країн-членів), і ускладнення та поглиблення 
його функцій . 

До початкової функції суто колективної оборони Альянсу 
додалися функції підтримання миру та врегулювання криз, що  
було нормативно оформлено у Стратегічній концепції, схва-
леній у 1999 р .

Був в історії НАТО і дуже складний момент . У 1991–1994 рр .,  
постала загроза подальшого існування організації: зі зникне- 
нням СРСР і ОВД з політичної арени зникли й чинники для 
продовження існування тієї НАТО, якою вона була задумана в 
1949 р . У Північній Америці і Європі розгорнулися бурхливі 
дебати щодо подальшої долі Альянсу . Обговорювалося навіть 
питання про те, щоб Сполучені Штати пішли з Європи . Але та-
кий крок був би небажаним для США, бо, найімовірніше, вони 
надалі не мали б перспективи нового повернення до Європи, 
яка міцнішала . Безумовно, США, діючи через НАТО, активно 
впливають на процеси розбудови системи європейської безпеки 
і є її вагомим елементом . 

У січні 1994 на саміті НАТО в Брюсселі було започатко-
вано нову форму співробітництва з країнами, що не входили 
до Альянсу, – Програму партнерства заради миру, активним 
учасником якої стала Україна . 

Північноатлантичний Альянс сьогодні є міцною, життє- 
здатною організацією, яка має майбутнє, але лише за умов 
своєчасного й адекватного реагування нею на виклики, які 
несе з собою нова ситуація у світі . Разом із розширенням і 
видимим посиленням Альянсу, а також із поглибленням його 
проникнення в життя Європи, НАТО стикається з новими ви-
кликами та проблемами . Розглянемо деякі з них .

Зосередженість зовнішньої політики Альянсу на подаль-
шому розширенні негативно впливає на запас його стійкості, 
оскільки через збільшення кількості членів Північноатлантична 
організація втрачає в керованості, стає проблемою прийняття 
рішень шляхом консенсусу . І ця проблема видається ще біль-
шою, якщо врахувати ті суперечності, що існують між новими 
державами–членами Альянсу, більшість яких підтримують 
політику США, та давніми членами НАТО .

Викликом є й відмінності між старими й новими членами 
Альянсу в рівнях економічного розвитку і стабільності . 

Давньою проблемою можна вважати дисбаланс у забезпе-
ченні ресурсів НАТО, адже левову частку їх надають Сполучені 
Штати Америки, а внески європейських держав значно мен-
ші . Фактично США, де на оборону витрачається 3,7 % ВВП, 
фінансують безпеку Європи, держави якої витрачають на це 
менше 2 % свого ВВП . Країни, що є водночас членами Альянсу 
та входять до ЄС, а таких більшість у Європі, взагалі не по-
спішають збільшувати витрати на власну колективну систему 
оборони, покладаючись більше на США, які через механізм 
НАТО практично є основним донором воєнної безпеки Європи . 
Через створення військової складової Європейського Союзу 
постає питання у країн–членів обох союзів, як розподілити 
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* Відповідні резолюції Ради Безпеки ООН № 1160, 1199 і 1203 були, але 
Організація Об’єднаних Націй не надавала НАТО мандат на використання 
сили проти Югославії, як то було у 1994–1995 рр . у Боснії та Герцеговині, або 
на відміну від бойових дій в регіоні Перської затоки (січень – лютий 1991 р .), 
що були санкціоновані ООН (Договір не дозволяв НАТО діяти за межами Єв-
роатлантики, тому формально воювала коаліція 34 держав на чолі з США) .

кошти, що виділяються на оборону, щоб виконати обов’язки 
в ЄС і НАТО та забезпечити власну оборону .

Новий виклик – розгортання сил НАТО на підставі рішень 
ООН на значних відстанях (на Сході чи Півдні) та ведення там 
бойових дій . Чи відповідають воєнно-економічні можливості 
політичним потребам? Це новий виклик також для рівня бойо-
вої підготовки військ різних країн, яка виявилася недостатньою 
для дій у таких регіонах .

Досвід операції НАТО на Балканах у 1999 р . засвідчив по-
требу координації зусиль країн Альянсу в питаннях розвитку 
національних збройних сил, досягнення ними нового рівня 
взаємосумісності, а також залучення для досягнення цілей 
операції не лише суто військових, але й інших інструментів за-
безпечення національної безпеки (дипломатичних, економічних, 
інформаційних, фінансових тощо) . Щоб усунути певні недоліки 
у взаємосумісності військових підрозділів країн НАТО, а також 
подолати різницю між військовими амбіціями та реальними 
спроможностями збройних сил, на саміті 1999 р . у Вашингтоні 
було схвалено Ініціативи з оборонних спроможностей [3] .

Терористична атака на США у вересні 2001 p ., потенційна 
загроза застосування зброї масового ураження, регіональ-
на нестабільність і конфлікти, а також військова операція в 
Афганістані прискорили процес переоцінки існуючих підходів 
до реформування збройних сил і засвідчили, що тотальна колек-
тивна оборона більше не може відповідати вимогам сьогодення 
та братися за основу в плануванні оборони країни . Щоб проти-
стояти цим новим загрозам, потрібно брати участь у колектив-
них системах безпеки на нових принципах, які передбачають 
розвиток спроможностей військ (сил) для участі в широкому 
спектрі операцій, передусім за межами країни . З урахуванням 
цього у 2002 р . затверджено Празькі зобов’язання [4] щодо спро-
можностей і прийнято важливе рішення продовжити, з огляду 
на нові глобальні загрози, процес трансформування Альянсу, 
започаткований Лондонською декларацією в 1990 р .[5] .

До речі, терористичні напади на Нью-Йорк і Вашингтон 
спонукали Альянс менше ніж за добу після цих жахливих по-
дій, вперше в історії застосувати статтю 5 Вашингтонського 
договору колективної оборони та військові сили й інші активи 
на її виконання . Для надання негайної допомоги США союзни-
ки узгодили вісім заходів . Одним із них було направлення для 
патрулювання повітряного простору США літаків раннього по-
вітряного попередження та управління НАТО AWACS . Операція 
мала назву Eagl Assist . Було розпочато також антитерористичну 
операцію в Середземномор’ї під назвою Active Endeavor, яка 
проводиться й нині . До речі, у 2004 р . до участі в операції при-
єдналися й кораблі Військово-Морських Сил України .

Викликом для НАТО слід вважати неоднозначну оцінку у 
світі використання збройних сил поза межами відповідальності 
НАТО під час повітряної війни проти Югославії в 1999 р .,  
не санкціоноване Радою Безпеки ООН* . Тоді крах зусиль 

Контактної групи на переговорах у Рамбуйє виявив недоско-
налість механізму превентивної дипломатії, а неспроможність 
ООН та інших міжнародних інституцій запобігти ескалації на-
пруженості в Косові стала, по суті, однією з причин силового 
розв’язання конфлікту . Наслідки воєнної операції НАТО в 
колишній СРЮ неоднозначно сприймаються країнами світової 
спільноти . Даються різні, інколи полярні оцінки тим подіям: 
від цілковитого схвалення до повного засудження .

Про воєнно-політичні аспекти операції НАТО в колиш-
ній Югославії та роль України у врегулюванні конфлікту 
можна прочитати в статті відомого українського дипломата 
Костянтина Грищенка [6], нині міністра закордонних справ, 
написаній відразу після згаданих подій . 

Під час кампанії НАТО в Югославії використовувались лише 
військово-повітряні та військово-морські сили, що призвело до 
практичної відсутності втрат серед військовослужбовців НАТО, 
а кількість жертв серед мирного населення та знищених цивіль-
них об’єктів у Косові й Сербії була значною . В той же час НАТО 
виявилася єдиною міжнародною організацією, яка, реагуючи на 
ескалацію насилля в Косові та наростання загрози гуманітарної 
катастрофи, взяла на себе відповідальність і здійснила реальні 
кроки, спрямовані на врегулювання конфлікту . У період після 
початку бойових дій в Югославії сили НАТО досить успішно 
виконували функцію організації тимчасового облаштування 
біженців з Косова та надання їм гуманітарної допомоги . Але 
Альянс не дотримався більшості ключових положень Резолюції 
Ради Безпеки ООН №1244, а саме [7]: Армію визволення Косова 
(АВК) не роззброїли, майже все неалбанське населення виму-
шено було покинути Косово, було знищено понад 120 христи-
янських храмів і монастирів . Коли у лютому 2008 р . Косово у 
односторонньому порядку проголосило незалежність від Сербії, 
автономним краєм якої воно було, декілька десятків держав, що 
визнали її незалежність під назвою Республіка Косово, поруши-
ли суверенітет і територіальну цілісність Сербії .

Дії НАТО в Югославії поставили під сумнів основоположні 
принципи сучасної системи міжнародного права . Виникає оче-
видна суперечність між концепцією “гуманітарної інтервенції”, 
на якій ґрунтувалась воєнна операція НАТО проти СРЮ, та 
щонайменше двома непорушними принципами міжнародного 
права – державного суверенітету та збереження територіальної 
цілісності держав . Адже НАТО проводила бойові дії проти 
країни, яка не здійснювала агресії проти будь-якого її члена 
або взагалі проти будь-якої іншої суверенної держави .

Оцінці операції НАТО в Югославії з міжнародно-правових 
позицій присвячена робота Віктора Нікітюка [8], у якій йдеться 
й про еволюцію концепції гуманітарного втручання й про те, що 
прецедент операції НАТО в Югославії може використовуватись 
для виправдовування практики військового втручання у вну-
трішні конфлікти без мандату ООН . Автор пише, що етнічний 
конфлікт є явищем, наявним у всіх багатоетнічних суспільствах . 
За певних обставин етнічний конфлікт може набувати характеру 
міжетнічного насилля, яке загрожує політичному ладу та соці-
альному устрою відповідних національних держав . 

Головна загроза безпеці сьогоднішнього світу, стверджує 
автор [8], перемістилася з площини відносин між державами 
у площину загроз із боку урядів щодо їхніх громадян .
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У міжнародному співтоваристві поступово формується 
думка щодо оцінки легітимності військового втручання у ви-
падках грубих і систематичних порушень прав людини та фун-
даментальних свобод . Формулювання доктрини гуманітарної 
інтервенції з урахуванням наслідків косівської кризи могло б 
стати важливим кроком у розвитку сучасного міжнародного 
порядку [8] .

Зауважимо, що є й протилежні оцінки подій у сербський 
провінції Косово у 1998–1999 рр . Наприклад, у [7] висловлена 
думка стосовно безпідставності звинувачення сербів у геноциді 
та думка, що АВК, яка розпочала збройне повстання у 1998 р ., 
була озброєна і навчена американськими та британськими 
розвідувальними службами для створення нестабільності у 
Косові, мала спровокувати ситуацію, коли втручання НАТО 
буде виправданим, та тим самим перетворити Альянс із суто 
оборонної організації на таку, що може використати силу 
будь-де й будь-коли . 

Усі зазначені вище виклики спричиняють підвищення ви-
мог до якості функціонування й розвитку Альянсу, який ще не 
знає, до чого він прийде, адже запитань сьогодні більше, ніж 
відповідей . Виникає потреба не просто в енергійному рефор-
муванні та подальшому розвитку структури НАТО, особливо 
її військової складової . Постає питання про неперервний роз-
виток концепцій і доктрин, про формування у всіх структурах 
такого характеру діяльності, щоб бути постійно готовими до 
змін і сприймати певні виклики . Сьогодні серед країн-членів 
Альянсу є дві позиції щодо трансформування Альянсу: перша –  
повернути НАТО роль суто оборонної організації, друга – під-
вищити його здатність виконувати широкий спектр завдань 
без географічних обмежень . На останнє слід зауважити, що 
НАТО стає світовою силою, здатною впливати на сучасний хід 
світових подій, а не лише бути інструментом для задоволення 
виникаючих потреб . НАТО стає авторитетною організацією 
в розумінні глобального управління, що встановлює правила, 
норми й моделі, які мають певну переконливість за межами 
добровільного кола її членів . Сьогодні роль НАТО як суб’єкта 
світового масштабу полягає в забезпеченні й підтримці багато-
національних військових миротворчих місій, які є своєрідним 
поєднанням стратегічних інтересів членів Альянсу та інтересів 
світового суспільства .

Далі стосовно розвитку суто європейської системи без-
пеки . У 1954 р . Паризький договір модифікував Брюссельську 
угоду, створивши Західноєвропейський Союз (ЗЄС) як нову 
міжнародну організацію з приєднанням до неї ФРН та Італії . 
Кількість учасників ЗЄС збільшувалась, і ускладнювався 
його формат . З-поміж 28 учасників на 1999 р . лише 10 країн, 
які підписали модифіковану Брюссельську угоду, мали повні 
права на прийняття рішень у Союзі . Інші 18 країн були лише 
асоційованими його партнерами або спостерігачами . У груд-
ні 1992 р . було підписано Договір про Європейський Союз 
(Маастрихтський договір) . 

Після створення НАТО система колективної самооборони 
Брюссельського договору (у вигляді ЗЄС) була певним чином 
“поглинута” Альянсом і вже не відігравала головної ролі в 
безпеці країн Західної Європи . З розширенням структури кон-
сультацій щодо політичних питань і питань безпеки й оборони 

у так званій “Петерсберзькій декларації” були сформульовані 
нові завдання ЗЄС: гуманітарні та рятівні операції, операції з 
підтримання миру, участь у врегулюванні криз, у тому числі 
й у миротворчих операціях . 

У процесі створення Європейського Союзу керівники його 
країн-членів погодилися розвивати спільну зовнішню полі-
тику та політику в галузі безпеки . Згодом ця ініціатива була 
визнана недостатньо ефективною і замінена розширеним та 
дієвішим політико-правовим інструментом, який зафіксований 
Амстердамським договором ЄС від 1997 р . (набув чинності у 
1999 р .) і здобув назву Спільна Європейська політика безпеки 
та оборони (СЄПБО) . З липня 2001 р . ЗЄС фактично припинив 
свою роботу у зв’язку з тим, що ЄС взяв на себе основні його 
функції . 

Оскільки в програмних документах як ЄС, так і НАТО за-
значені питання забезпечення безпеки та стабільності в Європі, 
то може виникнути думка, що існує певне дублювання завдань 
цих інститутів або навіть конкуренція між ними . Дійсно, після 
розпаду СРСР у Європі зростало бажання поступово звільни-
тися з-під політичної опіки американських союзників . Пізніше 
це бажання було підсилено політикою односторонніх дій США 
у прийнятті зовнішньополітичних рішень, зокрема ігноруван-
ням позиції європейців щодо іракської кампанії у 2003 р . Разом 
з тим, посилювалося усвідомлення власної неспроможності 
вдатися до широкомасштабних військових дій за умови, якщо 
НАТО вирішує не втручатися у певний конфлікт . 

Але з огляду на розширення спектру сучасних викликів та 
загроз, стратегічне співробітництво НАТО та ЄС з питань без-
пеки і стабільності в Європі набуває особливої ваги . Як це не 
дивно, до 2000 р . офіційних відносин між двома організаціями 
майже не існувало . Стосовно співробітництва та взаємодопов-
нення ЄС і НАТО у сфері забезпечення безпеки і стабільності 
в Європі можна прочитати в роботі Володимира Хандогія і 
Анатолія Солов’я [9] . Автори стверджують, що у повоєнні роки 
саме Альянс відігравав певну “інтеграційну” роль, створюючи 
необхідний фундамент для розбудови потужної економічної 
та політичної спільноти, якою є сьогодні Європейський Союз . 
Завдяки НАТО на початку 1950-х років було створено потрібні 
умови для примирення двох одвічних суперників – Франції 
та Німеччини, грецько-турецький конфлікт навколо Кіпру не 
переріс у повномасштабну війну, а східноєвропейські країни 
колишнього соцтабору набули досвіду в НАТО й успішно при-
єдналися до Євросоюзу . 

Невдала спроба врегулювання силами європейських країн 
(під егідою ООН) конфлікту в Боснії і Герцеговині в 1992– 
1995 рр . продемонструвала європейцям їхню неспроможність 
локалізувати конфлікт у центрі Європи без допомоги США . 
Незважаючи на значні сукупні економічні та людські ресурси 
ЄС, з’ясувалося, що європейські країни не мають ні достатньо-
го політичного впливу, за допомогою якого можна було б запо-
бігти виникненню в Європі кризових ситуацій, ні відповідної 
військової сили . Саме втручання НАТО в Боснії, що спиралося 
на військову міць США, поклало край попереднім дискусіям 
про відсутність потреби в Альянсі після розпаду СРСР . 

Домінування США під час проведення операції в Косові у 
1999 р . ще раз нагадало європейцям про їхню слабкість у вій-
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ськовій сфері . Косовські події змусили європейських політиків 
гостро відчути небезпеку, пов’язану зі значним відставанням 
Європи від США в оборонній галузі . Дійсно, за чисельністю 
особового складу європейський компонент НАТО більш ніж 
удвічі перевищує показник США (3 млн проти 1,5 млн), однак 
військові витрати європейців у 2000 р . становили лише 64 % 
американських ($165 млн проти $296 млн) [10] . 

За різними оцінками, сукупний бойовий потенціал євро-
пейських країн НАТО дорівнював наприкінці 1990-х лише 
10–30 % потенціалу США, оскільки європейці витрачають на 
військові дослідження та закупівлю озброєнь набагато менше 
коштів, ніж Сполучені Штати . До того ж, порівняно з європей-
ськими арміями, США висувають значно вищі вимоги до рівня 
боєготовності військ . Наприклад, середній наліт європейських 
військових льотчиків НАТО наприкінці 1990-х становив 160 го- 
дин на рік (за вимоги НАТО в 180 годин), тоді як у США цей 
показник сягав 220 годин [10] .

У косовській операції брали участь 13 країн – членів 
Альянсу, однак 80 % ударів високоточними боєприпасами, 85 % 
вильотів уночі та у важких погодних умовах, 95 % ударів кри-
латими ракетами було здійснено силами США [10] . Приблизно 
70 % літаків і більша частина зброї, яку використовував Альянс 
у Югославії, – американського виробництва, зокрема ракети 
“Томагавк” постачалися компанією “Рейтеон”, бомбардуваль-
ники “Б-2” – компанією “Нортроп Груммен”, важкі транспортні 
літаки – компаніями “Боїнг” та “Локхід Мартін” [6] . 

Військово-технічне відставання європейців від своїх аме-
риканських союзників не стало несподіванкою з огляду на 
традиційні підходи європейських країн до фінансування вій-
ськових витрат . Сучасні дані свідчать про те, що європейцям 
й досі не вдалося подолати цю негативну тенденцію . Зокрема 
у 2006 р . сума видатків держав – членів ЄС на оборонні по-
треби становила близько $250 млрд, тоді як Сполучені Штати 
витратили на ці потреби $530 млрд . Ще красномовнішим є 
порівняння питомої ваги науково-дослідницьких витрат в обо-
ронному бюджеті США та ЄС, яка, за даними Європейського 
оборонного агентства (грудень 2006 р .), відповідно становить 
13,1 % та 4,7 % [9] .

Сьогодні Європейський Союз не здатний самостійно 
протидіяти глобальним загрозам та здійснювати управління 
масштабними операціями [11] . У ЄС відсутня процедура за-
стосування збройних сил країн-членів для відбиття агресії,  
а також потужних військових угруповань, які б знаходились 
у постійній бойовій готовності, на кшталт Сил швидкого реа- 
гування НАТО . Створені в ЄС бойові групи у складі 1500 осіб 
Nordic Battle Group (Швеція і Фінляндія) та Spanish-led Battle 
Group (Іспанія), які на ротаційній основі перебувають у по-
стійній готовності до застосування, не можна порівняти із си-
лами швидкого реагування НАТО чисельністю близько 25 тис . 
військових . Зазначені бойові групи здатні врегулювати тільки 
невеликий за масштабами конфлікт на початковій стадії його 
виникнення, але неспроможні протистояти агресору . 

Таким чином, ситуація спонукала Євросоюз зосередитися 
на розбудові власної Європейської системи безпеки і оборони 
та перебрати на себе функції Західноєвропейського Союзу [9] . 
Ця діяльність потребувала активної взаємодії і координації з 

НАТО, оскільки слід було узгодити спільні дії під час урегулю-
вання криз, а також залучення військових ресурсів тих самих 
країн – членів ЄС та НАТО для участі у місіях під проводом 
цих організацій . Першими результатами спільної координа-
ційної роботи тандему НАТО–ЄС стали документи, на яких 
ґрунтувалося подальше стратегічне партнерство між Альянсом 
та Євросоюзом: Декларація НАТО–ЄС про Європейську по-
літику безпеки і оборони та угода “Берлін Плюс” ухвалені на 
саміті ЄС і НАТО у 2002 р . Положення, зафіксовані угодою 
“Берлін Плюс”, базувалися на рішеннях Берлінської зустрічі 
НАТО–ЗЄС 1996 р .

Згідно з положеннями угоди “Берлін Плюс”, Європейський 
Союз у процесі врегулювання кризових ситуацій отримував 
право використовувати низку важливих ресурсів та засобів 
НАТО, що дозволяло Альянсу здійснювати підтримку операцій 
під проводом ЄС, у яких НАТО формально не бере участі .

На сучасному етапі триває співробітництво ЄС та НАТО 
у сфері виконання планів досягнення оперативної спромож-
ності сил Євросоюзу і стратегічний курс розвитку відносин 
НАТО–ЄС у найближчому майбутньому залишатиметься 
безальтернативним . 

Від задекларованого суверенітету – 
до вимушеної позаблоковості

До суб’єктів, що можуть приймати рішення стосовно 
вибору України у оборонній сфері або впливати на рішення 
інших, можна віднести український народ, владу української 
держави, нашого північного сусіда Росію, країни – члени ЄС, 
НАТО та найвагомішого члена цієї організації – США . Якою 
ж є позиція зазначених суб’єктів у даному питанні?

Політика незалежної української держави у сфері воєнної 
безпеки відразу після проголошення незалежності зазнала кар-
динальних змін – від заявленого у Декларації про державний 
суверенітет наміру стати в майбутньому постійно нейтраль-
ною державою, яка не бере участі у військових блоках, – була 
законодавчо переорієнтована владою на євроатлантичний 
напрям і головне питання у сфері оборони для народу України 
було сформульоване владою дуже просто – вступати чи не 
вступати до НАТО? 

Після перших контактів на початку 1990-х років Україна роз-
почала співробітництво з НАТО у рамках Програми Північно-
атлантичного співробітництва та Програми “Партнерство 
заради миру”, а з 1997 р . і до сьогодні співпраця розвивається 
більш системно на основі Хартії про особливе партнерство . 
Майбутнє членство нашої держави у НАТО було визначено За- 
коном України “Про основи національної безпеки України” . 
Зараз співробітництво Збройних Сил України з Альянсом до-
сягло вже майже рівня країн – членів організації, що дає вій- 
ськовим можливість покращувати стан бойової підготовки та 
вдосконалювати структуру управління військом . Українські 
військові вже давно вирішили для себе питання вступу до 
НАТО, психологічно вони вже майже там . Українське військо-
ве відомство чітко виконувало положення Воєнної доктрини 
стосовно “проведення політики євроатлантичної інтеграції, 
кінцевою метою якої є вступ до НАТО як основи загально-
європейської системи безпеки” . 
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Зрозуміло, що приєднатися до Євросоюзу з позиції члена 
НАТО було би значно легше, хоча 100 %-ї гарантії це не дає, 
згадаймо приклад Туреччини . Членство України в НАТО ви-
глядало б як її (України) гарантована участь у забезпеченні 
безпеки і оборони Європи – необхідна, хоча й недостатня умова 
вступу України в ЄС, що б там не казали про необов’язковість 
цього європейські державні діячі та політики офіційно . 

Але на шляху України до Альянсу є серйозні перешкоди, 
а саме: Альянс сьогодні не готовий розглядати питання щодо 
прийняття у організацію України як такої, що ще не перебуває 
у відповідній стадії розвитку, і головне – сьогодні лише 20,1 % 
громадян України підтримує вступ до НАТО, а 59,3 % – проти 
(дані Центру Разумкова) . 

Росія розглядає можливий вступ України до НАТО як загро-
зу власним національним інтересам . “Визначальним чинником 
у відносинах з Організацією Північноатлантичного договору 
залишиться неприйнятність для Росії планів просування вій-
ськової інфраструктури Альянсу до її меж і спроби надання 
йому глобальних функцій, що йдуть врозріз з нормами між-
народного права…” – сказано у Стратегії національної безпеки 
Російської Федерації до 2020 року [12] . 

США, що ще два роки тому дуже бажали бачити Україну 
у колі країн – членів НАТО, сьогодні “охололи” до свого про-
теже та більше опікуються стосунками із значно вагомішим 
суб’єктом світової політики – Росією . У цьому зв’язку зрозу-
міло, що питання щодо членства України в НАТО буде від-
сутнім у порядку денному Альянсу і сьогодні, і у найближчій 
перспективі . Фактично йдеться про те, що НАТО має визнати 
і поважати інтереси Росії у сфері безпеки . Показовою є думка 
Джеймса Біссета, колишнього Надзвичайного і Повноважного 
Посла Канади в Югославії [7]: “Було очевидним, що розши-
рення НАТО на схід рано чи пізно викличе ворожу реакцію 
Росії . Атака Південної Осетії Президентом Саакашвілі 8 серпня 
2008 стала останньою краплею, і Росія нарешті показала зуби, 
розгромивши грузинський напад за 48 годин .

 . . .Ми постали перед  . . . серйозною поразкою миру та без-
пеки у світі . Відповідальність за це лягає переважно на країни 
НАТО під проводом США .

Корені проблеми лежать, зокрема, в ідеологізованому 
нав’язливому прагненні американських політичних лідерів 
до світової гегемонії США – поширення Доктрини Монро на 
всі регіони світу – і намаганні правозахисників та ідеалістів 
позбутися принципу національного суверенітету та замінити 
його новими концепціями: гуманітарного втручання, обов’язку 
захисту та експорту демократії .

Ця комбінація егоїстичного бажання домінувати та фа-
рисейської пристрасті до втручання у справи інших країн 
виявилася фатальною . Вона перевернула Договір про НАТО 
з ніг на голову та перетворила Альянс на агресивну військову 
машину” .

Український народ у ставленні до питання вибору поза-
блоковості держави або приєднання до однієї з колективних 
систем безпеки формально, тобто шляхом референдуму, ще 
не мав можливості визначитися . За результатами моніторин-
гів суспільної думки, український народ оцінює євразійський 
варіант безпеки, основою якого є воєнна могутність Росії, як 

достатньо прийнятний з позиції оборонних спроможностей . У 
той же час українці розуміють, що у випадку такого вибору до-
ведеться ставити хрест на можливості членства України у ЄС, 
на яке сподівається більшість громадян української держави . 

Сьогодні більшість (51 % проти 29 %, дані Центру Разумкова) 
українського народу підтримує вступ до Європейського Союзу 
(ЄС) . Адже членство в ЄС означає приєднання не тільки до 
економічного, а й до воєнно-політичного союзу, який демон-
струє готовність у подальшому вирішувати питання безпеки 
принаймні в європейському масштабі . Можна впевнено ствер-
джувати, що внесок України в стабільність і безпеку Європи 
буде ефективнішим, якщо наша держава буде прийнята саме 
до Європейського Союзу, адже наближення кордону ЄС до 
Росії на півдні наш сусід не вважатиме загрозою її національ-
ній безпеці, як у разі вступу України до НАТО . Однак така 
подія, як вступ України до ЄС, через низький рівень розвитку 
економіки та демократії у нашій країні вельми малоймовірна 
у найближчі роки .

Таким чином, Україна сьогодні опинилася у стані вимуше-
ної позаблоковості, коли двері до ЄС та НАТО зачинені, а при-
єднання до ОДКБ не узгоджується з бажанням українців бути 
в Європі . Практично це повернення у вихідну точку 1991 р . 
на момент заявленого у Декларації про державний суверенітет 
наміру стати в майбутньому постійно нейтральною державою, 
яка не бере участі у військових блоках . Однак це повернення 
на якісно нижчий рівень воєнної безпеки .

Залишається покластися на “авось” і прийняти для себе, що 
широкомасштабна збройна агресія проти України у найближчі 
роки малоймовірна, що країни-гаранти безпеки України за 
Будапештським документом 1994 р .* будуть сумлінно вико-
нувати свої обов’язки, що можна, сидячі смирно, деякий час 
існувати і без міцного війська, оптимістично розраховуючи, що 
Україна відносно безпечно може залишатися у стані вимушеної 
позаблоковості довгі роки, що колись економіка розквітне і 
знайдуться кошти на військове будівництво . 

Чи слід сподіватися на створення нового військово-політич- 
ного союзу за участю країн Європи, Росії, Білорусії, України, 
Молдови? Скоріше за все – ні, адже навіщо Заходу ще одне 
військове об’єднання у Європі .

Зауважимо, що необхідною умовою для забезпечення без-
пеки у Європі є залучення Росії . Згадаємо, що 1954 p . CPCP 
виступив з пропозицією приєднатися до НАТО, але США та 
Велика Британія відхилили її . Результат – у травні 1955 р . був 
підписаний Варшавський Договір, наслідком підписання якого 
було створення військової організації Варшавського Договору 
і початок ери силового протистояння двох світових гігантів .  
У 1989 році перший Президент СРСР Михайло Горбачов про-
понував створити спільний “європейський дім” за участю Росії, 
а на початку 2000 р . Володимир Путин зондував на зустрічі з 
Президентом Біллом Клінтоном можливу реакцію Заходу на те, 
якби Росія висловила бажання вступити до НАТО . Пропозиції 
були відхилені і сьогодні однополюсний характер розподілу 

* “Меморандум щодо гарантій безпеки у зв’язку з приєднанням Украї-
ни до Договору про непоширення ядерної зброї” (підписано у м . Будапешт 
05 .12 .1994 р . Російською Федерацією, Королівством Великобританії і Пів-
нічної Ірландії, США) .– http://www .lawmix .ru/abro .php?id=7981 .
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сил у світі на порозі деформування амбіціями Росії, що знову 
у грі, Росії, що відроджується як світовий лідер .

Безумовно, найкращим підґрунтям для безпеки і стабіль-
ності на теренах Європи може бути тільки взаємовигідна еко-
номічна співпраця . Згадаємо, що основним внеском у справу 
об’єднання європейських народів стало утворення у 1950 р . 
Європейського об’єднання Вугілля і Сталі, ініціатором чого 
став тоді міністр закордонних справ Франції Робер Шуман . 
Саме на економічній основі було подолано давнє воєнне про-
тистояння між Францією і Німеччиною .

Тому все очевиднішою є природна потреба тісного еко-
номічного партнерства України не тільки з ЄС, а із Росією, 
яка справді прагне влитися в Європу і, можливо, бачить себе 
в майбутньому у складі євроатлантичної системи безпеки 
від Ванкувера до Владивостока . Політика України в росій-
ському напрямі має розвиватися інтенсивно і всебічно, але з 
обов’язковим збереженням і навіть посиленням національного 
суверенітету . За такої політики ефективний рух України до 
Європи, до європейської та євроатлантичної систем безпеки 
буде забезпечений .

Від редакції: даний матеріал надійшов до редакції на-
передодні інавгурації новообраного Президента України.  
25 лютого 2010 року під час складання Присяги Президента 
України Віктор Янукович заявив, що він бачить Україну євро-
пейською позаблоковою державою.  На сьогодні ця концепція 
втілена у проекті Закону України “Про засади внутрішньої 
і зовнішньої політики”, який знаходиться на розгляді у 
Верховній Раді України.
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Вирішення проблеми оцінювання та прогнозування 
рівнів воєнної небезпеки для держави завжди було 
у сфері уваги як державних органів, що здійснюють 
свої функції із забезпечення безпеки держави, так і 
фахівців з цього напряму діяльності . Саме прогноз 

рівня воєнної небезпеки є основоположним для визначення як 
заходів щодо забезпечення воєнної безпеки держави, так і їх ви-
конання . Це покладає особливу відповідальність на розробників 
прогнозу й висуває високі вимоги до їх фахового рівня . 

Можна впевнено говорити про те, що оцінювання та про-
гнозування рівнів воєнної небезпеки має бути одним із осно-
вних завдань системи забезпечення воєнної безпеки держави 
(СЗВБ), яка, у свою чергу, є складовою системи забезпечення 
національної безпеки . У цьому контексті набуває важливості 
методичний апарат як інструмент такого оцінювання та про-
гнозування .

Тому однією з вимог сучасності до методологічного підходу 
щодо оцінювання та прогнозування рівнів воєнної небезпеки 
для держави є визначення його адаптованості до СЗВБ . І пер-
шою перешкодою для цього стає невизначеність з самою СЗВБ,  
що безпосередньо впливає як на процес оцінювання та прогно- 
зування рівнів воєнної небезпеки, так і на організацію відпо-
відного реагування держави на ці рівні .

Сутність проблеми полягає в тому, що незважаючи на 
досить широке використання такого поняття, як “система за-
безпечення воєнної безпеки держави”, її склад, структура та 
взаємозв’язки між її суб’єктами законодавчо не розкривають-
ся . Лише Воєнна доктрина України надає перелік основних 
суб’єктів забезпечення воєнної безпеки [1] . Така невизначе-
ність не дає змоги системно досліджувати функціонування 
СЗВБ, що, безумовно, впливає на обґрунтованість рішень щодо 
забезпечення воєнної безпеки .

Виходячи з цих міркувань, можна запропонувати підхід 
до визначення СЗВБ через розгляд розуміння сутності самого 
забезпечення воєнної безпеки .

Розглядаючи забезпечення воєнної безпеки як комплекс 
заходів, спрямованих на усунення зовнішніх і внутрішніх за-
гроз національній безпеці України у воєнній сфері та створення 
сприятливих умов для гарантованого захисту національних 
інтересів, можна визначити функціональні ознаки, за якими 
можна зробити перелік потрібних суб’єктів забезпечення 
воєнної безпеки та структурувати їх . Установлення й подаль-
ше нормативне закріплення необхідних взаємозв’язків між 
суб’єктами забезпечення воєнної безпеки, як вертикальних, так 
і горизонтальних, створить загальний вигляд самої СЗВБ .

До таких функціональних ознак (властивостей) суб’єктів 
забезпечення воєнної безпеки можуть належати:

інформаційно-аналітичні;
організаційно-управлінські (прийняття рішень, програму-

вання й планування);
безпосередньо виконавчі (“силові”, “несилові”, ресурсного 

забезпечення) .
До “силових” належить Воєнна організація держави з її 

складовими, і, в першу чергу, Збройними Силами; до суб’єктів 
ресурсного забезпечення – оборонно-промисловий комплекс 
держави; до “несилових” суб’єктів – відповідні структурні 
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підрозділи Міністерства закордонних справ України, Служба 
зовнішньої розвідки тощо .

За цього підходу структура СЗВБ держави набуває такого 
вигляду (рис . 1) .

Однією з особливостей структури СЗВБ є її певна умовність 
у розподілі суб’єктів за функціональною спрямованістю . Це по-
яснюється тим, що всі суб’єкти забезпечення національної без-
пеки як законодавчо визначені державні інституції мають багато 
функцій, у тому числі й ті, за якими здійснювався їх розподіл . 
Наявність багатьох функцій у кожного з суб’єктів СЗВБ держави 
не дає можливості строго ідентифікувати їх за функціональними 
ознаками . Наприклад, Служба безпеки України може належати 
як до суб’єктів з інформаційно-аналітичними функціями щодо 
аналізу загроз, так і до суб’єктів із безпосередньо “силовими” 
виконавчими функціями . Те ж саме можна сказати й про деякі 
підрозділи Міністерства оборони України .

Отже, вони можуть одночасно належати до різних структур-
них складових СЗВБ, що, безумовно, ускладнює організацію й 
управління процесом забезпечення воєнної безпеки держави . 
А це слід врахувати як у розробленні методологічного підходу 
до оцінювання та прогнозування рівнів воєнної небезпеки для 
держави, так і в організації його застосування .

З огляду на це, доцільно виділяти зі складу кожного суб’єкта 
СЗВБ організаційні підрозділи, які мають одну основну функ-
ціональну спрямованість, і створювати з них єдину вертикаль 
за кожною з функцій СЗВБ . Особливістю цієї вертикалі буде її 
ієрархічна побудова за принципом інформаційної, а не адміні-
стративної підпорядкованості . Такий принцип побудови СЗВБ 
доцільно було б узгодити між суб’єктами СЗВБ та закріпити у 
відповідних нормативно-правових актах .

Якщо проаналізувати функції, завдання та повноваження 
суб’єктів СЗВБ, можна стверджувати, що на першому рівні кожної з 
цих вертикалей перебуватиме Рада національної безпеки і оборони 
(РНБО) України, тобто РНБО України є ланкою, що “об’єднує” всі 
гілки влади у процесі забезпечення воєнної безпеки держави .

Важливим для розвитку методологічних підходів до оціню-
вання та прогнозування рівнів воєнної небезпеки для держави 

в цьому контексті є те, що кількість вертикалей залежатиме від 
кількості тих сфер міждержавних відносин, які вибрано для 
відстеження й аналізу впливу зовнішніх чинників на рівень 
воєнної небезпеки .

Інформаційну підпорядкованість структурних підрозділів 
суб’єктів СЗВБ (груп, відділів тощо) визначатимуть повнова-
ження того чи іншого суб’єкта СЗВБ за рівнями узагальнення 
інформації та результатами аналітичної роботи . Кожен під-
розділ з інформаційно-аналітичними функціями щодо аналізу 
загроз повинен мати чітко визначені завдання, алгоритм роботи 
та відповідати за той чи інший функціональний напрям аналізу 
інформації щодо чинників і показників загроз .

У цьому разі особливого значення набуває встановлення між 
суб’єктами СЗВБ збалансованих взаємозв’язків, які визначати-
муть не тільки ефективність, а й взагалі її працездатність .

Методологічну складність виконання завдання оцінювання 
та прогнозування рівнів воєнної небезпеки для держави мож-
на наочно показати через складність взаємодії чинників, які 
впливають на рівень воєнної небезпеки (рис . 2) .

Таким чином, загальним методичним завданням забезпе-
чення воєнної безпеки держави та організації функціонування 
СЗВБ є математичний опис моделі взаємодії чинників, які 
впливають на рівень воєнної небезпеки . Наявність матема-
тичної моделі процесу забезпечення воєнної безпеки, в якому 
визначення рівня воєнної небезпеки стає найважливішим 
завданням, є основою проведення системних досліджень про-
блем воєнної безпеки .

Фахівцями пропонується виконувати таке завдання, керу-
ючись методологією системного аналізу і спеціально розро-
бленими методами досліджень [2, 3] .

Зауважимо, що створення моделі процесу забезпечення 
воєнної безпеки носить досить суб’єктивний характер, оскіль-
ки ступінь деталізації, форма подання проміжних і кінцевого 
результатів, їх точність визначаються дослідником, відповідно 
до мети дослідження та тих ресурсних можливостей, що є в 
його розпорядженні . Аналізуючи деякі останні матеріали, в 
яких досліджуються соціальні явища, у тому числі й велико-
масштабні конфлікти, можна виділити три основні підходи до 
вирішення цих проблем [4] .

Перший підхід передбачає використання так званої “теорії 
ігор” у разі вивчення груп із двох осіб . Але методи, які розроблено 
в рамках цього підходу, дають змогу отримувати лише початкові 
уявлення про реальні великомасштабні соціальні конфлікти . 

Другий підхід пов’язаний із використанням складних імі-
таційних моделей . 

Для третього підходу характерне застосування різних 
способів і прийомів до аналізу реальних конфліктів . Серед 
них – традиційний історичний аналіз, нові методи комунікації 
(спілкування) між сторонами у конфлікті, статистичний аналіз 
політичних, соціальних і економічних процесів (змінних) .

До визначення рівнів воєнної небезпеки для держави також 
існує декілька підходів . Зазначимо, що деякі з них принципово 
відрізняються за розумінням основних понять зі сфери на-
ціональної безпеки .

Так, визначення рівня воєнної небезпеки для держави [5] 
базується на твердженні про те, що воєнна небезпека і воєнна 

Рис. 1. Загальна (функціональна) структурна схема системи забезпечення 
воєнної безпеки держави
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дження про її сильну кореляцію з рівнем воєнної безпеки слід 
вважати не зовсім коректним, оскільки, як уже зазначалося, 
природа цих понять неоднакова .

Такий висновок підтверджується і в [9, 10], де автори вважа-
ють, що “безпека” і “небезпека” – це взаємопов’язані та само-
стійні категорії, які характеризують суспільний розвиток .

Слушним є розуміння внутрішнього й зовнішнього аспектів 
воєнної безпеки [10], де сказано, що “зовнішній аспект воєнної 
безпеки відображає спроможність стримувати воєнну силу ззов-
ні або протистояти їй . Така спроможність передбачає наявність 
адекватних збройних сил, національної та колективної систем 
безпеки, воєнно-політичних союзів . Найдієвішим способом збе-
реження та зміцнення воєнної безпеки є формування загальної та 
всеосяжної міжнародної безпеки на принципах рівноправності, 
однакової безпеки та взаємної співпраці всіх її учасників” . Щодо 
внутрішнього аспекту воєнної безпеки, тут сказано, що він “охоп- 
лює систему заходів, спрямованих на створення й підтримку 
готовності особи, суспільства й держави до попередження та 
відвернення воєнних загроз” завдяки забезпеченню стабільного 
функціонування Воєнної організації, здійсненню мобілізаційної 
підготовки населення й економіки держави .

Методичний апарат оцінювання рівня воєнної небезпеки дер-
жави, який передбачає використання класичного методу аналізу 

безпека є ймовірностями протилежних дій . Автори стверджу-
ють, що рівень воєнної небезпеки одночасно характеризує 
й рівень воєнної безпеки . Це, на їх думку, дає можливість 
визначати рівні воєнної небезпеки для держави за тими ж 
показниками і за тією ж методологію, що використовується і 
для визначення рівня воєнної безпеки . За основний кількісний 
показник рівня воєнної безпеки прийнято ймовірність успіш-
ного захисту національних інтересів, збереження національних 
цінностей держави за умов прогнозованої воєнної небезпеки . 
Рівень воєнної безпеки (назва показника – індекс воєнної 
безпеки) пропонується розраховувати на підставі результатів 
оцінювання воєнної небезпеки . За кількісний показник рівня 
воєнної небезпеки [5] запропоновано взяти ймовірність запо-
діяння суттєвої шкоди національним інтересам і національним 
цінностям держави внаслідок воєнної агресії ззовні та той, 
який має назву “індекс воєнної небезпеки” .

Разом з тим аналіз визначень воєнної небезпеки та воєнної 
безпеки дає підстави заперечити це твердження . Так, воєнна 
безпека, по суті, є станом захищеності держави від загроз 
воєнного характеру, а воєнна небезпека характеризує стан 
воєнно-політичних відносин між державами [3, 6–8] . І хоч у 
[5] підкреслюється залежність ступеня воєнної небезпеки від 
міждержавних відносин у воєнно-політичній сфері, але твер-

Рис. 2. Спрощена модель взаємодії чинників, які впливають на рівень воєнної небезпеки
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ієрархій, описано у [4] . Попри всі переваги запропонованого 
апарату, які досить суттєві і полягають у використанні єдиного 
кількісного показника для оцінювання рівня воєнної небезпеки, 
можливості здійснювати прогнозування зростання рівня воєнної 
небезпеки, він має і недоліки . Так, дещо ускладнено процедуру 
експертного оцінювання, не вирішено проблему подолання не-
узгодженості думок експертів і, відповідно, впливу її зазначення 
на кінцевий результат розрахунків .

Підхід до оцінювання рівня воєнної небезпеки для України з 
боку сусідніх держав запропоновано й у [11–13] . Цей підхід ба-
зується на використанні методів багатовимірного порівняльного 
аналізу . Результатом розрахунків за цим методичним підходом 
є пріоритетний ряд показників за коефіцієнтами важливості й 
сукупність рівнів потенційної воєнної небезпеки для України, 
яка може загрожувати з боку сусідніх держав . Але отримані дані 
про рівні воєнної небезпеки, маючи порівняльний характер, 
не визначені в абсолютному кількісному вигляді . Тому таку 
інформацію в подальшому досить важко використовувати для 
прогнозування розвитку воєнно-політичної обстановки та ви-
значення заходів, адекватних рівню воєнної небезпеки .

У наукових публікаціях [2, 3, 6, 8] автори виходять з 
того, що заходи із забезпечення воєнної безпеки мають бути 
адекватні характеру й масштабу воєнної загрози, особливо 
в умовах обмежених фінансових і матеріальних ресурсів . 
Стратегічні рішення у сфері воєнної безпеки передбачається 
обґрунтовувати з позиції системного підходу . Для аналізу про-
цесу забезпечення воєнної безпеки держави запропоновано 
комплексну модель системних досліджень проблем воєнної 
безпеки держави [6], складовими якої є моделі оцінювання 
воєнно-політичної обстановки й рівня воєнної загрози (не-
безпеки) . Розглянутий методичний апарат [6], який практично 
вдосконалює запропонований у [4], базується на виявленні, 
аналізі та оцінюванні можливих загроз, їх характеру й рівнів . 
У ньому передбачається розгляд дестабілізаційних чинників 
і конфліктів, причин їх виникнення, оцінювання наслідків їх 
прояву і прогнозування тенденцій зміни воєнно-політичної 
обстановки . Він, порівняно з іншими методичними підходами, 
має ширші можливості щодо оцінювання та прогнозування 
рівнів воєнної небезпеки для держави .

Методи, на яких базується згаданий методичний підхід, 
дозволяють одержувати кількісні оцінки рівня воєнної небез-
пеки . Приклад зміни рівня воєнної небезпеки K з плином часу 
показано на рис . 3 .

Уведення порогу (рівня) Рг підтвердження початку зростан-
ня воєнної небезпеки по суті фіксує якісні зміни в оцінюванні 
іншої держави від потенційного до ймовірного противника . 
Передбачається, що у разі, коли рівень воєнної небезпеки пере-
вищує граничне значення Рг , потрібна перевірка значення K  
і, у разі підтвердження, здійснюється прогнозування подаль-
шої його зміни з оцінюванням величини загрозливого періоду . 
Суттєвою перевагою цього методичного підходу є наявність ком- 
п’ютерної технології М7 для проведення практичного оціню-
вання [4] .

Як проблемні для цього методичного апарату можна ви-
ділити питання щодо визначення періодичності проведення 
оцінювання комплексного показника рівня воєнної небезпеки 
K, мінімальної кількості експертів, вибору числових значень 
порогів Рг , кількості генерованих можливих сценаріїв розви-
тку воєнно-політичної обстановки . 

Таким чином, вирішення проблеми оцінювання та про-
гнозування рівнів воєнної небезпеки для держави потребує 
нових підходів до формування структури та завдань СЗВБ, 
що дозволить завчасно усувати або нейтралізовувати виявлені 
та прогнозовані небезпеки та загрози воєнного характеру і 
раціональніше використовувати ресурси, що виділяються на 
потреби оборони держави .
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Рис. 3. Залежність зміни рівня воєнної небезпеки з плином часу
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З моменту прийняття останньої редакції Воєнної док- 
трини України в світі і регіоні навколо нашої держави 
відбулися істотні зміни воєнно-політичної обстановки . 
В зв’язку з цим на вищих рівнях влади більше року об-
говорюється питання потреби внесення змін у діючий 

концептуальний воєнно-політичний документ . Проте при всій 
актуальності переопрацювання Воєнної доктрини України цей 
процес зіштовхується зі значними складностями, які не в останню 
чергу пов’язані з відсутністю єдиних поглядів на методологічні 
підходи до формування концептуальних документів планування 
воєнної політики . Тому цінним є вивчення досвіду інших дер-
жав у формуванні подібних документів . Зокрема, в Російській 
Федерації теж відбувалися досить тривалі пошуки найдоцільні-
шого формату документа “Воєнна доктрина” . Нині складається 
враження, що з ухваленням його останньої редакції 5 лютого 
2010 року [1] ці пошуки в основному успішно завершилися .  

Аналізу методичних підходів, які використовували розроб-
ники Воєнної доктрини Російської Федерації та можуть бути 
використані в процесі розроблення Воєнної доктрини України, 
і присвячена дана стаття .

Змістовний формат Воєнної доктрини Російської Фе- 
дерації. Для формування якісного концептуального документа 
воєнно-політичного планування принципово важливим є ви-
значення його місця серед інших керівних документів держави . 
Оцінюючи російську Воєнну доктрину з цього боку, зазначимо, 
що змістовний формат цього документа носить очевидний 
концептуальний характер, і його місце в ієрархічній системі ро- 
сійських концептуальних документів політичного планування 
є системно обумовленим . 

Таким чином, положення російської Воєнної доктрини, що 
логічно випливають із положень Стратегії національної безпе-
ки Російської Федерації на період до 2020 року, опираються на 
Концепцію воєнної політики Росії, яка викладена в попередній 
редакції російської Воєнної доктрини (2000 року), і розвивають 
останню, узгоджені з російськими доктринальними докумен-
тами за життєво важливими напрямами державної політики – 
Концепцією довгострокового соціально-економічного розвитку 
та Концепцією зовнішньої політики 2008 року .

Важливість цього питання випливає із того факту, що кон-
цептуальне обґрунтування або концептуалізація політики є 
наріжним каменем стратегічного планування політики .

При цьому під концептуалізацією політики розумітимемо 
випереджувальне формування політичних концепцій, порів-
няно з розробленням програм, планів та інших документів 
стратегічного планування, маючи на увазі, що терміном “кон-
цепція” позначається ведучий (генеральний, магістральний) 
задум у політичній діяльності . 

Отже, існуюче жорстке правило, що концепції політики 
мають використовуватися як підстава для наступних кроків 
стратегічного планування політики, повинне задовольнятися 
завжди. Воєнна доктрина має відігравати роль концептуаль-
ного воєнно-політичного документа.

Системність стратегічного планування. Важливим є та- 
кож те, що процес концептуалізації має задовольняти вимогу 
ієрархічності: концепції вищого рангу розробляються в першу 
чергу і служать основою для концепцій нижчого рангу .
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ни України, якщо така розроблятиметься, потрібно буде 
коректно сформулювати терміни, що в подальшому мають 
однозначно трактуватись всіма учасниками стратегічного 
планування воєнної політики .

Формулювання загроз. Одним з головних розділів Воєн- 
ної доктрини є характеристика воєнно-політичної обстановки 
та перелік воєнних небезпек і воєнних загроз, які визначають 
головне спрямування воєнної політики держави і напрями ді-
яльності всіх суб’єктів системи забезпечення воєнної безпеки . 
При цьому, жодна воєнна загроза для Російської Федерації не 
прив’язана до конкретної держави або організації . Наприклад, 
“різке загострення воєнно-політичної обстановки (міждер-
жавних відносин) і створення умов для використання воєнної 
сили” . Такий абстрактний характер формулювання припусти-
мий для небезпек, але не відповідає смислу поняття “загроза” .  
Адже, згідно з текстом нової російської Воєнної доктрини, 
“воєнна загроза – це стан міждержавних або внутрішньо-
державних відносин, який характеризується реальною мож-
ливістю виникнення воєнного конфлікту між сторонами, 
що протистоять, високим ступенем готовності якої-небудь 
держави (групи держав), сепаратистських (терористичних) 
організацій до використання воєнної сили (збройного на-
сильства)” .

Отже, в наведеному вигляді зазначений список не є при-
датним для воєнно-політичного планування, а носить де-
кларативний характер . Тому є підстави вважати, що більш 
конкретний перелік воєнних загроз, які покладаються в основу 
російського оборонного планування, може існувати в іншому 
закритому документі, який доповнюватиме текст російської 
Воєнної доктрини . Адже наведені загрози є безадресними і 
введення їх в текст Воєнної доктрини практично нікого ні до 
чого не зобов’язує .

Тому при розробленні тексту нової редакції Воєнної док-
трини України коректному формулюванню небезпек, загроз і 
викликів має надаватися визначальна увага. Перелік небезпек, 
загроз і викликів для обґрунтування концепції воєнної політики 
нашої держави має розроблятися на найвищому державному 
рівні за участю не тільки експертів Міністерства оборо-
ни, але й аналітиків Ради національної безпеки і оборони, 
Міністерства закордонних справ, Служби безпеки України 
та інших провідних для національної безпеки міністерств і 
відомств держави. 

Визначення характерних рис сучасних воєнних кон-
фліктів. Ще одним обов’язковим розділом Воєнної доктрини 
доцільно мати висвітлення особливостей сучасних воєнних 
конфліктів . У цьому розділі на воєнно-політичному рівні 
визначаються умови, в яких суб’єкти системи  забезпечення 
воєнної безпеки виконуватимуть свої функції .

Частина російського тексту, присвячена опису зазначених 
особливостей, виглядає як така, що повніше, порівняно з укра-
їнським, відображає досвід воєнних дій, що відбулися в період 
після закінчення “холодної війни” . Пропонуються нові риси 
сучасних воєнних конфліктів . Наприклад, “підвищення опера-
тивності управління за рахунок переходу від чітко вертикальної 
системи управління до глобальних мережевих автоматизованих 
систем управління військами (зброєю)” . Інші характерні риси 

Саме тому, оскільки воєнна політика є підсистемою (еле-
ментом) державної політики, концептуалізації у воєнній полі-
тиці має передувати концептуалізація в державній політиці . 

В Україні як зразок для формування системи політичних кон-
цепцій було використано політичний досвід США . Розроблення 
і схвалення Концепції національної безпеки 1997 р ., Закону 
України 2003 р . “Про основи національної безпеки України” 
[2], Стратегії національної безпеки України 2007 року [3] були, 
фактично, спробою повторити – в українському контексті – 
державні документи США – Стратегію національної безпеки 
США і “Закон про національну безпеку” 1947 р . І тільки Воєнна 
доктрина України [4], яка є одним із перших державних до-
кументів стратегічного планування незалежної України, в цю 
схему не вписується . 

Вивчаючи нову російську Воєнну доктрину, можна зро-
зуміти, що американська логіка системного стратегічного 
планування вже реально впроваджена і в російську політичну 
практику . Зокрема, Воєнна доктрина Російської Федерації 
прийнята після затвердження “Стратегії національної безпеки 
Російської Федерації до 2020 року” і базується на її положен-
нях . Що ж стосується України, то законодавчо, тобто фор-
мально, ця логіка відбудована, але реально державні органи її,  
на жаль, не дотримуються . Достатньо навіть одного, але вагомого 
аргументу на користь такого твердження: обидві (в тому числі й 
нині діюча) редакції Воєнної доктрини України розроблялися і 
затверджувалися за відсутності Стратегії національної безпеки . 

Отже, при розробленні нової редакції Воєнної доктрини 
України доцільно опиратися на Стратегію національної без-
пеки України, використовуючи її положення як, певною мірою, 
політичні постулати. Звернемо увагу шановного читача на 
те, що одним з першочергових завдань нового політичного 
керівництва України, яке прийшло до влади у січні 2010 року, 
у сфері планування державної політики є саме розроблення 
Стратегії національної безпеки України відповідно до по-
літичних реалій. 

Термінологія. Сьогодні, крім того, гостро стоїть питання 
вироблення воєнно-політичної термінології, яка була б загаль-
ноприйнятною та однозначно тлумачилась . У російському 
документі на цьому зроблено досить виважений акцент . Обсяг 
бібліотеки термінів, що наведена в документі, органічно 
вписується у рамки потреби однозначного тлумачення тексту 
останнього . Цікаво, що у російському документі взагалі не ви-
користовується термін “сектор (воєнної) безпеки”, прийнятий 
у США і Україні . 

При цьому системність російського воєнно-політичного 
планування не втрачається за рахунок певної модернізації ще 
радянського поняття “воєнна організація” – “…воєнна органі-
зація держави… – сукупність органів державного і воєнного 
управління, Збройних Сил РФ, інших військ, військових фор-
мувань і органів…, які складають її основу і здійснюють свою 
діяльність воєнними методами, а також частини виробничого 
і наукового комплексів країни, спільна діяльність яких спря-
мована на підготовку до збройного захисту і збройний захист 
Російської Федерації” . 

Є й інші терміни, які сьогодні вимагають детальнішого 
тлумачення, тому в тексті нової редакції Воєнної доктри-
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конфліктів наводяться точніше . Наприклад, теза про інформа- 
ційне протиборство сформульована так: “Посилення ролі ін- 
формаційного протиборства . Завчасне проведення заходів інфор- 
маційного протиборства для досягнення політичних цілей 
без використання воєнної сили, а в наступному – в інтересах 
формування прихильної реакції світового співтовариства на 
використання воєнної сили” . 

Із затвердженням нової редакції російської Воєнної доктри-
ни знов привертає до себе увагу питання про ядерну зброю, 
а разом з нею – й про інші види зброї масового ураження: 
“Ядерна зброя буде залишатися важливим фактором запо-
бігання виникненню ядерних воєнних конфліктів і воєнних 
конфліктів з використанням звичайних засобів ураження…  
У випадку виникнення воєнного конфлікту з використанням 
звичайних засобів ураження (крупномасштабні війни, регіо-
нальні війни), який поставить під загрозу саме існування дер-
жави, володіння ядерною зброєю може привести до перерос-
тання такого воєнного конфлікту в ядерний воєнний конфлікт…
Російська Федерація залишає за собою право використати 
ядерну зброю у відповідь на використання проти неї та (або) її 
союзників ядерного та інших видів зброї масового ураження, а 
також у випадку агресії проти Російської Федерації з викорис-
танням конвенційної зброї, коли під загрозу поставлене саме 
існування держави” . Зазначеною заявою Росія не бере на себе 
роль ініціатора ядерної війни, йдеться лише про рішучий намір 
дотримання Російською Федерацією стратегії стримування з 
використанням для цього найефективнішого інструменту зі 
всіх, які вона на сьогоднішній день має . Це підтверджується 
доктринальною заявою про те, що найважливішим завданням 
російської воєнної політики є “недопущення ядерного воєнного 
конфлікту” . 

Якщо розглядати інші, крім ядерної, види зброї масового 
ураження, то питання про загрози, пов’язані з ними, на жаль, 
залишаються не роз’ясненими . 

Російська воєнна доктрина зазначила також зростаюче 
значення зброї на нових фізичних принципах, такої як елек-
тромагнітної, лазерної, інфразвукової зброї, а також високо-
точної зброї, безпілотних літальних і автономних морських 
апаратів, керованих роботизованих зразків озброєння і воєнної 
техніки . 

У цілому питання визначення характерних рис сучасних 
воєнних конфліктів, а особливо прогнозування їх розвитку на 
середньо- та довгострокову перспективу потребує ґрунтов-
ного наукового дослідження і має на меті висвітлення умов, в 
яких мають виконуватись завдання, визначені Стратегією на-
ціональної безпеки. Надалі завдання Сектору безпеки (Воєнної 
організації держави) та умови їх виконання дають змогу 
сформулювати можливості зазначених суб’єктів, необхідні 
для їх виконання, що і має бути одним із ключових моментів 
нової редакції Воєнної доктрини України, і чого, на жаль, в 
діючій немає.  

Диференціація воєнно-політичних та воєнно-стратегічних 
аспектів. Найбільшим за обсягом розділом нової російської 
Воєнної доктрини є розділ “Воєнна політика Російської 
Федерації” . Такий розподіл обсягу матеріалу цілком адекватний 
спрямованості воєнної доктрини як політичного документа . 

Українська Воєнна доктрина також містить подібний роз-
діл за назвою “Воєнно-політичні засади Воєнної доктрини” . 
Однак в ній, з одного боку, акцент робиться на другорядних 
за спрямованістю або некоректно поданих питаннях (визна-
чення понять “воєнна безпека” і “воєнна небезпека”; перелік 
основних реальних та потенційних зовнішніх і внутрішніх 
загроз у воєнній сфері, принципи забезпечення воєнної без-
пеки України; умови забезпечення воєнної безпеки України) . 
З іншого боку, таке важливе питання, як завдання збройним 
силам і іншим суб’єктам Сектору безпеки у мирний час, у пе-
ріод безпосередньої загрози агресії та у воєнний час у воєнно- 
політичному розділі українського документа відсутні . Це пи-
тання перенесено в воєнно-стратегічний розділ з формулюван-
ням “основні завдання” . Зазначимо, що за змістом ці “основні 
завдання”, порівняно з російським документом, помітно більш 
неконкретні і неповні . 

Наприклад, в українському документі упущено таке життє-
во важливе в нинішніх умовах “широкого застосування засобів 
повітряного нападу” (як це стверджується в українському ж до-
кументі) завдання збройним силам і іншим військам у мирний 
час, яке в російській інтерпретації звучить так: “забезпечення 
протиповітряної оборони найважливіших об’єктів держави і 
готовність до відбиття ударів засобів повітряно-космічного 
нападу” .

Шість сторінок (трошки менше 40 відсотків всього обсягу)  
тексту Воєнної доктрини України присвячені її воєнно-стра- 
тегічній складовій . У цьому розділі змішано воєнно-політичні 
(наприклад, мета оборони України), воєнно-стратегічні (на-
приклад, основні форми і способи застосування Збройних 
Сил України) та ще й незрозуміло які (наприклад, основні 
завдання Збройних Сил України, інших військових форму-
вань під час надання військової допомоги іншим державам) 
питання . 

На думку авторів, введення воєнно-стратегічного розділу 
в концептуальний воєнно-політичний документ України є 
недоцільним . Адже, згідно з класичними джерелами, воєнна 
політика, яка є інструментом забезпечення воєнної безпеки 
держави, концентрується в Воєнній доктрині, воєнній страте-
гії і в практиці воєнного будівництва, тобто Воєнна доктрина 
держави та її воєнна стратегія мають викладатися в різних до-
кументах, які, до того ж, при нинішній відокремленості сфер  
відповідальності Міністерства оборони і Генерального штабу 
України, мають розроблятися в цих різних державних органах 
відповідно . 

Точно такий функціональний поділ демонструє практика 
державного управління США: Стратегію національної оборони 
США [5] (концептуальний документ воєнної політики) розроб- 
ляє міністерство оборони США, а Національну воєнну стра-
тегію США [6] (воєнно-стратегічний документ) – об’єднаний 
комітет начальників штабів . 

Можливо тому в новій російській Воєнній доктрині воєнно-
стратегічний розділ відсутній взагалі . 

Таким чином, при розробленні нової редакції Воєнної 
доктрини України недоцільно вводити в її текст воєнно-
стратегічний розділ. При цьому доцільним може бути зведен-
ня воєнно-стратегічних аспектів в окремий документ, який 
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розроблятиметься на рівні Генерального штабу і конкретизу-
ватиме воєнно-політичні положення Воєнної доктрини.

Особливості Воєнної доктрини Російської Федерації . 
Загалом, оцінюючи розділ “Воєнна політика Російської 
Федерації”, можна відчути детальність, прагматичність і рі-
шучий характер подання питань . Влучно визначено пріоритет 
щодо інтегрального спрямування воєнної політики Російської 
Федерації – попередження конфліктів і стримування розвитку 
чинників, що сприяють їх виникненню . При цьому зусилля 
російської держави зосереджуються як на глобальному, так 
і на регіональному рівнях . Воєнні небезпеки і загрози перед-
бачається нейтралізувати шляхом комплексного використання 
воєнних і невоєнних засобів . Звертається увага на посилення 
ролі ОДКБ, використання можливостей СНД, ОБСЄ, ШОС,  
а також налагодження взаємодії з ЄС і НАТО . Злободенні 
проблеми безпеки відображуються через специфічні завдання 
збройним силам, такі як участь в миротворчій діяльності за 
мандатом ООН, захист громадян Російської Федерації за ме- 
жами російської держави від збройного нападу на них, бороть-
ба з піратством і тероризмом .

У новій Воєнній доктрині Російської Федерації присут-
ній також підрозділ, присвячений, згідно з заголовком, двом 
питанням – про воєнно-політичне і про воєнно-технічне спів- 
робітництво Росії з іноземними державами . Однак, по-перше, 
він містить, фактично, концептуальні настанови тільки з 
питань воєнно-політичного співробітництва, по-друге, вклю-
чений в склад розділу про воєнно-економічне забезпечення 
оборони . 

Серед завдань воєнно-політичного співробітництва Росії  
з іноземними державами виділимо три, які можуть збігатися з  
інтересами України: 

розвиток переговорного процесу зі створення регіональних 
систем безпеки за участю Російської Федерації;

розвиток відносин з міжнародними організаціями з попе- 
редження конфліктних ситуацій, збереження і укріплення миру 
в різних регіонах…;

збереження рівноправних відносин із зацікавленими дер-
жавами і міжнародними організаціями для протидії розповсю-
дження зброї масового ураження і засобів її доставки .

Україна, відновлюючи відносини з Росією, має використати 
зазначену тотожність в своїх інтересах . Це особливо важливо у 
зв’язку з впровадженням нових аспектів зовнішньої політики 
України, а саме: 

“перезавантаження” відносин з Росією; 
намагання укріплення безпеки нашої держави; 
збереження її суверенітету і незалежності за рахунок від-

будови двосторонніх міждержавних стосунків на якомога 
більшій кількості напрямів – від економічного, культурного і 
релігійного до воєнного . 

На думку авторів, в російському воєнно-доктринальному 
документі зовнішньополітична, економічна, воєнно-технічна 
і інформаційна складові воєнної політики концептуально об-
ґрунтовані задовільно, а соціальна і екологічна подані, скоріше, 
на рівні декларацій . У воєнно-економічному розділі нової ро- 
сійської Воєнної доктрини розглядаються такі питання:

завдання воєнно-економічного забезпечення оборони;

завдання оснащення збройних сил та інших військ озбро-
єнням, воєнною і спеціальною технікою;

забезпечення збройних сил та інших військ матеріальними 
засобами;

розвиток оборонно-промислового комплексу;
мобілізаційна підготовка економіки, органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування і організацій .
Воєнно-економічна складова Воєнної доктрини держави 

є однією із найважливіших і має відображати концепцію 
створення, утримання і розвитку збройних сил держави – бо-
єздатного інструменту її воєнної безпеки . 

Тому у випадку, якщо розроблятиметься нова редакція 
Воєнної доктрини України, до розроблення воєнно-економічної 
концепції оборони держави також слід ставитися як до 
визначального і практично спрямованого плануючого дер-
жавного економічного документа, а не як до збірника декла- 
рацій.

Підводячи підсумки аналізу нової російської Воєнної 
доктрини, можна зробити висновок, що новий російський 
воєнно-доктринальний документ має певну методологічну 
цінність . У цьому плані він може бути корисним і для укра-
їнських експертів, які займаються розробленням загальнодер-
жавних та воєнно-політичних нормативних і планувальних 
документів . 

Зазначимо, що при створенні нової редакції Воєнної док-
трини України доцільно врахувати такі положення:

1 . До початку розроблення Воєнної доктрини слід норма-
тивно визначити національну систему документів стратегіч-
ного планування і чітко встановити місце кожного документа 
в системі, його призначення і взаємозв’язки по вертикалі та 
горизонталі управління, крім того визначити орган управління, 
відповідальний за розроблення, черговість розроблення .

2 . За існуючих умов, Воєнна доктрина повинна мати за 
основу Стратегію національної безпеки України та викорис-
товувати її положення як безапеляційне керівництво . Тому 
першочерговим завданням у сфері планування державної по-
літики є розроблення нової, або підтвердження діючої редакції 
Стратегії національної безпеки України .  

3 . Нова редакція Воєнної доктрини України має містити 
воєнно-політичні настанови . Визначальну увагу слід приді-
лити коректному формулюванню списків небезпек, загроз і 
викликів . Зазначений перелік має розроблятися на найвищому 
державному рівні за участю експертів Міністерства оборони, 
аналітиків Ради національної безпеки і оборони, Міністерства 
закордонних справ, Служби безпеки України та інших мі-
ністерств і відомств держави . Визначення характерних рис 
сучасних воєнних конфліктів, а особливо їх прогнозування 
на середньо- та довгострокову перспективу потребує ґрунтов-
ного наукового дослідження і має на меті висвітлення умов, 
в яких мають виконуватись завдання, визначені Стратегією 
національної безпеки . 

Надалі завдання Сектору безпеки (Воєнній організації дер- 
жави) та умови їх виконання дадуть змогу сформулювати 
можливості зазначених суб’єктів, необхідні для їх виконання, 
що і мають бути відображені в Воєнній доктрині України, і 
чого, на жаль, у діючій немає .
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У цілому, у новій редакції Воєнної доктрини України мо-
жуть міститись розділи, в яких визначатимуться:

загальні положення;
висновки з оцінювання воєнно-політичної обстановки;
загрози національним інтересам у воєнній сфері;
основні риси воєнних конфліктів;
основні завдання Збройних Сил України та інших суб’єктів 

забезпечення обороноздатності держави; 
можливості Збройних Сил України, необхідні для виконан-

ня завдань та напрями їх досягнення;
джерела ресурсного забезпечення обороноздатності дер-

жави .   
Безумовно, автори не претендують на цілковиту і без-

апеляційну вірність своїх поглядів та суджень . Цей матеріал 
пропонується як підстава для подальшої дискусії на сторінках 
часопису “Наука і оборона” .
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Одним з найскладніших понять, що перебуває в 
постійній трансформації, з яким треба визна-
чатися для практичної реалізації превентивної 
оборони, є стратегія . І не тільки стратегія вза-
галі, як основоположне, базове поняття та вища 

форма воєнного мистецтва, але і як визначений напрям певних 
дій щодо підготовки держави до оборони та збройних сил до 
застосування . Так, у [1] зазначено, що Стратегія національної 
безпеки України – це узгоджена за метою, завданнями, умовами 
і засобами довгострокова комплексна програма практичних 
дій щодо забезпечення захищеності життєво важливих інте- 
ресів особи, суспільства і держави від зовнішніх і внутрішніх 
загроз .

Важливою складовою Стратегії національної безпеки 
України, як і будь-якої іншої держави, безперечно, є націо-
нальна воєнна стратегія . Зміст поняття воєнної стратегії та її 
принципи постійно доповнюються і розширюються . Це було 
відомо з давніх часів . Ще Сунь-Цзи зазначав, що принципи 
стратегії постійно розвиваються, і хто не знає цієї істини, той не 
знає про війну нічого [2] . Особливо яскраво еволюція поняття 
воєнної стратегії простежується в його визначеннях, наданих 
відомими воєнними теоретиками і практиками .

У теорії воєнного мистецтва термін strategos походить від 
грецьких слів – stratos (військо) і ago (веду) . Взагалі страте-
гія – найвища сфера воєнного мистецтва, яка включає теорію 
і практику підготовки держави до оборони, збройних сил до 
застосування [3] . Досить влучно визначив сутність воєнної 
стратегії М . В . Фрунзе . Зокрема, він визначив, що стратегія 
є мистецтвом находження балансу між метою та засобами її 
досягнення, а планування застосування збройних сил є осо-
бливим мистецтвом, у рамках якого будуються збройні сили 
для виконання покладених завдань в умовах обмежених ресур-
сів . Головна складність полягає в тому, щоб вибрати кращий 
варіант [4] . Це визначення залишається актуальним і понині,  
а його значення в сучасних умовах ведення високотехнологіч- 
них війн набуває значної ваги для будь-якої країни, яка, з одного 
боку, дбає про необхідний рівень воєнної безпеки, а з іншого – 
враховує критерій “ефективність – вартість” . 

Фельдмаршал Август фон Гнейзенау (1761–1831), харак-
теризуючи воєнну стратегію, звертав увагу переважно на 
просторово-часові особливості ведення війни, що вже і на той 
час було цілком слушним з точки зору досягнення її мети, а 
також досить чітко вказував параметр, на який слід впливати, 
та обмеження, що є критичними з погляду виконання страте-
гічних завдань . Так, він наголошував, що стратегія – це наука 
використання простору і часу, при цьому завжди і завжди мож-
на відвоювати втрачену територію, але повернути втрачений 
час неможливо . 

Воєнні теоретики передових країн світу, у свою чергу, за- 
значають, що стратегія – це планування, координація і кон-
центроване використання різноманітних засобів і ресурсів, 
які є в коаліції, державі, політичній групі або командувача 
для досягнення переваги над супротивником . Такий підхід 
чітко вказує на нагальну потребу в наявності теоретичних і 
практичних аспектів знаходження раціонального співвідно-
шення між метою і ресурсами, які необхідні та є у наявності . 
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Найзагальніше визначення для будь-якої сфери діяльності 
трактує стратегію так: стратегія – це теорія і практика, яка 
спрямована на досягнення головної мети (місії) певної со-
ціальної структури шляхом виконання часткових стратегіч- 
них завдань . Це потрібний елемент організації діяльності у 
будь-якій сфері . Звідси вкрай важливого значення набуває 
управлінська діяльність щодо практичної реалізації стратегії – 
стратегічний менеджмент як процес управління організацією, 
що орієнтує її на досягнення (реалізацію) своєї головної мети 
(місії) та стратегічних цілей через раціональне використання 
людських і матеріальних ресурсів і розвиток конкурентних 
стратегічних переваг [5] . 

Ураховуючи вищевикладене, можна обґрунтувати визна-
чення стратегії превентивної оборони . Для цього застосуємо 
підхід формування поняття від загального до часткового, ви-
значимо мету її здійснення, теоретичні та практичні аспекти 
досягнення за головними елементами . 

1 . Стратегія – теорія і практика дій, спрямованих на до-
сягнення головної мети .

2 . Головна мета (місія) – максимально унеможливити 
зростання викликів і небезпек у воєнній сфері, не допустити 
виникнення воєнних загроз і примусити суб’єкти загроз до 
відмови від своїх агресивних намірів [6] . 

3 . Стратегічні цілі – не допустити загострення воєнно-
політичної обстановки (нарощування воєнного потенціалу 
агресора) до граничних меж, перевищення яких зумовлює не-
минучість вирішення протиріч силовими методами, на підставі 
здійснення заходів запобігання і стримування, упередження та 
реагування у відповідь з безумовним випередженням сторони, 
яка здійснює напад, з неприйнятними наслідками для неї [6] .

4 . Сутність стратегії – це визначення пріоритетів та раціо-
нального співвідношення між стратегічними цілями і ресур-
сами, необхідними для досягнення головної мети .

При цьому одним із ключових понять, яке використовується 
та визначається як потрібна умова досягнення стратегічних 
цілей, є забезпечення стратегічної переваги над протилежною 
стороною . В зв’язку з цим закономірним є питання, по-перше, 
про визначення самого сенсу стратегічної переваги, по-друге, 
стосовно чого визначати таку перевагу . У воєнному мистецтві 
поняття переваги над противником зазвичай розглядається або 
через кількісно-якісне співвідношення сил і засобів, або через 
зіставлення інтенсивності втрат протиборчих сторін протягом 
певного часу . Водночас, поняття переваги має також трактува-
тися за сферами, в яких відбувається зіткнення сторін (пові-
тряній, наземній, морській, космічній, інформаційній тощо) . 
Через це виникає потреба розглядати забезпечення переваги 
як у кожній сфері окремо, так і в усіх разом . 

Таким чином, можна стверджувати, що стратегічна пере-
вага – це спроможність однієї зі сторін конфлікту реалізувати 
такі можливості, які істотно збільшать імовірність досягнення 
своєї воєнно-політичної мети, і водночас мінімізувати здійснен-
ня ефективної протидії противником у воєнному конфлікті .

Відповідно до цього спроможність у певному місці в певний 
час створити необхідний потенціал, який забезпечить пере-
вагу над потенціалом противника, зумовлює неможливість 
ефективної реалізації противником його власного потенціалу, 

створює умови, в яких потенціал противника на підставі ви-
користання можливостей високотехнологічних систем ОВТ 
та інноваційних технологій управління стане деструктивним 
і перетвориться в загрозу для нього самого, визначає страте-
гічну перевагу під час здійснення превентивної оборони .

Наповнення загального поняття стратегічної переваги 
необхідним змістом стосовно умов превентивної оборони за-
безпечує його трансформацію у поняття стратегія превентивної 
оборони . Сутність стратегії превентивної оборони як теорії 
і практики діяльності держави, полягає у визначенні страте-
гічних цілей і ресурсів для здійснення практичних дій з метою 
недопущення зростання викликів і небезпек у воєнній сфері, 
недопущення виникнення воєнних загроз та їх подальшої 
реалізації, примушення суб’єктів загроз до відмови від своїх 
агресивних намірів з безумовним випередженням держави, 
яка є джерелом загроз або ворожих дій з неприйнятними на-
слідками для неї завдяки забезпеченню необхідних впливів 
на критичні елементи її політичної, воєнної, економічної та 
інших сфер життєдіяльності, шляхом збалансованого, на під-
ставі інноваційних технологій, застосування всього наявного 
воєнного потенціалу держави з мінімальним навантаженням 
на економіку . 

Прогрес у технологіях взагалі є рушійним фактором розви-
тку воєнного мистецтва, він спричинює трансформацію понять 
філософії війни у прагматичніших і зрозуміліших категоріях, 
які дають можливість визначати нові тенденції еволюції тако-
го складного явища, як збройна боротьба . Воєнні конфлікти 
сучасності об’єктивно набувають принципово високотехно-
логічного характеру . Це, як правило, конфлікти, в яких один, 
кілька або всі учасники у масовому порядку використовують 
високотехнологічні зразки озброєння та військової техніки, 
об’єднані інноваційними технологіями управління, коли саме 
такі засоби забезпечують вирішальний вплив на хід і резуль-
тати конфлікту .

Особливого значення високі технології набувають у за-
безпеченні ефективності та успішності превентивних дій, 
тому що саме їх використання може забезпечити найефек-
тивніший вплив у межах першого удару по противнику на 
його найуразливіші точки (підсистеми, складові, об’єкти) . 
Порушення функціонування зазначених об’єктів або їх зни-
щення позбавляє державу-агресора здатності до подальшого 
ведення війни і таким чином забезпечує досягнення мети 
превентивних дій . Використання інноваційних технологій при 
цьому дає можливість відмовитися від застосування військ і 
сил загальноруйнівного характеру, перейти до дій із переважно 
функціонально-структурним, вибірковим впливом на проти-
вника . Базовий принцип досягнення мети тоді трансформуєть-
ся з економіко-інформаційно-силового протиборства в принцип 
технологічно-економіко-силового протиборства . 

Для розкриття змісту ролі і місця високих технологій в 
реалізації мети превентивної оборони виникає потреба роз-
глядання процесу її досягнення в контексті розвитку конфлікту 
від його зародження до переростання у збройну фазу . 

Відповідно до рівня розвитку конфлікту роль кожної скла-
дової превентивної оборони та їх зміст загалом розкритий в [6] . 
Зауважимо, що при цьому, якщо попередні заходи не досягли 
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своєї мети, дуже важливо своєчасно здійснювати перехід від 
однієї фази до наступної . 

Перший етап превентивної оборони – запобігання . Основна 
мета цього етапу – в недопущенні формування критичної маси 
протиріч, які можуть виникати на підставі конфронтації інте- 
ресів протилежних сторін, та переростанні сукупності протиріч 
у конфлікт за умови готовності сторони-агресора розв’язати 
конфлікт за допомогою зброї .

Другий етап превентивної оборони – стримування . Основ- 
на мета цього етапу – стримати або зупинити розвиток кон-
флікту, а в подальшому повністю розв’язати його переважно 
невоєнними заходами . 

Стримування починається, як правило, коли вже сформу-
валася загроза реального застосування зброї (відповідно до 
правила Паретто ймовірність виникнення збройного конфлікту 
як достатньо високу можна визначити при Рзбр .кон > 0,8) . Мета 
стримування полягає у формуванні:

обмежень стосовно масштабів застосування військової 
сили, видів зброї; 

сприяння порушенню процесів державного управління 
концентрацією необхідної для початку збройного конфлікту 
кількості матеріальних і людських ресурсів у потрібному місці 
та в потрібний час .

Упередження і дії у відповідь починаються з моменту засто-
сування зброї стороною, яка здійснює агресію . Зміст і мету цих 
етапів певною мірою розкрито в [6], але тоді виникає питання, 
як реалізувати стратегію превентивної оборони, забезпечити 
випередження противника у завданні йому неприйнятних 
збитків та здійснити ефективні дії у відповідь . 

Для цього в основу реалізації стратегії превентивної обо-
рони доцільно покласти концепцію раціонального (оптималь-
ного) використання наявних ресурсів у процесі досягнення 
стратегічних цілей . Тоді стає можливим застосування теорії 
розподілу енерго-інформаційного потенціалу у просторі і 
часі, яка відображає [7] взаємозв’язок між сукупним енерге-
тичним потенціалом сил і засобів, здатних завдати ураження 
противнику, та інформаційних ресурсів у системі управління 
реалізацією енергетичного потенціалу .

У широкому значенні функціонал визначення енерго-
інформаційного потенціалу потребує врахування додаткових 
параметрів: часу, який характеризує процес накопичення і 
використання енерго-інформаційних ресурсів; визначення про-
стору, в якому здійснюються превентивні дії, а також множину 
задіяних ключових об’єктів . 

Мистецтво стратега, до того ж, полягатиме головним чи- 
ном в раціональному розподілі наявного потенціалу в часі та 
просторі по ключових об’єктах і зонах (районах), і форму-
ванні такого рівня потенціалу, який забезпечить досягнення 
стратегічних цілей .

Взагалі створення воєнного потенціалу – це комплексне 
складне питання не простого сумування, а системного акуму-
лювання певних воєнних проявів усіх основних потенціалів 
держави (економічного, наукового, політичного, соціального, 
духовного) для підготовки держави до оборони . Кожна держава 
визначає власний підхід до його створення . При правильному 
здійсненні акумулювання має місце прояв синергетичного 

ефекту, а ступінь його прояву визначає, наскільки вірно було 
здійснено це акумулювання . В сучасних умовах найприйнятні-
шим шляхом трансформації оборонних структур держави для 
забезпечення воєнного потенціалу, який дозволить адекватно 
реагувати на можливі виклики і загрози у воєнній сфері, є 
впровадження інноваційних технологій та високотехнологіч-
них систем озброєння і військової техніки (далі – ВТС ОВТ) . 
Провідні держави світу, зокрема члени НАТО, вже сьогодні 
цілеспрямовано орієнтують власні збройні сили на підготовку 
до збройних конфліктів, під час яких передбачається широке 
використання високотехнологічного озброєння . 

Практика воєнних конфліктів останніх десятиліть не без 
підстав свідчить, що нині у війні перемагає той, хто швидше 
сприймає нові технології та втілює їх у життя, бере на озбро-
єння нові воєнні доктрини і концепції, що відповідають духу 
часу, і, зрештою, в кого командири не лише самі використову-
ють нові технології та ідеї, але й добре знають, які з них і коли 
може використовувати противник . 

Тому адекватність визначення високотехнологічних систем 
озброєння і військової техніки їх сутності при формуванні стра- 
тегії превентивної оборони має неабияке значення . Так, у [8] 
визначення поняття високотехнологічного озброєння подається 
лише як зразок зброї, сукупність властивостей якого забез-
печує його виготовлення, ремонт і технічне обслуговування 
за найефективнішою, порівняно з існуючими, технологією і 
передбачає оптимальні витрати праці, матеріальних засобів, 
часу в процесі виготовлення, експлуатації і ремонту, включа-
ючи підготовку зразка до функціонування, контроль за його 
працездатністю і профілактичне обслуговування . 

Зазначимо, що з погляду на сутність парадигми високо-
технологічних збройних конфліктів, наведене визначення не 
відбиває усіх аспектів поняття високотехнологічних систем 
ОВТ, а саме: розглядаючи виключно технологію виробництва 
та супроводження зразків ОВТ упродовж їх експлуатації, ав-
тор [8] чомусь залишає поза увагою організацію застосування 
високотехнологічних зразків ОВТ, управління збройною бо-
ротьбою або військами (силами) в цих умовах і рівень ефек-
тивності застосування самих зразків ОВТ . Зважаючи на це, 
можна стверджувати, що високотехнологічними системами 
озброєння і військової техніки (ВТС ОВТ) є системи, створені 
на підставі інноваційних технологій, застосування яких дає 
суттєве збільшення бойового потенціалу і можливість здобуття 
переваги над противником, а нейтралізація таких систем або 
ефекту від їх застосування потребує від противника значних 
як наукових досягнень, так і витрат ресурсів звичайних засо-
бів озброєння .

Таким чином, коли одна, декілька або усі сторони конфлікту 
застосовують засоби збройної боротьби, що значно переважа-
ють за ефективністю існуючі зразки масового виробництва, 
збройне протиборство трансформується у протиборство 
технологій .

При цьому високотехнологічні воєнні конфлікти – це воєнні 
конфлікти, превалююча частина вирішальних воєнних дій у 
яких є високотехнологічними . Високотехнологічні воєнні дії –  
організоване, на підставі використання інноваційних техноло-
гій управління, застосування сил і високотехнологічних систем 
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ОВТ для досягнення політичних і військових цілей, новітня 
форма технологічно-економіко-силового протиборства в війні . 
Мета, форми та способи ведення такого протиборства суттєво 
залежать від інтенсивності та ефективності інтегрального за-
стосування високотехнологічних систем озброєння і військової 
техніки (для комплексної розвідки, ураження або подавлення, 
інформаційного забезпечення, навігації, зв’язку та передавання 
даних, управління тощо), рівня розвитку та впровадження інно-
ваційних соціо-технічних технологій планування та управління 
збройною боротьбою . 

У сучасних умовах протистояння у конфлікті все більше пе-
реходить у площину боротьби технологій, коли до уваги береть- 
ся перевага в технологіях у різних сферах (управлінні, ОВТ 
тощо) . Водночас, очевидно, що реалізація потенціалу високих 
технологій забезпечує стратегічну перевагу стороні, у якої 
рівень застосування інноваційних технологій вищий, лише 
протягом певного часу . В свою чергу, перевага технологій 
однієї із сторін конфлікту і ступінь їх інновації визначається 
затратами часу і ресурсів, які необхідні протилежній стороні 
для досягнення подібних можливостей . Поза сумнівом, що 
досягнення переваги в технологіях залежить від розвитку 
фундаментальної та прикладної науки, рівня технологій ви-
робництва, освіти та управління в державі .

Значний розрив у рівні технологій може призвести до ре-
сурсного виснаження противника у разі переходу конфлікту у 
фазу збройного протистояння, коли для досягнення рівноваги 
стороні з низьким рівнем технологій доведеться компенсувати 
відставання за рахунок суттєвого збільшення кількості звичай-
них ОВТ, а також інших, у тому числі людських, ресурсів .

Аналіз досвіду впровадження і використання високотех-
нологічних систем у локальних війнах і збройних конфліктах 
ХХ та ХХІ ст . вказує на стійку залежність між ефективністю 
досягнення мети збройної боротьби та концентрацією ви-
сокотехнологічних систем і засобів у розпорядженні вищих 
ланок управління для досягнення стратегічних цілей шляхом 
впливу на ключові (критичні) елементи держави противника 
та його збройних сил .

Водночас, в умовах високої динаміки розвитку висо-
ких технологій подвійного призначення та ОВТ виникають 
протиріччя . Перше з них обумовлено тим, що поява нових, 
ефективніших технологій випереджає реалізацію попередніх 
розробок, і саме тут виникає протиріччя – продовжувати чекати 
ефективнішої технології, або починати впроваджувати техно-
логію, яка на момент її реалізації буде морально застарілою . 
Наступне протиріччя – в процесі прийняття рішення на впро-
вадження існуючої на даний момент нової технології, що як 
правило, програє в співвідношенні ціни до одиниці існуючого 
зразка озброєння і потребує значних витрат, але суттєво виграє 
у майбутньому в бойовій ефективності порівняно зі зразком 
попереднього покоління ОВТ . 

Вихід із вказаних протиріч – це концентрація високотех-
нологічних систем і засобів у підпорядкуванні структури, яка 
в змозі: 

забезпечувати високу ефективність використання наявних 
зразків в інтересах національної безпеки; 

визначати потребу у високотехнологічних системах ОВТ; 

виявляти напрямки розвитку високих технологій; 
здійснювати необхідне доукомплектування звичайних 

зразків ОВТ високотехнологічними системами та їх високо-
технологічну модернізацію; 

управляти цими процесами в умовах підготовки до висо-
котехнологічних воєнних конфліктів та їх ведення . 

Створення цієї системи забезпечить максимально повну 
реалізацію таких переваг високотехнологічних систем і засобів, 
як мінімальний час готовності до застосування; завдання непо-
правних втрат противнику за мінімальний проміжок часу; високу 
маневреність зусиль для концентрації в декількох місцях одно-
часно; зменшення ефективності протидії з боку противника .

Зважаючи на те, що основою превентивної оборони є орга- 
нічне поєднання військ (сил), оснащених високотехнологіч-
ними ОВТ, інтегрованих в єдиний інформаційний простір, та 
ефективних технологій управління їх застосуванням, можна 
методологічно визначити головні елементи реалізації стратегії 
превентивної оборони на базі використання високих технологій . 
Високотехнологічні системи і засоби застосовуються: до початку 
воєнного конфлікту – для стримування, а з його початком – для 
зниження воєнного потенціалу держави противника . 

Динамічне управління ресурсами в системі превентивної 
оборони має бути адаптивним до змін оперативної обстанов-
ки і створювати сприятливі умови на стратегічному рівні для 
ефективного проведення операцій . За таких умов стратегічна 
мета превентивної оборони – максимальне зниження воєнно-
го потенціалу противника до початку проведення операцій 
збройними силами . Відповідно бойовий потенціал високо-
технологічних систем і засобів повинен бути достатнім, щоб 
внаслідок його реалізації противнику були завдані такі втрати, 
після яких він відмовився би від подальшої агресії . 

Безумовно, що при цьому час реакції на загрозу має бути 
меншим за час, необхідний противнику, щоб зробити небоєз-
датними ключові елементи і насамперед високотехнологічну 
складову системи превентивної оборони . Тому тривалість 
реакції системи превентивної оборони з початком воєнного 
конфлікту скорочується до відрізку часу (t – реалізації бойо-
вого потенціалу високотехнологічною системою або засобом), 
потрібного для застосування “найшвидшого” засобу завдання 
непоправного збитку, який робить подальші дії агресора не-
доцільними . 

Необхідний результат може бути досягнутий в будь-який 
період застосування сил і засобів на етапах випередження 
противника та дій у відповідь . Якщо мета превентивних дій 
на зазначених етапах не була досягнута на попередній фазі, 
слід передбачити логічний розвиток процесу застосування 
сил і засобів на наступній фазі так, щоб інтенсивність впливу, 
яка забезпечить відмову противника від власних намірів, не 
зменшилася нижче рівня, на якому розвиток досягнутого успіху 
попередньої фази може бути втраченим, тобто нарощування 
зусиль на наступній фазі має вийти на рівень, з якого, у разі 
потреби, можна ефективно продовжити вплив на противника 
без втрати досягнутих переваг . 

Усі сили та засоби, які залучаються до здійснення превен-
тивних дій, за своїми можливостями щодо оперативності засто-
сування та потужності можуть належать до таких категорій: 
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сили та засоби негайного реагування стратегічного, опера-
тивного та, в окремих випадках, оперативно-тактичного рівня 
(час реалізації бойового потенціалу упродовж хвилин); 

сили та засоби швидкого реагування оперативного та опе- 
ративно-тактичного рівня (час реалізації бойового потенціалу 
упродовж годин); 

сили та засоби оперативно-тактичного і тактичного рівня 
високої боєготовності, що здатні ефективно вплинути на хід 
подій та розвинути досягнутий успіх (час реалізації бойового 
потенціалу упродовж доби і більше) . 

Вимоги до тривалості реалізації бойового потенціалу ви-
сокотехнологічних систем і засобів залежать від задач, які слід 
розв’язати в конкретній ситуації, та технологічного рівня озбро- 
єння противника і його стану .

Залежно від динаміки ескалації конфлікту високотехноло-
гічні системи і засоби можуть переходити з категорії засобів 
швидкого реагування до категорії засобів негайного реагування 
і навпаки, зважаючи на готовність сил і засобів та системи 
управління противника .

Слід зазначити, що процес розвитку збройних сил має ци-
клічний характер . Спочатку їх розвиток відбувався від окремих 
збройних формувань до масових армій . На сучасному етапі 
тенденція змінилась . Він відбувається від масових армій до не-
великих за чисельністю збройних сил, побудованих за функціо-
нальними ознаками . При цьому зменшення кількості особового 
складу безпосередньо на полі бою здійснюється за рахунок 
застосування його високотехнологічних систем і засобів .

Розвиток високотехнологічних систем і засобів стає фак-
тором, який визначає концепцію переозброєння сучасних 
збройних сил . Високотехнологічні системи і засоби здатні не 
тільки забезпечити реалізацію превентивної оборони, збере-
ження бойового потенціалу збройних сил на час їх переозбро-
єння і трансформації, а також дають можливість підтримати 
необхідний рівень обороноздатності держави . У разі розвитку 
високотехнологічних систем ОВТ за визначений проміжок часу 
та при потрібному рівні фінансування розроблення озброєння 
час досягнення мінімально достатнього потенціалу скорочу-
ється на декілька років порівняно з варіантом нарощування 

потенціалу збройних сил за рахунок збільшення кількості 
звичайних зразків ОВТ та дозволяє отримати резерв часу на 
переозброєння збройних сил в цілому . 

Розроблення і практична реалізація стратегії превентивної 
оборони держави, що об’єктивно базуватиметься на застосу-
ванні високотехнологічного озброєння і військової техніки 
та інноваційних технологіях управління, в змозі забезпечити 
адекватне і своєчасне реагування на загрози національній без-
пеці України у воєнній сфері . Наведені в цій статті міркування 
стосовно суті стратегії превентивних дій та превентивної обо-
рони, безумовно, не можуть бути повністю вичерпаними в її 
рамках, і тому потребують подальшого глибокого розвитку . 
Оскільки запропоновані погляди є суб’єктивними, на думку 
авторів, подальша відверта дискусія і конструктивна критика 
будуть, безумовно, корисними та сприятимуть подальшому 
розвитку воєнного мистецтва України .
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До кінця ХІХ ст . технічний інструментарій розвідки 
був мінімальним, тому у своїй роботі розвіднику 
тоді залишалося покладатися, в основному, на себе, 
тобто успішність виконання розвідувальних завдань 
визначалась тоді, в першу чергу, професійною май-

стерністю і особистими якостями розвідника . Тому характер 
діяльності розвідників тих часів часто пов’язують зі словом 
“мистецтво” [1] .

Період кінця ХІХ – початку ХХ ст . виявився надзвичайно 
врожайним на видатні відкриття та крупні винаходи в електро- 
зв’язку, радіосправі, оптиці, літакобудуванні та ін . Завдяки 
цьому з’явилися принципово нові технічні прилади та при-
строї, які не обійшла своєю увагою й розвідка . Розпочалася 
її активна технізація, внаслідок чого виникли і сформувалися 
такі види технічної розвідки, як радіотехнічна, радіолокаційна, 
повітряна, космічна, радіорозвідка тощо [2, 3] . З появою тех-
нічних засобів розвідки успішність виконання розвідувальних 
завдань залежить вже не тільки і не стільки від людини, скільки 
від наявної апаратури та її можливостей . 

З тих пір кожний вид розвідки поступово напрацьовує 
свої специфічні, унікальні методи добування даних, постійно 
удосконалює науково-технічну базу, розроблює та впроваджує 
нові ефективні методи оброблення розвідувальних даних і 
доведення їх до замовників (командирів, штабів, аналітиків 
тощо) . Зазначимо, що виконання більшості складних завдань, 
які постають у повсякденні перед збройними силами та інши- 
ми силовими відомствами (особливо на стратегічному і опера- 
тивному рівнях), потребує об’єднаних зусиль різних розвіду- 
вальних служб . При цьому на практиці постійно стикаються з 
проблемою: як комплексувати дані від різних видів розвідки, 
щоб в результаті мати максимально повну і точну інформацію . 

Методологічна основа  
геопросторової розвідки

Методологічною основою для розв’язання проблеми комп-
лексування розвідувальних даних може слугувати геоінфор- 
маційний підхід . В геоінформатиці [4, 5], як й в розвідці, пред-
метом дослідження та моделювання може виступати об’єкт  
навколишнього простору, система, процес, розв’язання зада- 
чі, прогнозне оцінювання тощо . Базовою категорією в геоін- 
форматиці є метод просторово-часових відношень, тому дані 
(відомості) про будь-який предмет (об’єкт) досліджень у 
загальному випадку мають подаватися як сукупність трьох 
компонент – тематичної, позиційної і часової .

Тематична компонента – це атрибути об’єкта як конкрет-
ного елемента предметної області (зокрема, його назва, клас, 
поточний стан, функціональні зв’язки з іншими об’єктами) . 
Головні вимоги до тематичної компоненти описування об’єк- 
та – достовірність та повнота . Достовірність показує, наскільки 
адекватно (з якою помилкою, неточністю) відображають дані 
про об’єкт власне сам реальний об’єкт . Повнота означає, що 
цих відомостей достатньо для виконання поставленого за-
вдання .

Позиційна компонента визначає місцезнаходження об’єкта  
на земній поверхні або в тривимірному просторі у визначеній 
системі координат . Основна вимога до позиційної компонен- 
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ти – точність . Це означає, що позиційні дані з необхідною 
точністю задають положення об’єкта в системі координат і від- 
носно інших об’єктів . 

Часова компонента фіксує той момент чи інтервал часу, 
коли визначалися атрибути об’єкта і його місцезнаходження . 
Часова компонента також може показувати залежність зміни 
властивостей об’єкта від часу . Основна вимога до часової 
компоненти – актуальність . Це означає, що дані мають відпо-
відати періоду часу, коли виконується завдання . 

Тематична, позиційна і часова компоненти разом складають 
набір даних про об’єкт . При цьому важливо, щоб набір даних 
супроводжувався ще однією інформаційною одиницею – ме-
таданими . Метадані містять інформацію про засоби та умови 
отримання даних, а також об’єднують компоненти в єдину 
інформаційну модель даних про об’єкт, що суттєво сприяє 
спрощенню процедур комп’ютерного аналізу та інтегрування 
даних . Іноді метадані можуть нести в собі інформацію про 
достовірність джерела даних . 

Геоінформаційний підхід базується на інформаційно-ре- 
сурсній моделі, схему побудови якої зображено на рис . 1 . 
Входом є набори даних про об’єкт, що моделюється . Кожний 
з цих наборів може формуватися окремим джерелом, тому у 
загальному випадку взаємні зв’язки між наборами даних від-
сутні . При побудові інформаційно-ресурсної моделі об’єкта 
передбачається, що є деякий активний механізм, здатний об-
роблювати та комплексно аналізувати вхідні набори даних, 
встановлювати зв’язки та відносини між ними, класифікувати 
та виконувати деякі інші семантичні операції . Сукупність по-
дібних операцій дає можливість перетворити незалежні між 
собою набори даних на систему зв’язаних даних і таким чином 
отримати інформаційно-ресурсну модель .

Механізм є активним у тому розумінні, що він дає мож-
ливість оптимізувати (удосконалювати) побудовану модель, 
якщо вона при перевірці не задовольняє задані зовнішні 
критерії . Для такої оптимізації не обов’язково чекати на над- 
ходження нових даних – удосконалення створеної моделі може 
вестися за рахунок внутрішнього механізму, у чому, власне, і 
є ресурсність моделі . Здатність моделі до послідовного удо- 

сконалення означає також, що за її допомогою можуть описува-
тися, моделюватися, аналізуватися не тільки статичні об’єкти, 
але й процеси та їх поведінка у часі .

На основі інформаційно-ресурсної моделі організуються 
комплексування і аналіз різнотипних даних в геопросторовій 
розвідці, що буде показано нижче .

Технологічна схема  
геопросторової розвідки

Характеристики озброєнь і воєнної техніки на сучасному 
етапі їх розвитку досягли рівня, який дає можливість вико-
ристовувати їх адресно і результативно проти об’єктів, роз-
ташованих на відстанях в десятки тисяч кілометрів . Маючи 
збройні сили з подібними можливостями, такі країни, як США 
і Росія, відверто декларують свої наміри і право застосовувати 
для захисту власних національних інтересів всі доступні їм 
методи, у тому числі силові, у будь-якій точці земної кулі . Але 
потреба в екстериторіальному проведенні силовими відом-
ствами операцій різного роду виникає періодично й у інших 
країн . Причин для цього забагато: міжнародний тероризм і 
його складова – піратство, протидія масовому вирощуванню 
та обігу наркотичних речовин, виконання миротворчих місій, 
допомога у випадках надзвичайних ситуацій тощо . 

Потреба розв’язання проблем захисту національних інте- 
ресів, забезпечення безпеки та прав своїх громадян в інозем- 
них країнах, захисту державного майна та власності на тери-
торіях інших країн усіма доступними шляхами, у тому числі 
з проведенням превентивних заходів і силових операцій, ви-
сувають на перший план такі системні вимоги до розвідки, як 
глобальність і безперервність . 

Глобальність означає, що розвідка має гарантовано нада-
вати всю необхідну інформацію про об’єкти (дії, явища, про-
цеси) інтересу незалежно від географічних координат місця, 
де вони відбуваються . 

Вимога безперервного ведення розвідки означає, що роз-
відувальні дані про ті самі об’єкти мають надходити і понов-
люватися у часі (актуалізуватися) так, щоб надати можливості 
виявлення та стеження за змінами у стані об’єктів . 

Щоб максимально задовольнити потреби в актуальній і 
точній інформації про об’єктову обстановку в самих різних 
районах земної кулі, спочатку у США (1996 р .), а потім в де- 
яких інших країнах були створені структури геопросторової 
розвідки (ГПР) . На ГПР покладалося завдання вести на сис-
тематичній основі глобальне спостереження земної поверхні 
та розташованих на ній штучних і природних об’єктів, перма- 
нентне оцінювання геополітичної ситуації та виявлення про-
явів активності, складання результуючих аналітичних доку-
ментів і оперативне доведення їх до певних осіб або органів, 
що ухвалюють рішення . 

У 2004 р . була опублікована базова доктрина Національної 
системи геопросторової розвідки США (National System of 
GEOINT Basic Doctrine, the 2004 Publication 1 .0), якою було 
визначено організаційну структуру ГПР, її цілі, завдання, 
місце в розвідувальному співтоваристві . Згідно з доктриною, 
на структури ГПР при підготовці та проведенні бойової опе-
рації збройними силами країни покладається практично весь 

Рис. 1. Iнформаційно-ресурсна модель даних
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обсяг розвідувально-інформаційного забезпечення військ, у 
тому числі:

топо- і картографічне забезпечення операційного про-
стору;

навігаційне забезпечення;
складання матеріалів з описами природних умов та інфра- 

структури (клімат, погода, рослинність, дороги, мости та інші  
інженерні споруди, об’єкти промисловості та зв’язку, культурно- 
етнічні та політичні чинники тощо) та оцінюванням їх мож-
ливого впливу на бойові дії;

оцінювання можливих загроз (з урахуванням чисельності 
та озброєння противника, його воєнної доктрини, наявності в 
регіоні повстанських угруповань тощо); 

підготовка аналітичних матеріалів з узагальненими оцін-
ками і пропозиціями та їх доведення до відповідних осіб або 
органів . 

При виконанні своїх функцій і завдань спеціалісти ГПР орієн- 
туються переважно на видову інформацію, або просторові (гео-
просторові) дані (за потребою можуть залучатися додатково 
будь-які інші дані) . 

Інформаційна база ГПР включає такі три основні складові:
архіви аерокосмічних зображень; 
засоби видової аерокосмічної розвідки;
геопросторову інформацію .
В архівах зберігаються зображення земної поверхні, отри-

мані повітряною розвідкою, місіями розвідувальних супутни-
ків і супутників дистанційного зондування Землі (ДЗЗ), у тому  
числі комерційних . Сили і засоби видової аерокосмічної розвід-
ки забезпечують потреби ГПР в необхідній видовій інформації 
про поточну об’єктову обстановку . 

Зазначимо, що ГПР не має власних технічних засобів для 
проведення зйомки, потрібні знімки замовляються повітряній 
або космічній розвідці . 

Геопросторова інформація включає дані про географічне 
розташування і характеристики природних і штучних об’єктів 
на земній поверхні, карти, топосхеми, а також різні статистичні 
дані і різноманітну інформацію, що отримується методами 
дистанційного спостереження і аерокосмічної зйомки, гео-
дезичні дані, метеорологічну, гравіметричну, гідрографічну 
інформацію тощо .

Важливою особливістю ГПР є наявність в її структурі дуже  
потужного аналітичного блоку . Ціллю і предметом аналізу є 
об’єкти на земній поверхні та їхній стан . Шляхом дешифруван-
ня аерокосмічних зображень об’єкти виявляються, розпізна-
ються, встановлюються просторові зв’язки між ними (взаємне  
розташування, віддаленість), виконується геокодування (коор- 
динатне прив’язування), за потребою проводяться генералі-
зація об’єктів і сцени загалом (узагальнення зі зміною масш-
табу), комбінування (композиція, декомпозиція) об’єктів з 
перетворенням їхніх атрибутів тощо . Аналіз та оброблення 
видової аерокосмічної інформації здійснюються за допомогою 
геоінформаційного підходу, комп’ютерна інтерпретація даних 
базується на описаній вище інформаційно-ресурсній моделі . 

Завдяки наявності високоякісної первинної інформації і 
дуже потужного аналітичного блоку органи ГПР здатні буду-
вати і подавати у зручному для сприйняття вигляді узагальнену 

операційну картину (Common Operational Picture), а також 
адаптувати форму її подання залежно від вимог користувачів . 
Все це дає можливість військовим командирам різних рангів 
і рівнів відчувати впевненість при оцінюванні поточної об-
становки, сил та намірів противника і ухвалювати рішення, 
адекватні ситуації [6] .

Особливе місце серед завдань ГПР обіймає геопросторова 
підготовка операційного середовища [7], яка включає систе-
матизацію та узагальнення різноманітних матеріалів стосовно 
території розміщення військ або бойових дій, розроблення 
інформаційно-аналітичних документів щодо бойових можли-
востей, озброєння та матеріально-технічних ресурсів проти-
вника, його можливих ударів і загроз, а також розроблення 
рекомендацій щодо найдоцільніших дій своїх військ . 

Зазначимо, що якщо при цьому є потреба у додаткових відо-
мостях, які не надають перелічені вище основні інформаційні 
компоненти (наприклад, відомості про соціально-політичну 
обстановку, етнічний склад населення на території операцій-
ного району, дані про впливові політичні партії тощо), то спів-
робітники ГПР завжди мають можливість отримати необхідні 
відомості або від інших видів розвідки, або через відкриті 
джерела інформації, або іншими шляхами . 

У вересні 2006 р . була опублікована нова, уточнена редакція 
базової доктрини Національної системи геопросторової роз-
відки США [8] . У новій редакції розширено і уточнено перелік 
завдань ГПР з урахуванням накопиченого досвіду і реалій, 
зокрема збільшення кількості терористичних акцій у світі . 

Оскільки бойові, антитерористичні, миротворчі та інші 
операції все частіше проводяться у взаємодії з військовими 
контингентами кількох країн і підрозділами різних видів і родів 
військ, на структури ГПР покладено [8, 9]:

інформування про загрози та небезпеки;
забезпечення безпеки навігації у всьому фізичному про-

сторі (на суходолі, в акваторіях, у повітряному просторі);
інформування про стан операційного середовища, зокрема 

про пересування військ, інтенсивність руху на дорогах, у зонах 
портів та аеродромів;

забезпечення даними на всіх етапах операції;
розвідка цілей, оцінювання ступеня їх важливості та часу 

життя .
Технологічна схема проведення ГПР (рис . 2) включає такі 

основні етапи:
планування;
збирання даних; 
інтегрування, оброблення та аналіз даних; 
виготовлення кінцевого інформаційного продукту (КІП) . 

Розглянемо зміст кожного етапу .
Планування. Геопросторова розвідка готує пропозиції для 

ухвалення рішень військовими командирами починаючи зі 
стратегічного рівня, тому саме на такому рівні видаються роз- 

Рис. 2. Технологічна схема проведення ГПР
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порядження стосовно розвідки і здійснюється координація  
діяльності структур ГПР . Наприклад, в США функції головно- 
го координатора забезпечення збройних сил видовою інформа- 
цією покладені на Національне агентство геопросторової роз-
відки NGA (National Geospatial-Intelligence Agency), яке і видає 
у кожному конкретному випадку вихідні розпорядження щодо 
планування і організації розвідки . При плануванні видаються 
завдання службам (сервісам) ГПР, складається перелік необхід-
них розвідувальних та інших даних, обґрунтовуються вимоги 
до даних, термінів і форм (форматів) їх надання, окреслюються 
границі (площа) території інтересу . Формуються і передаються 
до органів повітряної і космічної розвідки заявки (польотні за-
вдання) на зйомку визначених площ і маршрутів, замовляється 
потрібна видова інформація за минулі часи, а також потрібна 
геопросторова та параметрична інформація (гравіметрична, 
геомагнітна, гідрографічна тощо) . 

При формуванні заявок на зйомку місцевості орієнтир ро-
биться не тільки на військові системи повітряної та космічної 
розвідки, але й також беруться до уваги можливості комерцій-
них супутників ДЗЗ, з операторами яких існують спеціальні 
угоди про надання відповідних послуг . Наприклад, в США 
обов’язковість складання подібних угод і правила доставляння 
даних комерційної космічної зйомки державним структурам, 
зокрема силовим відомствам, прописуються президентськими 
указами (останній у цьому напрямку указ Президента США –  
від 25 квітня 2003 р .) . Перед власниками та операторами на-
ціональних комерційних систем ДЗЗ кожного разу ставиться 
завдання забезпечувати максимальне використання потенціалу 
ДЗЗ для цілей складання та актуалізації карт, збирання геопрос-
торових даних для оборонних, розвідувальних, зовнішньополі-
тичних та інших цілей [www .whitehouse .gov/issues/defense] . Те, 
що це завдання приватні компанії США успішно виконують, 
було чергового разу підтверджено у жовтні 2009 р . головою 
Національної розвідки США (National Intelligence) Д . Блером 
(D . C . Blair), який зазначав, що комерційні космічні системи 
ДЗЗ забезпечують до 50 % всього обсягу видової інформації, 
необхідної для геоінформаційного забезпечення місій військ 
Альянсу в Іраку та Афганістані [www .dni .gov/video] .

Збирання даних . До середини 1990-х років потреби військ 
у видовій оглядовій інформації про місцевість і противника 
задовольнялися переважно завдяки повітряній розвідці (польо-
там пілотованих і безпілотних літаків-розвідників) . Повітряна 
розвідка здатна виконувати завдання будь-якого рівня – від 
тактичного до стратегічного – і має багато інших достоїнств, 
чому вона й сьогодні є важливим інструментом отримання 
розвідувальних даних . Але виконання польотних завдань для 
розвідки часто потребує заходження літаків-розвідників в 
повітряний простір інших країн, де суттєво зростає загроза 
їх безпеці, ускладнюються зв’язок, навігація, а також можуть 
виникати інші проблеми . 

Подібні проблеми розв’язуються значно простіше у разі 
застосування засобів космічної розвідки, оскільки космос є 
загальнодоступним міжнародним простором, тобто жодна 
країна не має на будь-яку його частину виключних прав [10] . 
Проте можливість мати розвідувальні космічні апарати (КА) 
для отримання високоякісних знімків земної поверхні з метою 

виявлення та розпізнавання розташованих на ній об’єктів 
довгий час могли дозволити собі лише такі дві країни, як 
США і СРСР, оскільки тільки вони мали достатній для цього 
науково-технічний потенціал й належні матеріально-технічні 
ресурси . Космічна розвідувальна інформація зі своїх супут-
ників використовувалась владою і відомствами відповідної 
країни, доступ до космічних знімків для інших країн, навіть 
самих дружніх, був дуже обмежений . 

Але вартість розвідувальних супутників з бортовою апара-
турою, яка дає можливість отримувати знімки з просторовою 
розрізненністю в десятки сантиметрів на місцевості, є дуже ви-
сокою . Зокрема, на створення, виведення на орбіту та технічну 
підтримку місії тільки одного американського розвідувального 
супутника серії KeyHole було витрачено близько $1,5 млрд [11] . 
Подібні cуми є немалими для будь-якої держави . 

У США, щоб знизити тягар на фінансовий бюджет, за-
діяли можливості комерційного підходу . Була заснована не-
державна компанія, якою по “лекалах” одного зі супутників 
серії KeyHole був створений і в 1998 р . успішно виведений 
на орбіту КА Ikonos-2, здатний знімати земну поверхню з 
детальністю до одного метра . Знімки з КА Ikonos розпо-
всюджувались на комерційній основі, тобто вперше стало 
можливим замовляти знімання з космосу будь-якої ділянки 
території Землі та отримувати високоякісні матеріали раніше 
проведених космічних зйомок не тільки для владних і силових 
структур, але й для недержавних компаній, не обов’язково 
американських . 

Обраний шлях підключення до джерел отримання розві- 
дувальними органами високоякісних знімків земної поверхні 
комерційних КА виявився перспективним, тому цей досвід 
швидко набув розвитку як в США, так й в деяких інших 
країнах, зокрема, у Франції, Ізраїлю, Індії . Разом з тим слід 
констатувати, що такі країни, як Росія, Китай, свої супутники 
для знімання територій продовжують розробляти та запускати 
за рахунок державного бюджету . 

В табл . 1 надано основні дані про КА, які створювалися 
і запускалися в період з 1998 р . до даного часу різними краї-
нами та компаніями для ведення видової оптико-електронної 
розвідки і спостереження наземних об’єктів . Деякі з цих КА 
відразу проектувалися здатними виконувати також завдання 
оперативного моніторингу Землі, виявлення небезпечних про-
цесів та явищ, актуалізації карт тощо, тобто за призначенням 
вони є апаратами подвійного використання . 

При всіх численних достоїнствах систем оптико-електронної 
розвідки і спостереження їм притаманний суттєвий недолік: 
вони здатні формувати зображення місцевості тільки в умовах 
достатньо прозорої, безхмарної атмосфери – наявність водяних 
парів і різних атмосферних домішок (аерозолів) значно посла-
блює оптичне випромінювання . Разом з тим подібні природні 
чинники, у тому числі дощ, хмари, не є перешкодою для про-
ходження радіовипромінювань, тому спеціалістами все більше 
уваги приділяється всепогодним аерокосмічним системам 
видової радіолокаційної розвідки і спостереження . 

В табл . 2 надано основні дані про КА видової радіолока-
ційної розвідки і спостереження, які були виведені в космос 
за останні десять років .
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Таблиця 1. Космічні апарати видової оптико-електронної розвідки і спостереження

Країна Оператор Космічні апарати

Дата запуску 
(розрахунковий 
термін життя, 

роки)

Детальність 
на місцевості, м

Ширина смуги 
охоплення, м

Періодичність 
знімання, діб Призначення

1 2 3 4 5 6 7 8

США GeoEye Ikonos 2 24 .09 .1998 р . (7) 1,0 (панхром) 
4,0 (мультиспектр)

11 1,5–2,9 Подвійного 
використання

NRO KeyHole 3  
(KH-12-4)

22 .05 .1999 р . (1) 0,10–0,15 (панхром) 
0,30 (БІЧ*) 

– – Розвідка

KeyHole 4  
(KH-11 Improved 
Crystal)

05 .10 .2001 р . 
(2–3)

0,10–0,15 (панхром) 
0,30 (БІЧ)

– – Розвідка

Digital Globe QuickBird 2 18 .10 .2001 р . (7) 0,61 (панхром) 
2,5 (мультиспектр)

16 1,0–3,5 Подвійного 
використання

NRO KeyHole 5  
(KH-12-5)

19 .10 .2005 р . 
(4–5)

0,10–0,15 (панхром) 
0,30 (БІЧ)

– – Розвідка

Digital Globe WorldView 1 18 .09 .2007 р . 
(7,25)

0,5 (панхром) 
2,0 (мультиспектр)

17,6 1,7 Подвійного 
використання

GeoEye 1 06 .09 .2008 р . (7) 0,41 (панхром) 
1,65 (мультиспектр)

15,2 3,0 Те саме

WorldView 2 08 .10 .2009 р . (7) 0,5 (панхром) 
1,8 (мультиспектр)

16,4 1,1 »

Air Force TacSat 3 19 .05 .2009 р . (1) – – – Розвідка
Франція Міністерство 

оборони
Helios-2B 18 .12 .2009 р . (5) 0,30–0,35 (панхром) 

2,5 (БІЧ)
– 1,0 Те саме

SPOT Image SPOT 5 04 .05 .2002 р . (5) 2,5 (панхром) 
10 (мультиспектр)

60 1,0–3,0 Подвійного 
використання

Великобританія Міністерство 
оборони

TopSat 27 .10 .2005 р . 2,8 (панхром) 
5,6 (мультиспектр)

10; 15 – Розвідка

Японія JAXA ALOS 24 .01 .2006 р . (5) 2,5 (панхром) 
10 (мультиспектр)

35; 70 2 Подвійного 
використання

CSIC IGS-1A 28 .08 .2003 р . (5) – – – Розвідка
IGS-3A 11 .09 .2006 р . (5) – – – Те саме
IGS-3B 24 .02 .2007 р . (5) – – – »
IGS-4A 24 .02 .2007 р . (0,5) – – – »
IGS-5A 28 .11 .2009 р . (5) – – – »

Китай CAST Zhangguo Ziyuan 
2C (ZY-2C)

04 .11 .2004 р . (5) 2,0 (панхром) 
8,0 (мультиспектр)

– – »

Yaogan 6 22 .04 .2009 р . – – – Подвійного 
використання

Yaogan 7 09 .12 .2009 р . – – – Розвідка
Yaogan 8 15 .12 .2009 р . – – – Те саме

Ізраїль Міністерство 
оборони

EROS A1 05 .12 .2000 р . (10) 1,8 (панхром) 12–14 2,0–3,0 Подвійного 
використання

Ofeq 5 28 .05 .2002 р . 0,8 (панхром) – – Розвідка
EROS B1 25 .04 .2006 р . (10) 0,7 (панхром) 10 0,5 Подвійного 

використання
Ofeq 7 10 .06 .2007 р . – – – Розвідка

Індія ISRO CartoSat (IRS P5) 05 .05 .2005 р . (5) 2,5 (панхром) 30 5,0 Подвійного 
використання

CartoSat (IRS P7) 10 .01 .2007 р . (5) 1,0 (панхром) 9,6 4,0 Те саме
CartoSat 2A 28 .04 .2008 р . 0,8 (панхром) 9,6 4,0 »
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Табл . 1, 2 не дають повних даних, особливо про те, що сто-
сується КА видової розвідки Росії та Китаю, оскільки стосовно 
їх традиційно бракує достовірної інформації . Зазначимо, що 
переважна більшість наведених в обох таблицях КА праце- 
здатна (за станом на березень 2010 р .) і надає зображення (за 
виключенням китайського КА Yaogan 6, двох японських КА 
IGS-3В та IGS-4А, а також європейського супутника COSMO-
Skymed, запуск якого заплановано на жовтень цього року) . 

Більшість матеріалів, які отримуються системами повітряної 
і космічної розвідки, надалі проходять архівацію, описуються і 
зберігаються у відомчих банках даних [12, 13] для подальшого 
використання по запитах . Пошук необхідних даних по запитах 

значно спрощується і скорочується, якщо при описуванні 
елементів вмісту банків (геопросторових даних) керуються 
стандартом ISO 19115 Geographic Information – Metadata . 

Коло споживачів матеріалів з подібних банків – це, в першу 
чергу, владні структури і силові відомства, але по можливості 
інформаційного старіння аерокосмічних зображень та інших 
матеріалів вони можуть із закритих архівів передаватися 
широкому загалу для використання в інтересах науки, сіль-
ського господарства, охорони навколишнього середовища 
тощо . Наприклад, саме у цьому контексті в 1995 р . розпоря-
дженням [14] тодішнього Президента США Б . Клінтона було 
переведено до категорії відкритих понад 930 тис . космічних 

Продовження табл. 1

1 2 3 4 5 6 7 8

Росія НЦ ОМЗ Ресурс-ДК 15 .06 .2006 р . (4) 1,0 (панхром) 
2,0–3,0 (мультиспектр)

5–28 до 6,0 Подвійного 
використання

Міністерство 
оборони

Cosmos 2450 29 .04 .2009 р . – – – Розвідка

Тайвань NSPO FormoSat 2 21 .05 .2001 р . (5) 2,0 (панхром) 
8,0 (мультиспектр)

24 1,0 Подвійного 
використання

Таїланд GISTDA THEOS 01 .10 .2008 р . (5) 2,0 (панхром) 
15 (мультиспектр)

90 26,0 Те саме

Південна Корея KARI KompSat 2 28 .07 .2006 р . 1,0 (панхром) 
4,0 (мультиспектр)

15 3,0 »

* БІЧ – ближній інфрачервоний діапазон .

Таблиця 2. Космічні апарати видової радіолокаційної розвідки і спостереження

Країна Оператор Космічні апарати
Дата запуску  

(розрахунковий термін  
життя, роки)

Детальність  
на місцевості, м Призначення

США NRO Lacrosse (Onyx 4) 17 .08 .2000 р . (9) 1,0–3,0 Розвідка
Lacrosse (Onyx 5) 30 .04 .2005 р . (9) 1,0–3,0 Те саме

Італія Міністерство оборони COSMO-SkyMed 1 (SAR) 08 .06 .2007 р . (5) 1,0 »
COSMO-SkyMed 2 (SAR) 09 .12 .2007 р . (5) 1,0 »
COSMO-SkyMed 3 (SAR) 25 .10 .2008 р . (5) 1,0 »
COSMO-SkyMed 4 (SAR) Жовтень 2010 р . (план) 1,0 »

Франція Міністерство оборони Helios 2А 18 .12 .2004 р . (5) – »
Helios-2B 18 .12 .2009 р . (5) – »

Канада RADARSAT International RADARSAT-2 14 .12 .2007 р . (7) 3,0 Подвійного  
використання

Німеччина Federal Armed Forces SAR-Lupe 1 19 .12 .2006 р . (10) <1,0 Розвідка
SAR-Lupe 2 02 .07 .2007 р . (10) <1,0 Те саме
SAR-Lupe 3 01 .11 .2007 р . (10) <1,0 »
SAR-Lupe 4 27 .03 .2008 р . (10) <1,0 »
SAR-Lupe 5 22 .07 .2008 р . (10) <1,0 »

DLR TerraSAR 15 .06 .2007 р . (5) 1,0 Подвійного  
використання

Китай People’s Leberation Army Yaogan 1 25 .05 .2007 р . – Розвідка
Yaogan 5 15 .12 .2008 р . – Те саме

Ізраїль Міністерство оборони TecSAR 21 .01 .2008 р . 1,0 »
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зображень поверхні Землі, зроблених американськими розві- 
дувальними супутниками CORONA, ARGON, Lаnyard, КН-7, 
КН-9 та іншими в період 1959–1980 рр . Доступ до цих зобра-
жень надається за адресою [http://eros .usgs .gov/#/Find_Data/
Products_and_Data_Available/Declassified_Satellite_Imagery], 
їх широко використовують у своїй роботі науковці, екологи, 
геологи, гідрологи тощо . 

Надзвичайно великий обсяг геопросторових даних, а також 
аналітичних інформаційних продуктів, створених спеціаліс-
тами NGA, розташований за адресою [https://palanterra .nga .
mil] . Цей ресурс постійно поповнюється, він призначений для 
відомчого використання .

Разом з тим вже багато років існують різні міжнародні та 
національні компанії-оператори, які мають власні архіви з 
космічних зображень, що отримуються недержавними супут-
никами . Наприклад, знімки з КА SPOT, FormoSat 2 і KompSat 2 
можуть бути замовлені на комерційній основі з архівів компанії 
SPOTimage [www .spotimage .com], а знімки з КА серії EROS – 
через компанію ImageSat Int . [www .imagesatintl .com] . 

Компанія DigitalGlobe веде архів космічних зображень із 
супутників QuickBird, WorldView1 і WorldView2 всієї поверхні 
Землі . Щороку архів тричі поповнюється новими знімками 
глобального покриття території земної кулі [www .digitalglobe .
com], і Національне агентство геопросторової розвідки CША 
NGA для своїх потреб закуповує таких знімків приблизно на 
суму $0,5 млрд щорічно [15] . 

Космічні знімки середнього просторового розрізнення 
(Landsat-1, -2, -3, -5, -7, CBERS2 та CBERS-2B) надає зі свого 
архіву Національний інститут космічних досліджень Бразилії 
(Brazilian National Institute for Space Research) . У базі даних 
цього Інституту накопичено понад мільйон космічних знімків, 
які доступні на безкоштовній основі через Інтернет [www .dgi .
inpe .br/CDSR] . 

Інтегрування, оброблення та аналіз даних. Одна з голо-
вних функцій ГПР – сприяти командирам і офіцерам штабів 
у формуванні цілісного погляду на операційне середовище, 
бо тільки усвідомлення загальної картини дозволяє найбільш 
правильно розпоряджатися наявним військовим потенціалом 
і своєчасно ухвалювати ефективні рішення [16] . 

Аналітичні матеріали, що готує ГПР, мають надавати коман-
диру можливість розглядати і оцінювати операційне середовище 
з різних точок зору (з боку інтересів своїх військ і противника), з 
оптимальним рівнем генералізації (деталізації картини), в різних 
просторових і часових масштабах тощо . Це надзвичайно складна 
і відповідальна задача, тому при розробленні аналітичних матері-
алів намагаються максимально використовувати всі доступні дані 
як з відкритих джерел, так й зі спеціальних джерел надходження . 
Зрозуміло, що дані звичайно виявляються різними за глибиною і 
точністю, не узгоджені між собою за формою (форматами) подан-
ня, мають різну достовірність, можуть відрізнятися мовою тощо . 
Все це не дозволяє проводити або, принаймні, значно ускладнює 
комплексне оброблення і аналіз даних . Тому дані, особливо різно-
типні, мають бути обов’язково гармонізовані . 

Зведення даних з різних джерел в єдину гармонізовану сис-
тему називають інтегруванням даних, яке здійснюється на базі 
наведеної вище інформаційно-ресурсної моделі і означає:

гармонізацію типів, описів і форматів подання даних;
зведення наявних геопросторових даних, у тому числі кар-

тографічних матеріалів, до стандартного масштабного ряду і 
єдиної часової шкали;

прив’язування геопросторових даних до єдиної координат-
ної сітки (системи географічних координат) .

Інтегрування розвідувальних даних дає можливість:
оцінювати достовірність і точність даних з різних джерел 

за єдиними критеріями;
створювати карти оперативно-об’єктової обстановки на 

основі прийнятого класифікатора топографічних об’єктів і в 
стандартизованих умовних позначеннях;

відображати операційну картину зі змінним рівнем гене-
ралізації .

При інтегруванні даних спираються на стандарти і формати, 
які є чинними або розповсюдженими . Наприклад, для подан-
ня даних в Національне агентство геопросторової розвідки 
(NGA) використовується стандарт GeoPDF у растровому або 
векторному форматах . Оскільки цей стандарт прийнятий в 
Топографічній і Геологічній службах США, а також застосо-
вується недержавними компаніями GeoEye та DigitalGlobe, то 
такий підхід значно спрощує обмін даними .

В об’єднаному геопросторовому розвідувальному співтова-
ристві, куди входять США, Великобританія, Канада, Австралія 
і Нова Зеландія, структури ГПР у своїй інформаційній діяль-
ності керуються натовськими стандартами STANAG, міжна-
родними стандартами ISO, а також стандартами OpenGIS, які 
у разі потреби адаптуються до вимог ГПР [12, 17] . 

Для оброблення та аналізу даних в ГПР застосовуються як 
універсальні прикладні системи, так і спеціальні програмні засо-
би . Серед універсальних систем найпоширенішими є програмні 
системи ENVI, PCI Geomatics, ERDAS, Definiens [12], а також 
використовуються геоінформаційні системи (ГІС), які можуть 
виконувати функції бази для накопичення та зберігання аерокос-
мічних знімків та інших геопросторових даних, геовізуалізації, 
створення і актуалізації картографічних матеріалів . 

Великі можливості для виконання завдань ГПР і підго-
товки інформаційних продуктів надає лінія ArcGIS Defense 
Solutions з інтегрованого набору програмних продуктів ArcGIS 
американської компанії ESRI . Лінія ArcGIS Defense Solutions 
включає такі програмні продукти: ArcGIS Military Analyst, 
Military Overlay Editor, Grid Manager [12] . У складі інтегрова-
ного пакету ArcGIS є також продукт Image Server для роботи 
з аерокосмічними зображеннями (перетворення, фільтрація, 
оброблення) .

Комплексне застосування програмних систем оброблення 
зображень і ГІС звичайно дозволяє реалізувати активний ме-
ханізм побудови інформаційно-ресурсної моделі розглядуваної 
території (наприклад, моделі території театру бойових дій), її 
аналізу і виготовлення КІП .

Кінцеві інформаційні продукти, що виготовлюються служ-
бами ГПР, підрозділяють на стандартні і спеціальні [9] . 

Стандартний КІП – це космічний знімок деякого рівня об-
роблення з легендою або карта, створена на його основі . Такі 
продукти створюються, головним чином, для командирів і 
штабів . Але інформаційні документи ГПР потрібні не тільки 
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при підготовці і проведенні бойових операцій, вони можуть 
замовлятися для використання в повітряній і морській навіга-
ції, гідрографії, в задачах точного позиціювання, передбачення 
або оцінювання наслідків надзвичайних ситуацій, в геодезії, 
геофізиці, геології, екології тощо . При розв’язанні подібних 
задач виникає потреба у створенні спеціальних КІП . При їх-
ньому виготовленні стандартні продукти беруться за основу 
і доповнюються різною (іконічною, текстовою) інформацією, 
необхідною у даній аплікації . 

Загальні правила оформлення КІП та їх подання визна-
чаються стандартами ISO 19131 Data product specification, 
19115 Geographic Information, 19119 Geographics Information –  
Services [11], а їх деталізація до правил наводиться у відомчих 
специфікаціях .

Приклади стандартних і спеціальних КІП, що виготов-
люються структурами ГПР, наведено в [7, 9, 18] . Серед них: 
оптичні та радіолокаційні знімки з виявленими і “піднятими” 
кольором чи об’єктами дешифрування або змінами на тери-
торії, космокарти, 3D-візуалізації ландшафтів, різноманітні 
ГІС-продукти тощо .

Для доведення кінцевих результатів аналітичної роботи 
спеціалістів ГПР та іншої геопросторової інформації до ко-
ристувачів (військових командирів, штабів) застосовуються 
як традиційні шляхи, так й сучасні інформаційні технології . В 
останні роки все більше використовують можливості глобаль-
ної мережі Інтернет . Підключившись до мережі через інтер-
фейс (веб-браузер), користувач має можливість отримувати 
необхідну інформацію (аркуші карти, метадані і зображення, 
інші дані) в режимі on-line . Структура і параметри такого 
інтерфейсу розроблені і визначаються стандартом ISO 19128 
Web Map server Interface [18] .

Тенденції розвитку систем  
геопросторової розвідки

З моменту створення перших структур нового виду розвід- 
ки – геопросторової – минуло 15 років . За цей час розвідувальні 
структури з подібними функціями з’явилися в арміях багатьох 
країн світу . ГПР довела свою актуальність і ефективність в ді-
яльності військ різних країн, у тому числі при плануванні і про-
веденні військових операцій коаліційних військ в Афганістані 
та Іраку . Цей досвід вивчається воєнними спеціалістами, і на 
основі їх рекомендацій методи організації і ведення ГПР, її 
інструментарій постійно вдосконалюються . Накопичено пев-
ний матеріал для того, щоб зробити об’єктивні висновки щодо 
сучасного стану систем ГПР і вирізнити головні тенденції її 
подальшого розвитку .

Тенденція 1. Серед країн, силові відомства яких мають 
штатні структури ГПР, безумовно, слід виділити США . Тут 
найчіткіше визначено роль ГПР, її місце в розвідувальному 
співтоваристві США . Як вже зазначалося вище, функції голов-
ного координатора забезпечення збройних сил необхідними 
геопросторовими продуктами покладені на NGA, яке підпо-
рядковано безпосередньо міністру оборони США (Secretary of 
Defence) і є членом Національного розвідувального співтова-
риства (National Intelligence Community) . Також NGA своїми 
геопросторовими і аналітичними матеріалами допомагає відпо-

відним структурам виконувати завдання національної оборони 
і безпеки, здійснює консультативну і безпосередню технічну 
допомогу Об’єднаним військовим розвідувальним центрам 
(Combatant Command’s Joint Intelligence Operations Center) . 

В армії, воєнно-морському флоті і повітряних силах США 
функціонують свої служби геопросторової розвідки (services), 
які здатні виготовляти як стандартні, так і спеціальні геоін-
формаційні продукти . 

На NGA також покладені функції надання геопросторової 
інформації для виконання завдань, пов’язаних з безпекою на-
вігації у масштабах країни . Через NGA передаються матеріали 
зробленої космічної зйомки, у тому числі американськими 
комерційними КА, в інші країни . 

Тенденція 2. Поступово збільшується сумарна кількість 
діючих місій КА для отримання видової інформації . На рис . 3  
показано розподіл кількості КА (ДЗЗ, оптико-електронної 
і радіолокаційної розвідки) на орбітах за останні чотири 
роки; звідси видно, що найбільший (17 %) приріст запусків 
спостерігався у 2008 р . Дані про КА поточного року відобра-
жають стан на квітень 2010 р ., без урахування запланованих 
у наступних кварталах запусків, тобто зазначена тенденція 
зберігатиметься . 

Збільшенню сумарної кількості КА на орбітах сприяє та-
кож той факт, що сучасні технології дозволяють створювати 
конструкції КА і бортові сенсори з більшими, ніж раніше, 
строками функціонування в космосі .

Одночасно розширяється коло країн, які запускають власні 
супутники для отримання видової космічної інформації висо-
кого просторового розрізнення . Сьогодні загальна кількість 
таких країн нараховується десятками, деякі з них див . у табл . 1 .  
Зазначимо, що до такого списку входять не тільки країни з гео-
політичними амбіціями (США, Росія, Китай, Франція, Індія), 
але й багато інших країн, серед яких, у першу чергу, такі, що 

Рис. 3. Розподіл по роках кількості діючих місій КА для отримання видової 
інформації



Наука і оборона 2’2010

Геопросторова розвідка 
в операціях збройних сил38

мають нерозв’язані територіальні або політико-економічні 
проблеми з сусідами (Ізраїль, Японія, Південна Корея) . 

Тенденція 3. Детальність на місцевості, яку забезпечують 
космічні знімки, що робляться в оптичному діапазоні з роз-
відувальних супутників, сьогодні вже наближена до межі, яка 
визначається фізичними законами . Комерційні супутники ДЗЗ 
ще не досягли такої якості зображення, тому продовжується їх 
удосконалення у цьому напрямі . Наприклад, компанія GeoEye 
розпочала у 2008 р . проект створення КА GeoEye-2 третього 
покоління з бортовим оптико-електронним сенсором з про-
сторовим розрізненням 25 см . Але тут існують іншого роду 
обмеження . Зокрема в США діє заборона Держдепартаменту 
США на розповсюдження (продаж) космічних знімків про-
сторовою розрізненністю від 50 см і краще, яка введена для 
виконання Директиви 2003 р . Президента США “Державна 
стратегія у галузі комерційних засобів ДЗЗ” (‘U .S . Commercial 
Remote Sensing Policy’) . 

Зазначимо, що суттєвий прорив в останні роки досягнуто 
у підвищенні просторової розрізненності космічних радіоло-
каційних знімків (див . табл . 2) . 

Тенденція 4. Одна з вимог до ГПР – постійне відстежен- 
ня воєнно-об’єктової обстановки в межах всіх територій інте- 
ресу, які іноді розташовані в різних географічних регіонах . 
Задовольнити дану вимогу на основі матеріалів знімання за 
допомогою літаків-розвідників або одного орбітального апара-
ту неможливо . Тому провідні країни світу йдуть на створення 
космічних угруповань, які дають можливість знімати будь-яку 
ділянку території земної кулі з необхідною періодичністю, до 
кількох разів на добу . Так, на даний час США мають угруповання 
у складі двох розвідувальних супутників оптичного діапазону 
і чотирьох супутників радіолокаційної розвідки, Німеччина – 
п’яти супутників радіолокаційної розвідки, Ізраїль – чотирьох 
супутників оптичного діапазону і радіолокаційного супутника . 
Національні угруповання КА розвідки або подвійного призна-
чення мають також Китай, Японія, Індія, Італія . 

Космічне угруповання для спільного виконання завдань 
оборони і безпеки організували, об’єднавши ресурси, шість 
країн Євросоюзу – Франція, Німеччина, Італія, Греція, Іспанія, 
Бельгія . Ці країни після тривалих консультацій і обговорень 
підписали у середині 2009 р . спільну Угоду про створення 
багатонаціональної космічної системи MUSIS (MUltinational 
Space based Imaging System), до складу якої увійшли космічні 
системи Helios-2, COSMO-Skymed і SAR-Lupe . 

Тенденція 5. Відомо, що виявлення та інтерпретація стану на-
земних військових об’єктів, насамперед, замаскованих, значно 
покращуються, коли є можливість користуватися аерокосміч- 
ними багато- або гіперспектральними знімками [19] . Також 
існує багато прикладів успішного застосування багатоспек-
тральних / гіперспектральних знімків для розв’язання природо-
ресурсних, екологічних, сільськогосподарських задач тощо .

Проте треба констатувати, що якщо на даний час багато-
спектральні знімки широко і результативно застосовуються 
в ГПР, то гіперспектральні знімки використовуються знач- 
но менше . Причина у тому, що просторова розрізненність 
гіперспектральних сенсорів суттєво відстає від просторової 
розрізненності багатоспектральних сенсорів . Тому до сьогодні 

в ГПР при виготовленні стандартних і нестандартних КІП ви-
користовують, в основному, гіперспектральні знімки, зроблені 
з повітря, тобто з борту літаків . Гіперспектральні знімки, зро-
блені з космічної висоти, поки мають детальність на місцевості, 
яка не дозволяє виявляти та дешифрувати об’єкти тактичної 
розвідки і значну частину оперативно-тактичних об’єктів . 

Зараз багатьма відомими компаніями розробляються нові 
гіперспектральні сенсори з покращеними тактико-технічними 
характеристиками, тому є всі підстави очікувати, що у недале-
кому майбутньому космічні гіперспектральні знімки дістануть 
просторової якості, яка задовольнятиме розвідку . 

Тенденція 6. Якщо порівняти обсяги аеро- і космічних знім-
ків, що використовуються при дешифруванні і виготовленні 
КІП у ГПР, то поки більшим попитом, особливо при виконанні 
завдань тактичного рівня, користуються аерознімки . Разом з 
тим космічні знімки стають все більш затребуваними, і, оче-
видно, в найближчі роки їх співвідношення досягне 50:50 . 
Найпоширенішою є така практика замовлень: якщо картографіч-
на основа створюваного геопросторового продукту має масштаб 
1:12 000 – 1:10 000 або крупніший, то замовляють аерознімки; в 
інших випадках віддають перевагу космічним знімкам . 

В операціях збройних сил повітряна розвідка здійснюється 
як пілотованими літаками-розвідниками, так й безпілотними 
літальними апаратами (БПЛА), причому останні залучаються 
значно більше і частіше . Наприклад, у війні в Перській затоці 
1991–1992 рр . до 85 % від загальної кількості бойових ви-
льотів на розвідку припадало на БПЛА . Приблизно такою же 
є статистика для розвідувальної авіації коаліційних військ в 
операції Iraqi Freedom, яка розпочалася у 2003 р . 

Тенденція 7. Незмінна увага членами геопросторового 
розвідувального співтовариства приділяється підвищенню 
оперативності і надійності доставляння інформаційних про-
дуктів до командирів на місцях . Найекономніший і природні-
ший шлях – це використання можливостей Інтернет, але при 
такому підході мають бути розв’язані, з одного боку, проблема 
інтероперабельності [9], а з іншого боку, проблема захищеності 
розвідувальної інформації . Це суперечливі проблеми, проте їх 
спільне розв’язання є все ж такі можливим за умови створення 
оптимальної інфраструктури і використання відповідних мов 
описування та відображення розвідувальних даних . 

Наприклад, з цією метою NGA разом з іншими членами 
об’єднаного геопросторового розвідувального співтовариства 
здійснено такі заходи:

побудовано об’єднану та імплементовану в глобальну мере-
жу інфраструктуру, яка базується на сервіс-орієнтованій архі- 
тектурі [9, 12];

обґрунтовано базову лініюу стандартів, якими встановлю-
ються правила описування логічних і фізичних моделей даних, 
символіка картографічних позначень, процедури створення 
профілів каталогів даних і метаданих, кодування і декодування 
просторових даних, зберігання та відображення геопросторо-
вих даних, оцінювання якості даних тощо [17, 20] .

Ці заходи дали можливість підвищити ефективність інфор-
маційної взаємодії сторін, зокрема, оперативність і надійність 
доставляння інформаційних продуктів до командирів тактич- 
ної ланки .



Наука і оборона 2’2010

Геопросторова розвідка 
в операціях збройних сил 39

Таким чином, наведені вище матеріали свідчать, що унікаль- 
ними достоїнствами ГПР є можливість проведення всебічного 
геопросторового аналізу операційного середовища, точність і 
достовірність аналітичних оцінок, простота та наочність подан-
ня інформації . Завдяки цьому за 15 останніх років системи ГПР 
обіймали важливе місце в забезпеченні військово-політичного 
керівництва розвинених країн, військових командирів всіх рів-
нів всебічною і надійною інформацією про об’єкти інтересу . 
Особлива роль відводиться ГПР при підготовці і проведенні 
військових та інших операцій збройними силами . 

Отже, у статті описано геоінформаційний підхід, який є 
методологічною основою аналізу розвідувальних даних у ГПР;  
наводяться функції і основні завдання ГПР в операціях зброй-
них сил; описано технологічну схему проведення ГПР та зміст 
її етапів; детально розглянуто джерела отримання видової 
аерокосмічної інформації та їхні можливості; вирізнено і про-
аналізовано головні тенденції розвитку систем геопросторової 
розвідки . 

Незважаючи на те, що вектор воєнно-політичної орієнтації 
нашої країни постійно коливається, потреби Збройних Сил 
України у надійному і всебічному розвідувально-інформацій- 
ному забезпеченні залишаються незмінними . Тому при подаль-
шому удосконаленні системи розвідувально-інформаційного 
забезпечення Збройних Сил слід приділити належну увагу 
розробленню “дорожньої карти” української геопросторової 
розвідки та її безвідкладній реалізації об’єднаними зусиллями 
силових відомств країни . 
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Економічна криза загострила питання ефективного 
використання бюджетних коштів на оборону, по-
треби зосередження фінансових і матеріальних 
ресурсів на життєво необхідних для Збройних 
Сил України напрямах та найперспективніших 

проектах їх розвитку, що мають суттєвий позитивний вплив 
на бойову готовність військ (сил) .

Яка практична користь від сил і засобів військової культури? 
Який їх потенційний та реальний внесок у бойову готовність 
військ (сил), чи здатні вони допомагати у професійному вдо-
сконаленні офіцерів, що є вирішальною умовою боєздатності 
військ (сил)? Чому в умовах недофінансування найважливіших 
заходів підготовки та утримання Збройних Сил України, їх 
забезпечення озброєнням та військовою технікою має розви-
ватися (через виділення певних матеріальних та фінансових 
ресурсів) військова культура?

Автор вважає, що у 2010–2011 рр . найраціональнішим є 
“вкладання грошей” у соціальну та гуманітарну сферу жит-
тєдіяльності Збройних Сил України . Це збереже офіцерський 
корпус – основу обороноздатності нашої країни, не допустить 
масового звільнення з військової служби молодих офіцерів, 
забезпечить поширення в їх середовищі сучасних знань про 
новітні засоби, форми і способи збройної боротьби, створить 
передумови для активного опанування у військах (силах) най-
сучасніших озброєнь та військової техніки, постачання яких 
відбуватиметься у майбутньому .

Офіцерський корпус будь-якої держави – це не просто 
арифметичне поєднання людей однієї професії, яке може роз-
падатися та знову об’єднуватися, не порушуючи якості цього  
об’єднання . Це живий організм, життєдіяльність якого визна-
чають корпоративність, внутрішні закони і традиції, добро-
вільні зобов’язання і дисципліна, честь і службова кар’єра, 
особливості побуту офіцерських сімей і офіцерські династії . 
На створення та зміцнення внутрішніх зв’язків національного 
офіцерського корпусу йдуть десятиріччя . Людина має прихо-
дити сюди один раз й на все життя . І справа не лише в тому, 
що на підготовку офіцера витрачаються величезні бюджетні 
кошті, а в тому, що надмірно висока плинність офіцерських 
кадрів порушує бойовий потенціал збройних сил, їх здатність 
виконувати покладені на них завдання . Звільнення молодих 
офіцерів з військової служби через її “малодоходність” та “не-
престижність” розриває ланцюг кар’єрного зростання, виникає 
“кадровий голод” на підготовлених військових фахівців для 
просування на вищі офіцерські посади . Виникає вимушена 
потреба призначення на ці посади непідготовлених людей . 

Цю проблему неможливо вирішити механічним збільшен-
ням кількості курсантів Вищих військових навчальних закладів 
(ВВНЗ) та, у подальшому, – випускників-офіцерів . По-перше, 
навчальний “конвеєр” має цикл в 4–5 років, по-друге, ви-
пускник потребує часу на своє становлення як офіцера, по-
третє, значна частина курсантів (студентів) не збираються 
пов’язувати все своє життя з військовою службою після 
отримання офіцерських погонів та налаштовані лише на один 
контракт або прискорене звільнення за станом здоров’я . В ре- 
зультаті “конвеєр штампує” лейтенантів, а кадровий голод не 
зменшується .
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Соціологічні дослідження свідчать, що світогляд сучасної 
молоді суттєво відрізняється від світогляду попередніх поко-
лінь . Сьогодні військова професія не розглядається молоддю як 
така, що має забезпечити досягнення життєвого успіху та до-
бробуту . Більш того, значна частина батьків військовослужбов-
ців, які самі досягли на військовій службі високого кар’єрного 
зростання, не стимулюють обрання своїми дітьми професії 
офіцера або не заперечують проти дострокового звільнення їх 
зі служби у Збройних Силах України . При цьому не йдеться 
про матеріальне благополуччя молодого офіцера та його сім’ї 
(батьки здатні частку витрат брати на себе до “кращих часів”), 
але самі батьки, на жаль, вважають військову кар’єру для 
сина безперспективною та непрестижною . Так руйнуються 
офіцерські династії, тобто проблема стабільності офіцерського 
корпусу переходить у світоглядну та моральну площину .

Незважаючи на важливість матеріальних ціннісних орієн-
тирів, духовні цінності продовжують займати одне з пріоритет-
них місць у світогляді офіцера Збройних Сил України . Любов 
до військової професії, почуття відповідальності за долю 
Батьківщини, належність до офіцерської династії, збережений 
романтизм, природний оптимізм стимулюють військову служ-
бу переважної більшості офіцерського корпусу за будь-яких 
соціальних негараздів . Вони – основа та надія Збройних Сил 
України та в цілому держави . 

Друга значна частка офіцерів внутрішньо готові служити, 
але застій у вирішенні проблем Збройних Сил України (не 
лише соціальних), матеріальна приниженість офіцера, падін-
ня престижності військової професії породили в них ознаки 
розчарування та сумніви у правильності вибору життєвого 
шляху . Ця категорія офіцерів є досить нестабільною часткою 
офіцерського корпусу, внутрішньо налаштованою на зали-
шення військової служби у разі отримання роботи з більшим 
заробітком, ніж їх грошове утримання .

Третя, найменша за чисельністю частка, ще під час на-
вчання у ВВНЗ свідомо не збиралася присвячувати своє життя 
військовій службі, головним орієнтиром було отримання без-
коштовної вищої освіти . Такі офіцери, в кращому випадку, за-
вершують термін служби за першим контрактом і звільняються . 
Фактично, такий тип офіцерів не належить до офіцерського 
корпусу через неприйняття ним його цінностей . Більш того, 
його перебування на військовій служби не приносить користі 

ні Збройним Силам України, ні державі . Водночас, налаштова-
ність такого офіцера на прискорене звільнення стає прецеден-
том та прикладом для звільнення представників нестабільної 
частки офіцерського корпусу .

Життєві позиції людей формуються через вплив культу-
рологічного середовища . Певною мірою від ступеня його 
розвиненості залежить збереження офіцерського корпусу . 
Разом з тим, позитивний вплив широкого поняття “культура” 
на військову сферу цим не обмежується . Військова культура 
спроможна безпосередньо впливати на підвищення бойової 
готовності військ (сил) через активне сприяння реальному й 
стислому за часом професійному вдосконаленню офіцерів .

Через те, що термін “військова культура” не є досить звич-
ним у суспільстві, існує потреба у тлумаченні його змісту . Під 
військовою культурою треба мати на увазі все, що створено 
людиною у матеріальній і духовних сферах воєнної справи та 
є складовою частиною загальної культури свого народу . 

На думку автора, складовими військової культури (рис . 1)  
є культура мислення, штабна та мовна культура; культура керів-
ництва, підпорядкованості та військової дисципліни; воєнно- 
політична культура; національно-історична культура та військо- 
патріотичне виховання; технічна культура; правова культура;  
фізична культура та здоровий спосіб життя; культура спілку-
вання, поведінки та взаємовідносин [1] . Кожна з цих складо-
вих здатна реалізуватися у фактор бойової готовності військ 
(сил) . 

В основі військової культури – історична свідомість, тра- 
диції і культура всього українського народу . Водночас, її спе- 
цифікою є зосередженість на виконанні головного конститу-
ційного завдання Збройних Сил України – обороні України, 
захисті її суверенітету, територіальної цілісності і недотор-
канності [2] .

Наявний стан військової культури збройних сил є одним з 
багатьох проявів реалізації воєнного потенціалу . В його рамках 
функціонують інші потенціали держави, а саме: економічний, 
науковий, політичний, соціальний та духовний [3] . Кожний з 
них реалізується у певні складові бойової готовності . 

Економічний потенціал є матеріальною основою воєнного 
потенціалу . Це правило, безумовно, поширюється й на сферу 
військової культури . Наявність у військах (силах) сучасних 
матеріальних засобів військової інфраструктури гуманітарної 

Рис. 1. Складові військової культури, які безпосередньо впливають на бойову готовність
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сфери є вирішальною умовою функціонування та розвитку 
військової культури . У разі порівняння співвідношення об-
сягів внесених матеріальних засобів до досягнутого ефекту 
щодо підвищення бойової готовності найбільший показник 
ефективності протягом найближчих 2–3 років припадатиме на 
інфраструктуру гуманітарної сфери, тобто, реалізуватиметься 
формула: “менші витрати при більшій ефективності” . При цьо-
му, безумовно, витрати на соціальну сферу та засоби зв’язку 
найближчими роками мають бути пріоритетними . 

Науковий потенціал та його складова – воєнно-науковий 
потенціал завдяки рівню військової культури може позитив-
но впливати на якість управління військами (силами) через 
підвищення професіональної досконалості офіцерів органів 
військового управління, а також на воєнно-теоретичну під-
готовленість офіцерського корпусу України .

Політичний потенціал проявляється у політичній культурі 
офіцерів, їх розумінні наявних та потенційних загроз, наці-
ональних інтересів, завдань Збройних Сил України щодо їх 
забезпечення, а також суворому дотриманні статті 17 Закону 
України “Про Збройні Сили України” щодо обмеження полі-
тичної діяльності у Збройних Силах України [4] . 

Соціальний потенціал у військовій сфері проявляється: у 
ставленні суспільства до воєнної політики та військового бу-
дівництва у державі, зміцненні її обороноздатності; змісті та 
характері військово-цивільних відносин, престижі військової 
служби і військовослужбовців; у внутрішній згуртованості 
військових колективів і збройних сил у цілому [3] . Соціальний 
потенціал є підґрунтям для мобілізації та організації україн-
ського народу з метою виконання оборонних завдань держави, 
підвищення воєнно-патріотичної активності населення .

Духовний потенціал є своєрідним синтезом всіх форм 
суспільної свідомості – політики, права, філософії, науки, 
мистецтва, моралі, релігії . Як складова частина воєнного потен-
ціалу духовний потенціал визначає спрямованість й характер 
воєнно-політичної активності населення, ступінь його участі 
у виконанні оборонних завдань держави . 

Бойовий потенціал є сукупністю матеріальних і духовних 
факторів, які визначають стан збройних сил та їх здатність ви-
конувати поставлені завдання, вести збройну боротьбу . Бойовий 
потенціал є способом і формою безпосередньої реалізації 
воєнного потенціалу [3] . Компонентами бойового потенціалу 
є: технічна оснащеність, бойова навченість (військова майстер-
ність військовослужбовців, бойова злагодженість підрозділів 
і військових частин, тверде управління військами (силами)), 
моральний дух збройних сил . В бойовому потенціалі духовний 
потенціал проявляється як моральний дух збройних сил [3] .

Стан військової культури характеризується станом реалі-
зації економічного, наукового, політичного, соціального та 
духовного потенціалів у військовій сфері . Водночас, і це голо-
вне, стан військової культура є показником реалізації бойового 
потенціалу збройних сил . Складові військової культури мають 
можливість безпосередньо або опосередковано впливати на всі 
компоненти бойового потенціалу .

Безпосередньо військова культура впливає на моральний 
дух збройних сил, під яким мається на увазі стан свідомості 
особового складу військ (сил) . Усі духовні процеси функціо-

нують на двох рівнях суспільної свідомості: на ідеологічному 
рівні закріплюються ціннісні уявлення, мотивації й установки 
щодо ставлення до характеру війни, збройних сил, військового 
обов’язку; на соціально-психологічному рівні формуються 
емоційні та вольові уявлення та стереотипи індивідуальних 
і колективних дій, значення яких особливо підвищується в 
умовах бойової обстановки [3] .

Опосередковано військова культура впливає на такий 
компонент бойового потенціалу, як технічна оснащеність 
військ (сил) . Термін “технічна оснащеність збройних сил” 
означає не лише наявність сучасної зброї та бойової техніки, 
а й якість її обслуговування, експлуатації та збереження, тобто 
технічної культури військовослужбовців та, в першу чергу, 
офіцерів – професійних військових начальників, командирів, 
керівників [3] .

Сьогодні, незважаючи на кризові явища, система коман-
дирської (професійної) підготовки має орієнтуватися на по-
треби сучасного збройного конфлікту та, в ідеалі, наближатися 
до потреб майбутніх війн . Офіцер Збройних Сил України 
зобов’язаний мати сталі навички в експлуатації штатного 
озброєння та військової техніки, максимально ефективно вико-
ристовувати їх бойовий потенціал у сучасному бою, намагатися 
знайти нові засоби підвищення бойової ефективності навіть 
морально застарілих зразків озброєння та військової техніки 
(далі – ОВТ) . Водночас, офіцер повинен мати можливість 
отримувати та засвоювати всю наявну інформацію стосовно 
новітніх розробок, експлуатації та бойового застосування 
зброї нового покоління . Роль засобів військової культури 
(відеофільми, друковані видання, Інтернет) у цьому процесі 
важко переоцінити . Це допоможе йому у майбутньому в стислі 
терміни опанувати новітні зразки ОВТ . 

Військова культура є специфічною часткою загальної куль-
тури через особливість призначення військовослужбовця, який 
є її носієм, особливості пріоритетів його ціннісних орієнтирів, 
внутрішньої готовності до збройної боротьби, до насильства 
відносно ворогів його Батьківщини . Специфічність військової 
культури потребує спеціального змістовного наповнення ін-
формації, яка доводиться до військовослужбовця, специфічних 
моральних і психологічних установок, що формують його 
свідомість . Біблейська заповідь – “не убій” – має для захисника 
Батьківщини особливий зміст . 

В інтересах командирської (професійної) підготовки офіце-
рів має використовуватися стандартна військова інфраструк-
тура гуманітарної сфери (рис . 2), яка є складовою військових 
містечок практично всіх бригад, полків, окремих батальйонів 
та їм рівних і яку доречно називати засобами військової куль-
тури . До неї належать клуби військової частини (зала для 
глядачів, бібліотека, радіовузол, методичні кабінети), локальна 
радіотрансляційна мережа військової частини, народознавчі 
світлиці підрозділів тощо . Використання засобів військової 
культури сприятиме:

забезпеченню безперервності військово-професійного зрос-
тання офіцерів ланки “підрозділ – полк – бригада” (у проміжках 
між навчанням у різних за рівнем освіти ВВНЗ);

ефективному використанню та вдосконаленню інфраструк-
тури військової частини, комплексному використанню коштів 
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(фінансові витрати водночас забезпечуватимуть заходи бойової 
підготовки та культурно-виховної роботи, а також їх розвиток);

ефективному використанню технічних засобів виховання 
(відеопроекторів типу INFOCYS, ПЕОМ, відеокамер, відео-
магнітофонів, радіовузлів, військових стереофонічних тран-
сляційних установок (ВСТУ-50), підсилювачів тощо) .

Наприклад, під час командно-штабної воєнної гри (трену-
вання) або командно-штабного навчання, якщо воно прово-
диться на карті, з метою введення тих, хто бере участь у заході, 
в обстановку, доцільно використати заздалегідь підготовлений 
відеосюжет з елементами комп’ютерної анімації, показати 
місцевість, об’єкти інфраструктури тощо . Це забезпечить єди-
не розуміння загального фону командно-штабного навчання 
(воєнної гри, тренування), створить необхідний емоційний 
фон, наблизить офіцерів до почуття реальності того, що має 
відбуватися . Також для імітації деяких нових даних стосовно 
тактичної (оперативної) обстановки в ході навчання (воєнної 
гри, тренування) відеосюжет може складати основу ввідної . 
У польових умовах для показу відеосюжетів можуть вико-
ристовуватися переобладнані автоклуби типу ПАК-65/70 або 
сучасніші пересувні кіновідеосалони (ПКВС) .

Переваги використання (в інтересах командирської (про-
фесійної) підготовки офіцерів) відеофільмів (відеоматеріалів, 
анімаційних фільмів) порівняно з традиційними засобами 
навчання:

емоційність, сприяє кращому запам’ятовуванню, більший 
час зберігається концентрація уваги (як відомо, необхідна увага 
зберігається людиною протягом 15–20 хвилин);

найефективніше для сприйняття та запам’ятовування пода-
вання інформації (людина сприймає до 85 % інформації через 
зорові аналізатори, менше 15 % інформації – через слухові 
аналізатори); 

просторовий образ (можливість показу всього явища);
можливість повтору викладеного раніше матеріалу та його 

самостійного перегляду під час самостійної підготовки;
забезпечення єдиної методики викладання матеріалу, яка 

меншою мірою залежатиме від здібностей викладачів, одно-
часне охоплення новою методикою всіх військових частин, 
які її потребують;

скорочення терміну підготовки штатних командирів під-
розділів (відповідних командирів та начальників) до заняття 
(до проведення навчального заходу) .

Посібники кіноекранні (відеоекранні) на допомогу навчанню 
та вихованню – навчальні, науково-популярні, техніко-пропа- 
гандистські (військово-технічні), документальні (хронікально-
документальні, воєнно-історичні) кінофільми (відеофільми) та 
кіножурнали (відеожурнали) [3] мають бути основною продук-
цією центральної телерадіостудії Міністерства оборони України 
(надалі – ЦТРС), а не лише телепрограма “Нова армія” (важлива 
для підтримання іміджу Збройних Сил України у суспільстві) .
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Де взяти відеофільми, про які йдеться? Скільки це коштува-
тиме? Автор пропонує принципову схему організації знімання 
та розповсюдження навчальних відеофільмів (рис . 3) .

За цією схемою навчальні відеофільми являють собою за-
фіксовані відеокамерою показові заняття визначених та зазда-
легідь підготовлених військових підрозділів (елементи занять, 
нормативи тощо) за темами бойової підготовки під контролем 
спеціалістів Генерального штабу Збройних Сил України .

В інтересах оперативної підготовки можуть зніматися на-
вчальні відеофільми про характеристики місцевості, її особли-
вості в різні пори року, інфраструктуру та обладнання визначених 
районів України . За умов включення до штату ЦТРС Міністерства 
оборони України фахівців з комп’ютерної анімації стає можливим 
вироблення навчальних відеофільмів з елементами динаміки 
оперативної обстановки, підготовка відеосюжетів з питань на-
рощування обстановки (ввідні під час командно-штабних навчань 
та тренувань) .

Іншим джерелом створення навчальних відеофільмів є за-
купівля відеопродукції, запис телевізійних програм військово-

технічного спрямування (наприклад, програми DISCOVERY), 
закупівля відеоінформації через Інтернет з подальшим монта-
жем, тиражуванням та розповсюдженням у військах (силах) 
для некомерційного використання .

Системний показ навчальних відеофільмів в інтересах 
бойової (оперативної) підготовки військ (сил) може стати своє- 
рідним “універсальним відеотренажером” . 

Форми й методи навчання, в основу яких покладено ви-
користання засобів військової культури, спроможні певним 
чином компенсувати нестачу дефіцитного пального, інших 
матеріальних засобів, моторесурсів тощо (автор зазначає, що 
лише певним чином, тому що жоден тренажер польовий ви-
шкіл, практику експлуатації озброєння та військової техніки, 
їх навчально-бойове застосування повністю не замінить) .

Орієнтовні витрати є такими:
збільшення штату ЦТРС Міністерства оборони України 

на 20–25 фахівців, з яких 15 – військовослужбовці (оператори 
знімальних груп, спеціалісти з монтажу знятого відеоматеріалу, 
редактори дикторського тексту), 10 – цивільні фахівці (спеціа-
лісти комп’ютерної анімації, технічні працівники) – до 1 млн 
500 тис . грн щорічно; 

закупівля п’яти комплектів знімальної та монтажної техніки, 
обладнання для тиражування відеопродукції – до 500 тис . грн 
один раз на 3–5 років; 

періодична закупівля витратних матеріалів – до 200 тис . грн 
щорічно; 

витрати на відрядження знімальних груп – орієнтовно до 
300 тис . грн щорічно; 

витрати на підготовку підрозділів для проведення показових 
занять (включені до витрат на планову підготовку військ (сил)) .

Як бачимо, за умов роботи п’яти знімальних груп у двох 
військових частинах щомісяця, за рік можна зняти та розтира-
жувати до 120 навчальних відеофільмів та до 10 відеофільмів 
з використанням комп’ютерної анімації при витраті 2 млн грн 
(без урахування щоразових закупівель відеотехніки та облад-
нання) . При цьому вартість одного навчального відеофільму 
(з урахуванням його тиражування в необхідній кількості) у 
середньому становитиме 15,4 тис . грн .

Для порівняння: для забезпечення 241 існуючої у Збройних 
Силах України бібліотеки одним примірником книжки вартіс-
тю 20–25 грн слід витратити 4,8–6 тис . грн, три примірника 
коштуватимуть 14,4–18 тис . грн . До того ж при певних орга-
нізаційних заходах для обов’язкового перегляду навчального 
відеофільму під час бойової підготовки потрібно всього 20– 
30 хвилин . 

Водночас, слід зазначити, що друковані видання були та 
залишатимуться важливим засобом підвищення професійних 
якостей та розвитку інтелектуальних можливостей офіцерів . 
Основними джерелами надходження до офіцерів сучасних 
друкованих видань (книжкових новинок, періодичних видань) 
сьогодні є (за важливістю): 

індивідуальне отримання інформації через Інтернет; 
купівля книг за власні кошти в магазинах та на книжкових 

ринках; 
регулярна купівля за власні кошти або індивідуальна перед-

плата на періодичні видання; 

Рис. 3. Принципова схема організації ви-
роблення відеопродукції для підготовки 
Збройних Сил України
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використання фондів цивільних бібліотек; 
використання фондів бібліотек військових частин .
За таким принципом ранжування джерел отримання ін-

формації підвищення професійного рівня офіцерів набуває 
хаотичного, безсистемного та некерованого характеру . Процес 
професіоналізації Збройних Сил України потребує рефор-
мування бібліотечної справи у військах (силах) . Йдеться не 
лише про нагальну потребу поповнення бібліотечного фонду 
сучасними виданнями (сьогодні близько 10 % книг видані 
державною мовою, ті, що були видані за роки незалежності 
України, становлять 8 %) [5], а й про трансформацію бібліо-
тек військових частин у бібліотеки військово-технічного та 
військово-патріотичного спрямування .

На думку автора, стандартна бібліотека військової частини 
має відповідати наступним вимогам: 

третину бібліотечного фонду мають складати видання 
військово-технічного спрямування за переліком основних вій-
ськових спеціальностей конкретної військової частини, іншу 
третину – видання воєнно-історичної літератури (енцикло-
педичної, публіцистичної, довідкової, мемуарної, художньої 
тощо), останню третину – підручники, українська та іноземна 
художня література; 

читальна зала повинна мати всі національні періодичні 
друковані видання військово-технічного та воєнно-історичного 
спрямування, основні загальноукраїнські газети та журнали, 
5–10 найменувань журналів для дітей та жінок; 

наявність відеотеки військово-технічного спрямування та 
3–5 робочих місць для індивідуального перегляду; 

наявність 1–2 робочих місць для роботи в мережі Інтернету; 
призначення на посаду бібліотекаря особи з відповідною 

фаховою освітою . 
Військові частини повинні мати змогу, окрім централізо-

ваного поповнення бібліотечного фонду, самостійно закупо-
вувати друковані видання відповідно до наявних військових 
спеціальностей . 

Є неприпустимим, що до цього часу залишається неви-
даним український Військовий енциклопедичний словник, не 
видається Бібліотечка офіцера (така практика існує у збройних 
силах Російської Федерації [6]), що тиражі українських книг 
з актуальних питань досвіду сучасних воєнних конфліктів 
складаються з 100–300 примірників (видаються переважно 
у ВВНЗ для внутрішнього користування або за власні кошти 
авторів [7]), що в Україні відсутні спеціалізовані журнали для 
офіцерів тактичного та оперативно-тактичного рівня, з питань 
експлуатації та розвитку озброєння і бойової техніки . Також 
важко зрозуміти тираж журналу “Наука і оборона” кількістю 
500 примірників за умов процесу професіоналізації Збройних 
Сил України . 

Автор вважає, що для забезпечення професіоналізації 
Збройних Сил України є потреба у створенні українського 
аналога “Воениздата” Російської Федерації, збільшення тиражу 
журналу “Наука і оборона” мінімум до 1500 примірників, що 
забезпечить його наявність у кожній військовій бібліотеці, кож-
ного командира військової частини, всіх органах військового 

управління Збройних Сил України, керівного складу інших 
силових структур . Для забезпечення належної підготовки 
офіцерів, які проходять сьогодні службу, та підтримання необ-
хідного рівня військово-технічної інформованості офіцерів 
запасу в Україні мають виходити разом з журналом “Військо 
України” щонайменше 2–3 журнали військово-технічного 
та військово-патріотичного спрямування (в збройних силах 
Російської Федерації сьогодні видається 13 журналів) .

Іншим важливим елементом приказарменої навчально-
матеріальної бази у системі підготовки Збройних Сил України 
мають бути локальні радіотрансляційні мережі військових 
частин . Локальна радіотрансляційна мережа може забезпечи-
ти: суспільно-політичне та воєнно-політичне інформування 
особового складу; розповсюдження інформації виховного, 
медичного, технічного, світоглядного спрямування; військово-
патріотичне виховання військовослужбовців; згуртування 
військових колективів . 

У цілому, засоби військової культури можуть і повинні пози-
тивно впливати на всі складові бойової готовності: готовність 
до управління – через опанування офіцерами досвіду сучасних 
воєнних конфліктів, розвиток їх творчого та нешаблонного 
мислення; укомплектованість особовим складом – через змен-
шення некерованої плинності завдяки створенню сприятливої 
атмосфери у військових колективах, розвитку корпоративності 
та духовної єдності; навченість особового складу – через вне-
сення у навчання сучасних інформаційних технологій та емо-
ційної привабливості форм навчання; морально-психологічна 
готовність особового складу – через розповсюдження воєнно-
історичних традицій, показ небезпек бойових дій і шляхів їх 
подолання, військово-патріотичне виховання; наявність та 
забезпечення належного стану озброєння, військової техніки 
та боєприпасів, матеріально-технічних засобів – через підви-
щення технічної культури військовослужбовців, удосконалення 
виконавської дисципліни .
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НАТО та жінки: ці слова не є сумісними у люд-
ському сприйнятті . Ті, хто заповнюють кори-
дори та зали засідань у НАТО, а тим паче ті, 
хто приймають важливі рішення, мають бути 
чоловіками у військовій формі або ж у темних 

костюмах, тобто улюбленому одязі дипломатів . Треба уважно 
придивлятися, щоб знайти жінку у вищому політичному ке-
рівництві НАТО . Посол Франції є винятком з цього правила: 
пані Андреані доволі легко кидається у вічі, бо є єдиною жін-
кою, що бере участь у засіданнях Північноатлантичної Ради . 
Переважну більшість посад вищого рівня у Міжнародному 
штабі НАТО продовжують, однак, обіймати чоловіки . Лише 
дві з 19 цивільних посад найвищого рівня наразі займають 
жінки . До цього часу Альянс ще ніколи не призначав жінку на 
пост посланниці чи спеціального представника НАТО або ж 
на пост Генерального секретаря чи заступника Генерального 
секретаря . З огляду на кількість країн-членів НАТО, де жінки  
є міністрами закордонних справ та міністрами оборони, остан-
ній факт дещо дивує . У Хорватії та в Ісландії на чолі урядів 
на посадах прем’єр-міністрів перебувають жінки, а Німеччина 
навіть має жінку-канцлера . 

Однак, якщо придивитися уважніше, то можна помітити 
зовсім іншу річ, яка подає надію . За останні кілька років дедалі 
більше жінок знайшли свій професійний шлях до НАТО . І хоча, 
як і раніше, вони ще у меншості, жінки в НАТО чудово вико-
нують свою роботу з усього спектра політичних та військових 
питань . Вони мають справу з розроблянням оборонної політики 
та працюють з питань закупівель, є політичними радниками 
Вищого представника НАТО у Кабулі та керують Програмою 
“Наука заради миру та безпеки” . Вони готують засідання ко-
мітетів НАТО, контрольні переліки питань та аналітичні ма-
теріали для Генерального секретаря стосовно операцій НАТО . 
Отже, жінки складають значну частину персоналу НАТО як у 
штаб-квартирі, так і на місцях . 

Політика ґендеру та різноманітності НАТО, яку країни-
члени почали впроваджувати у 2002 р ., звісно, допомогла жін-
кам прорватися в сферу, що традиційно вважалася чоловічою 
цариною . За останні роки кількість жінок, що подають заяви 
на працевлаштування в НАТО, постійно зростає . Водночас, 
Управління НАТО з питань ґендерних перспектив наразі 
працює над втіленням конкретного Плану дій, а Військовий 
комітет НАТО з ґендерних перспектив сприяє співробітництву 
з ґендерних підходів між НАТО та країнами-партнерами . 

Ще важливішим є те, що НАТО почала докладати чималих 
зусиль для втілення Резолюції 1325 Ради Безпеки ООН щодо жі-
нок, миру й безпеки . Резолюція 1325, яку було прийнято 31 жовт- 
ня 2000 р ., пропонує реалізувати амбітний та масштабний на-
бір заходів . У ній міститься заклик до держав і міжнародних 
організацій активно захищати жінок і дітей від насильства під 
час збройних конфліктів, переслідувати у судовому порядку 
скоєння воєнних злочинів сексуального характеру, ставити 
ґендерний аспект у центр уваги під час проведення миро- 
творчих операцій, покращувати спеціалізоване навчання та 
підтримувати мирні ініціативи жінок на місцевому рівні . Крім 
того, Резолюція закликає країн-членів забезпечити ширше за-
лучення жінок до усіх заходів, які спрямовані на підтримання 
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й зміцнення миру, збільшення ролі жінок на всіх рівнях під час 
прийняття рішень у національних, регіональних і міжнародних 
інституціях, а також висунення більшої кількості жінок на по-
сади спеціальних представників та посланників ООН . 

Надзвичайно обнадійливим є те, що Генеральний секретар 
НАТО Фог Расмуссен взяв на себе зобов’язання особисто до-
лучитися до цієї справи . Виступаючи наприкінці січня у Брюс- 
селі перед міжнародною аудиторією, яка складалася з 400 спе- 
ціалістів з питань безпеки, переважним чином жінок, він ви-
знав важливу роль, яку можуть і повинні відігравати жінки 
у запобіганні конфліктів, проведенні мирних переговорів 
та миротворчих операцій під час прийняття рішень на між-
народному й національному рівнях . Викладені ним думки 
знайшли відгомін у виступах Марго Вальстром, яку недавно 
призначили Спеціальним представником ООН, що відповідає 
за питання боротьби із сексуальним насильством відносно жі-
нок і дітей під час конфліктів, а також колишнього Державного 
секретаря США Мадлен Олбрайт та Першого віце-президента 
Іспанії Марії Терези Фернандес, які зазначили, що втілення в 
життя Резолюції 1325 є не просто побажанням, а нагальною 
потребою .

До цього часу країни – члени НАТО підходили до впрова-
дження Резолюції 1325, головним чином, з військового боку:  
вони погодили конкретні принципи інтеграції ґендерних пи-
тань у процес планування й проведення операцій, у тому числі 
в Кодекс поведінки військовослужбовців . Ними були створені 
цільові посади радників з ґендерних питань на підтримку 
командувачів Міжнародними силами безпеки в Афганістані . 
Проходять дискусії з приводу того, яким чином слід зміцни-
ти навчання й співробітництво з ґендерних питань разом із 
Європейським союзом, ООН та іншими міжнародними органі-
заціями . Крім того, політика НАТО з питань протидії торгівлі 
людьми також допомагає захищати жінок шляхом визначення 
правил поведінки та навчання цивільного й військового пер-
соналу, залученого в операціях НАТО . 

Все це вселяє добру надію, але зараз, коли Генеральний 
секретар НАТО додав до цього особистого авторитету, може 
з’явитися амбітніший політичний курс . В Афганістані та в ін- 
ших регіонах проведення операцій Північноатлантичний 
Альянс зможе більш системно залучати місцевих жінок, до- 
помагаючи їм розвивати свої навики та компетенції . Вста- 
новлення тіснішого зв’язку НАТО з глобальними мережами 

жіночих об’єднань також може стати дуже корисною спра-
вою . Існує багато слушних ініціатив та програм, які допо-
магають жінкам брати участь у вирішенні питань миру та 
безпеки . Встановлення партнерських стосунків, зокрема з 
Мадридським клубом, Фундацією Ханта та Глобальним жі-
ночим об’єднанням, звісно, допомогло б НАТО зробити свій 
вагомий внесок у розроблення комплексного підходу до цих 
питань . Підвищення інтересу до питань трансатлантичної 
безпеки серед молодого покоління жінок як у країнах–членах, 
так і в країнах – партнерах НАТО, наразі є одним з основних 
комунікаційних пріоритетів НАТО на перспективу . Щонедавно 
Відділ громадської дипломатії НАТО запросив групу молодих 
жінок-спеціалістів з питань оборони на зустріч до Брюсселя,  
а в майбутньому готується до реалізації ще ціла низка програм 
залучення жінок . 

Так само, як і колеги з Європейського союзу, жінки-міністри 
з оборони та закордонних справ країн – членів НАТО, можливо, 
також захочуть час від часу зустрічатися для обговорень, яким 
чином їхній політичний вплив зможе пришвидшити реалізацію 
Резолюції 1325 . До речі, їхньому прикладу зможуть слідувати 
жінки-посли країн–членів та країн – партнерів НАТО у Брюс- 
селі . І останнє, не менш важливе питання . НАТО подала б дуже 
важливий сигнал, якби посилила підготовку та систему настав-
ництва жінок в НАТО, що збільшило би кількість прикладів 
жінок, що обіймають високі посади, які могли б стати взірцем 
для наслідування надалі .

Під час наближення до десятої річниці прийняття Резолю- 
ції 1325, яка відзначатиметься в цьому році, з’являються нові 
можливості для урядів різних країн, міжнародних та неурядо-
вих організацій, а також усіх інших учасників цього процесу 
поміркувати над тим, що ще можна зробити для втілення в 
життя цієї новаторської резолюції . Завдяки Генеральному 
секретарю Расмуссену, внесок НАТО у виконання Резолюції 
1325 залишатиметься серед найголовніших пріоритетів 
Північноатлантичного Альянсу . І це є дуже важливим для всіх, 
у тому числі й для жінок, що залучені до діяльності НАТО . 

Надійшла до редакції 23.03.2010.
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Обґрунтовується потреба інтегрування основних тренажних тех-
нологій з метою створення найреалістичніших умов сучасного 
загальновійськового бою при проведенні на полігонах двосторон-
ніх тактичних занять і навчань як з окремими підрозділами рівня 
“взвод–рота”, так й з батальйонними тактичними групами різного 
складу. Запропоновано принципи побудови, структуру, склад техніч-
них засобів, організаційні та технічні заходи забезпечення безпеки 
особового складу підрозділів, що навчатимуться з використанням 
відповідного комплексу тренажних засобів.
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Ні в кого не виникає сумніву, що війська слід на-
вчати тому, що необхідно на війні . Ця, здавалося 
б, цілком очевидна вимога до організації і прове-
дення бойової підготовки виявляється практично 
нездійсненною з ряду обмежень, які мають як 

економічні, так і суто технічні коріння . Як наслідок, бойова 
підготовка зводиться до виконання певних нормативів у зада-
них (детермінованих) умовах . Через це виникають сумніви, чи 
здатен в реальному бою кожен військовослужбовець (що навіть 
успішно здав усі нормативи за фахом) ефективно застосовувати 
довірену йому зброю та військову техніку . Так само не може 
бути впевненості в тому, що командири та офіцери штабів (які 
мають навички управління підрозділами на місцевості, як мак-
симум, під час проведення батальйонних тактичних навчань з 
бойовою стрільбою) здатні успішно управляти діями підлеглих 
в умовах протиборства з реальним противником . 

Рівень бойової підготовки військ об’єктивно оцінити дуже 
складно – на тактичних навчаннях ззовні все виглядає начебто 
переконливо: піхота стріляє, танки і БМП їдуть і стріляють, 
мішені падають, вертольоти і літаки пролітають над головами, 
доповіді надходять . Поки немає війни, все здається нормальним . 
І лише в ході реальних бойових дій стає ясно, наскільки рівень 
підготовки необстріляних командирів і їх підрозділів не відпо-
відає вимогам ведення сучасного загальновійськового бою . 

Не випадково командування збройних сил США за резуль-
татами бойових дій в Іраку і в Афганістані прийняло рішення 
щодо зміни акцентів бойової підготовки сухопутних військ . 
Головною причиною трансформації поглядів з’явилося те, 
що «противник, з яким зіткнулися американські війська, від-
різнявся від того, з яким доводилося “воювати” на навчальних 
полях» [1] . Розуміння цього змусило керівництво збройних сил 
США під час бойової підготовки основний наголос робити на 
“реальному відображенні противника” .

У Російській Федерації на основі аналізу досвіду бойових 
дій у серпні 2008 р . також прийшли до висновку щодо потреби 
кардинального вдосконалення всієї системи бойової підготов-
ки військ . Причиною такого рішення став “спрощений підхід 
до організації бойової підготовки, укорінений в свідомості 
багатьох командирів і начальників, які готували ввірені їм 
з’єднання та частини не до війни з реальним противником, 
а швидше до виконання залікових навчальних завдань і здачі 
перевірок” [2] . У зв’язку з цим російське військове відомство 
прийняло рішення сформувати програму прискореного перехо-
ду на сучасні тренажні системи в бойовій підготовці військ .

У той же час значна частина військових керівників як і ра-
ніше вважає, що вершиною бойової підготовки є проведення  
батальйонних і бригадних тактичних навчань з бойовою стріль- 
бою . І така точка зору абсолютно зрозуміла, оскільки з викорис-
танням навчально-тренувальної бази бойової підготовки, що 
існує в Збройних Силах України (як і в арміях багатьох інших 
країн), неможливо створювати для підрозділів, що навчаються, 
умови, в яких вони можуть діяти в ході бою з реальним проти-
вником . У цьому, на наш погляд, і полягає основна проблема 
бойової підготовки військ .

З розвитком науки і технологій з’являються нові можли-
вості щодо вдосконалення навчально-тренувальної бази військ  
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вослужбовців на полігоні) . Шляхом зіставлення точок падіння 
боєприпасів з розташуванням усіх об’єктів і їх характеристик 
уразливості від вражаючих чинників конкретних боєприпасів 
обчислюється поточний ступінь ураження кожного об’єкта . 
Це дозволяє імітувати стрільбу некерованими боєприпасами 
та боєприпасами, що самі наводяться на ціль, в будь-яких 
умовах видимості з відкритих і закритих позицій . Подальшим 
розвитком в оснащенні імітаторами стрільби і ураження зраз-
ків озброєння та військової техніки (ОВТ) та піхотинців, що 
залучаються до навчань, стала програма FLEXTRAIN, яка 
передбачає інтеграцію в одній системі лазерних (MILES) і 
розрахункових (DFIRST) технологій [3] . 

Зазначимо, що після завершення активної фази другої ірак-
ської війни був створений центр вивчення і аналізу бойових 
дій, в якому акумулюється вся інформація, що стосується ре-
зультатів навчань, воєнних ігор і експериментів, яка надходить 
від видів збройних сил, а також від об’єднаних регіональних і 
функціональних командувань збройних сил США . Причому цій 
інформації Пентагон приділяє чи не найбільшу увагу, оскільки 
вважається, що саме на навчаннях виправляються і викоріню-
ються помилки та недоліки, що мають місце в ході проведення 
військами операцій . У США ухвалено також рішення щодо 
створення об’єднаної системи тренажерів, яка б охоплювала 
всі навчальні центри видів збройних сил і об’єднаних коман-
дувань, а також резервних компонентів . В основу інтеграції 
різних тренажерів покладено технологію HLA [4] . 

Таким чином, в США як магістральний напрям вирішення 
питання щодо створення найреалістичніших умов при навчанні 
військ у реальному бойовому просторі вибрано інтеграцію 
деяких методів моделювання двостороннього бою в єдину 
високотехнологічну тренажну систему . 

На перший погляд, може здатися, що в США і деяких інших 
розвинених країнах проблема вже вирішена і для Збройних Сил 
України нічого не залишається, окрім як купувати або чекати 
в подарунок системи тренажних засобів для підготовки військ 
на місцевості, що випускаються за кордоном . Насправді це не 
так . По-перше, враховуючи високу вартість таких тренажних 
систем, марно було б сподіватися на отримання їх в подарунок . 
По-друге, не всі ці засоби можуть бути легко адаптовані для 
використання на зразках ОВТ Збройних Сил України . По-третє, 
наявний в Україні науковий, технологічний і промисловий по- 
тенціал здатний забезпечити розроблення і виробництво ціл-
ком конкурентоспроможних тренажних систем для підготовки 
військ . 

Разом з тим зазначимо, що протягом останніх двох-трьох 
років у Збройних Силах України намітилися певні позитивні 
зміни в питаннях впровадження у процес навчання військ 
новітніх тренажерів, лазерних імітаторів стрільби, навчально-
тренувальних комплексів, заснованих на використанні комп’ю- 
терних технологій . 

Так, у 2007 р . на озброєння Сухопутних військ Збройних Сил 
України прийнято тренажний комплекс ТНК (танковий навчаль-
ний комплекс), розробником якого є Державне підприємство 
“Завод ім . Малишева” . У 2009 р . Повітряні Сили Збройних Сил 
України ввели в експлуатацію навчально-тренувальний комп-
лекс УТКВ Мі-8МТВ для Харківського університету Повітряних 

з метою створення найреалістичніших умов ведення двосто-
роннього загальновійськового бою . Зазначимо, що за кордоном 
до розв’язання цієї найважливішої задачі докладають зусилля 
не тільки і не стільки самі збройні сили, а саме уряди і парла-
менти, в першу чергу таких країн, як США, Великобританія, 
Франція, Німеччина, Ізраїль . Адже тільки завдяки розумінню 
своєї відповідальності перед виборцями в справі забезпечення 
необхідної боєздатності збройних сил країни можна виділи- 
ти значні бюджетні кошти на вдосконалення навчально-трену- 
вальної бази бойової підготовки військ .

Піонером в області створення тренажних засобів для прове-
дення двостороннього навчального бою в реальному бойовому 
просторі стали військово-повітряні сили США, керівництво 
яких після узагальнення досвіду бойового застосування так-
тичної авіації у В’єтнамі ухвалило рішення щодо розгортання 
програми навчань Red Flag . Сутність цієї програми полягає в 
забезпеченні авіаційних підрозділів, що навчаються, найреаліс-
тичнішими умовами ведення двостороннього навчального по-
вітряного бою . З цією метою на авіабазі Нелліс у штаті Невада 
було сформовано ескадрильї, що призначені виступати в ролі 
“агресора” . Екіпажі цих ескадрилей навчені тактиці ведення 
повітряного бою, яку використовує ймовірний противник . Всі 
літаки авіаційних підрозділів, що прибувають на навчання, та 
ескадрилей “агресора” обладнуються пристроями для фіксації 
пусків ракет “повітря–повітря” і стрільби з авіаційних гармат . 
Найважливішим елементом комплексу тренажних засобів, 
розгорнених за програмою навчань Red Flag, є Система реє-
страції і аналізу даних навчань . Вона призначена для точного 
відтворення динаміки повітряного бою . Її РЛС і телеметричні 
станції здатні контролювати в реальному часі положення в 
просторі сотень літаків .

Завдяки розрахунку траєкторій польоту ракет “повітря–
повітря” і снарядів авіаційних гармат, що імітуються, визна-
чається факт їх влучення або промаху по реальних літаках у 
повітрі . Про це повідомляються екіпажі літаків, що опинилися 
поблизу розрахункових траєкторій імітованих авіаційних боє-
припасів, і, звичайно, екіпаж літака, що стріляє . 

У сухопутних військах США з 1980-х років для проведення 
на реальній місцевості двосторонніх навчальних боїв почали 
використовуватися лазерні імітатори стрільби і ураження, що 
знімаються (типу MILES) . Лазерними імітаторами стрільби 
обладнувалися гармати танків і БМП, а також вся стрілецька 
зброя підрозділів, що навчаються . Проте досвід використання 
лазерних імітаторів стрільби показав їх практичну непридат-
ність для імітації стрільби на великі відстані, а також в умовах 
поганої видимості, не говорячи вже про стрільбу з закритих 
вогневих позицій . 

З урахуванням цього в США була розроблена і через 15 ро-
ків після лазерних імітаторів стрільби прийнята в експлуатацію 
навчальними центрами Національної гвардії система DFIRST, 
заснована на використанні технології DGPS для точного визна-
чення поточного положення кожного ствола в момент пострілу . 
На підставі цих даних, а також інформації стосовно метеоумов 
і балістичних характеристик конкретних боєприпасів система 
DFIRST розраховує координати їх падіння . Системі також відо-
мі поточні координати всіх об’єктів (машин і піших військо-
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Метод напівнатурного моделювання двостороннього бою 
надає можливість навчати екіпажі і підрозділи діям один 
проти одного на напівнатурних тренажерах штатних зразків 
ОВТ практично в будь-яких умовах обстановки і на будь-якій 
місцевості . При цьому під час багаточисельних тренажних 
боїв [5] є можливість сформувати у командирів стійкі навички 
управління вогнем і підрозділами, а також провести первинну 
злагодженість підрозділів рівня “відділення–взвод” .

Метод імітаційного моделювання на сучасному етапі 
розвитку обчислювальної техніки та технології віртуальної 
реальності дозволяє проводити двосторонні імітаційні бої 
[5] між будь-якими за складом угрупованнями військ (сил), 
у будь-яких умовах обстановки і на будь-якій ділянці земної 
поверхні . При цьому практично не існує технічних обмежень 
за кількістю посадових осіб, що навчаються, і за ієрархією 
пунктів управління з кожного боку . Імітаційне моделювання 
використовується зазвичай для навчання командирів і офіце-
рів штабів в ході двосторонніх одно-, дво- і багатоступеневих 
командно-штабних навчань і тренувань . 

Завдяки інтегруванню напівнатурного і імітаційного методів 
моделювання можна створювати тактичні тренажери [5] . При та-
кому підході до моделювання з’являється можливість навчання 
підрозділів вже рівня “рота–батальйон” під час двостороннього 
тренажно-імітаційного бою . Тактичні тренажери дозволяють 
суттєво знизити умовність занять, тренувань і навчань не тільки 
за рахунок двостороннього характеру бою, а й за рахунок повно-
ти імітації дій підрозділів сторін, які не можуть приймати участь 
у навчальному бою на напівнатурних тренажерах .

Про переваги і недоліки лазерної імітації стрільби і ура-
ження вже багато сказано . Разом з тим зазначимо, що поки 
що не запропоновано більш ефективного способу навчання 
мотопіхотних (піхотних) підрозділів в ході ближнього бою на 
реальній місцевості . Але лазерні імітатори не підходять для 
імітації стрільби із стрілецької та артилерійської зброї на дис-
танціях, що перевищують дальність прямого пострілу, а також 
для імітації стрільби керованих боєприпасів . 

Сил, а для авіаційного з’єднання у Василькові – комплексний 
тренажер КТС-21М для льотчиків МіГ-29 . 

Водночас у керівних документах Міністерства оборони 
України і Генерального штабу все частіше увага командувачів і 
командирів зосереджується на поширенні передових технологій 
навчальної електронної матеріально-технічної бази, оптимальні-
шому використанні можливостей відділів імітаційного моделю-
вання бойових дій видів Збройних Сил, існуючих тренажерів і 
тренажних комплексів зразків озброєння і військової техніки . 

Дослідження і розробки, що ведуться науково-виробничим 
підприємством “Енергія-2000” в ініціативному порядку, дали 
можливість обґрунтувати структуру і підтвердити реалістич-
ність створення тренажних систем двостороннього бою на 
місцевості завдяки інтеграції різних методів моделювання . 

Перелік відомих методів моделювання та імітації двосторон-
нього бою, а також їх характеристики і форми занять з тактичної 
підготовки, в яких використовуються зазначені методи, наведено 
в табл . 1 . На перший погляд, може здатися, що подане в даній 
таблиці визначення натурного методу моделювання суперечить 
визначенню натурних тренажерів [5], яке використовується 
у вітчизняному тренажеробудуванні (аналог live-тренажерів 
за західною термінологією) . Проте суперечності не виникло, 
оскільки в даній статті визначення “натурний” використовується 
не для виду тренажеру, а для методу моделювання бою .

Результати порівняльного аналізу відомих методів моде-
лювання і імітації двостороннього бою, а також можливих 
комбінацій цих методів наведено в табл . 2 .

При використанні натурного методу моделювання існує 
технічна можливість зробити імітацію дій противника реаліс-
тичнішою . Наприклад, цього можна досягти використанням 
як мішеней списаної техніки, або спеціально створених рухо-
мих макетів, які без екіпажів імітуватимуть дії противника . 
Керувати діями таких мішеней (що обладнуються відеокаме-
рами, радіокеруванням, простішими імітаторами стрільби) 
зможуть або спеціально навчені штатні співробітники полігона, 
або особовий склад підрозділів, що діють за противника . 

Таблиця 1.  Відомі методи моделювання та імітації двостороннього бою

Методи  
моделювання  

двостороннього бою
Характеристика методу Форми занять 

з тактичної підготовки

Натурне 
моделювання

Використання штатної військової техніки і озброєння під 
час тактичної підготовки

Тактико-стройові заняття, тактичні заняття і навчання в полі (у 
тому числі з бойовою стрільбою) з використанням полігонного і 
мішеневого обладнання для позначення противника

Напівнатурне 
моделювання

Застосування тренажерів екіпажів зразків озброєння і 
військової техніки підрозділів і частин у ході тактичної 
підготовки

Тренування зі стрільби і управління вогнем підрозділів у ході 
двосторонніх тренажних боїв .
Двосторонні тактичні заняття та навчання в єдиній тактичній 
обстановці, що імітується

Логіко-евристичне 
моделювання

Використання командирами та офіцерами штабів знань прин-
ципів і закономірностей загальновійськового бою, а також  
розрахункових методик під час організації та ведення бою

Двосторонні командно-штабні (штабні) навчання і тренування 
на базі розрахункових методик планування та оцінювання ефек-
тивності бойового застосування сил і засобів

Імітаційне  
моделювання

Використання при підготовці командирів і офіцерів шта-
бів математичних моделей дій підрозділів і частин у бою

Двосторонні командно-штабні (штабні) навчання і тренування 
на базі єдиної моделі загальновійськового бою та інтерактивно-
го управління діями  протиборчих сторін

Імітація стрільби  
і ураження

Застосування штатного озброєння, обладнаного імітато-
рами стрільби, а також техніки та особового складу, осна-
щених датчиками і пристроями індикації ураження

Двосторонні тактичні заняття та навчання на місцевості з підроз-
двлами, що діють на штатній техніці та використовують штатне 
озброєння, обладнане імітаторами стрільби та ураження
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На цей час вважається, що найкращим способом імітації 
стрільби із стрілецької зброї (на дистанціях, що перевищують 
дальність прямого пострілу), мінометів, гармат і пускових 
установок реактивних систем залпового вогню, а також 
стрільби боєприпасами, що самі наводяться на ціль, є метод 
розрахункової імітації . Саме з використанням такого методу 
здійснюється імітація польоту зенітної керованої ракети (ЗКР) 
в тренажерах стрільців переносного зенітно-ракетного комп-
лексу (ПЗРК) типу “Ігла”, “Ігла-1”, “Стріла-3”, розроблених 
колективом нашого підприємства [6] . Проте цей метод не може 
бути використаний (без втручання в схеми управління штатних 
зразків ОВТ) для адекватної імітації стрільби боєприпасами з 
командним наведенням . До таких боєприпасів можуть нале-
жати, наприклад, ЗКР зенітно-ракетних комплексів (ЗРК) типу 
“Оса”, “Куб”, “Круг”, протитанкові керовані ракети (ПТКР) 

протитанкових ракетних комплексів (ПТРК) типу “Малютка”, 
“Фагот”, “Конкурс” . 

Це призвело до потреби щодо імітації дій зенітних і проти-
танкових підрозділів в ході двосторонніх навчань на реальній 
місцевості використовувати мобільні напівнатурні тренажери 
відповідних типів ЗРК і ПТРК . 

Таким чином, в результаті інтеграції напівнатурного і імітацій-
них методів моделювання з лазерним і розрахунковим методами 
імітації стрільби і ураження з’являється можливість найповнішого 
відтворення умов двостороннього загальновійськового бою .

З метою уточнення суті такої інтеграції розглянемо при-
значення, завдання, спосіб побудови, склад і принципи функ-
ціонування Тренажної інтегрованої системи механізованої 
бригади (ТІСБр), яка призначена для проведення двосторонніх 
тактичних занять і навчань на місцевості із залученням бойо- 

Таблиця 2.  Порівняльний аналіз методів моделювання та імітації двостороннього бою

Методи Переваги Недоліки

Натурне 
моделювання

Можливість навчання підрозділів у повному складі з викорис-
танням штатного ОВТ з бойовою стрільбою .
Формування у особового складу навичок бойового застосуван-
ня штатного ОВТ у складі підрозділів

Імітація противника за допомогою динамічних і статичних мі-
шеней .
Висока ймовірність травматизму особового складу .
Витрата палива, боєприпасів, моторесурсу, мішеней .
Обмеженість у нарощувнні обстановки і вибору місцевості

Напівнатурне 
моделювання

Можливість навчання підрозділів під час двостороннього тре-
нажного бою .
Широкі можливості щодо нарощування тактичної обстановки і ви-
бору місцевості .
Відсутність передумов травматизму особового складу, витрат пали-
ва, боєприпасів, моторесурсу

Неможливість навчання підрозділів діям у пішому бойовому по-
рядку

Логіко-
евристичне 
моделювання

Можливість навчання командирів і офіцерів штабів прове-
денню тактичних розрахунків, а також використанню логіко-
евристичних алгоритмів для обґрунтування рішень в ході на-
вчань, тренувань

Недостатня обґрунтованість оцінювання результатів дій сторін . 
Висока умовність управління підрозділами, дії яких лише позна-
чаються

Імітаційне  
моделювання

Формування у командирів і офіцерів штабів навичок планування 
бойових дій та управління підрозділами під час двостороннього 
імітаційного бою

Навчаються тільки командири і офіцери штабів без залучення 
особового складу .
Неповне врахування людського фактору під час моделювання 
дій особового складу підрозділів, що імітуються

Напівнатурно-
імітаційне 
моделювання

Формування у командирів і офіцерів штабів навичок управління 
вогнем і підрозділами, а також злагодженість підрозділів в ході 
тренажно-імітаційного бою .
Облік впливу практично всіх факторів на ефективність бойового 
застосування зразків ОВТ, що заміняються напівнатурними тре-
нажерами

Склад підрозділів обмежений комплектом наявних напівнатур-
них тренажерів ОВТ .
Неповне врахування людського фактору під час моделювання 
дій особового складу підрозділів, що імітуються

Лазерна 
імітація

Можливість навчання підрозділів (з імітацією стрільби із стрі-
лецької зброї) під час ближнього бою на місцевості в пішому 
бойовому порядку

Неможливість імітації стрільби з закритих вогневих позицій та 
керованими боєприпасами .
Неможливість імітації стрільби в умовах задимленості, туману

Розрахункова 
імітація

Можливість навчання підрозділів у повному складі (з викорис-
танням штатного ОВТ та імітацією стрільби некерованими бо-
єприпасами) .
Імітація стрільби і ураження в будь-яких умовах видимості і з 
закритих вогневих позицій

Неможливість імітації стрільби керованими боєприпасами .
Відсутність імітації траєкторій польоту та вибухів боєприпасів

Інтеграція 
напівнатурно- 
імітаційного 
моделювання 
з розрахунко- 
вою та лазер-
ною імітацією

Можливість одночасного навчання підрозділів (з використан-
ням штатного ОВТ та імітацією стрільби всіма видами штат-
них боєприпасів) у ході двостороннього бою на місцевості та в 
будь- яких умовах видимості .
Можливість проведення міжвидових двосторонніх тактичних 
навчань

Імітація треєкторій польоту та вибухів боєприпасів тільки у 
віртуальному просторі (в напівнатурних тренажерах ОВТ і в 
імітаторах приладів спостереження) .
Неможливість імітації вибухової хвилі і уламків боєприпасів
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вих підрозділів та підрозділів забезпечення механізованої 
бригади (див . рисунок) .

Завдання, що виконуються за допомогою ТІСБр, такі:
формування у командирів і офіцерів штабів стійких на-

вичок організації бою та управління діями і вогнем підроз-
ділів;

злагодженість усіх підрозділів бригади у повному складі;
підвищення об’єктивності оцінювання рівня тактичної 

підготовки підрозділів бригади .
Спосіб побудови ТІСБр – інтегрування в єдину тренажну 

систему штатних зразків ОВТ, що обладнані засобами імітації 
стрільби і ураження, а також мобільних напівнатурних трена-
жерів і засобів імітаційного моделювання .

До складу ТІСБр входять:
система позиціонування, що забезпечує обчислення по-

точних координат кожного зразка ОВТ і піхотинця;
бездротова локальна обчислювальна мережа;

мобільний центр управління (центральний сервер, автома-
тизовані робочі місця (АРМ) керівництва, комплекс технічних 
засобів для розбору навчань);

детальна тривимірна модель місцевості полігону;
імітаційна модель загальновійськового бою;
комплекти обладнання для розрахункової імітації стрільби 

гармат, гаубиць, мінометів, гранатометів, реактивної системи 
залпового вогню – до 350 шт .;

комплекти обладнання для лазерної імітації стрільби із 
стрілецької зброї – до 2000 шт .;

мобільні напівнатурні тренажери ПТРК типу “Конкурс” 
(“Фагот”) – до 45 шт .;

мобільні напівнатурні тренажери ПЗРК типу “Ігла” (“Ігла-1”, 
“Стріла-3”) – до 27 шт .;

мобільні напівнатурні тренажери ЗРК типу “Стріла-10” – 
до 6 шт ., типу “Оса” – до 5 шт ., зенітно-гарматний ракетний 
комплекс “Тунгуска” – до 6 шт .; 
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Структура Тренажної інтегрованої системи механізованої бригади

Розрахункова імітація  
стрільби та ураження

Напівнатурна імітація  
стрільби та ураження

Лазерна імітація  
стрільби та ураження

Станція локального 
позиціонування

Станція локального 
позиціонування

Мобільний  
тренажер ПЗРК

Мобільний  
тренажер ПТРК

Мобільний тренажер 
ЗРК “Оса”

Мобільний тренажер 
ЗРК С-10

Станція локального 
позиціонування

Станція локального 
позиціонування Мобільний центр управлінняКомандно-спостережний

пункт Синіх
Командно-спостережний

пункт Червоних
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комплекти, що знімаються, для індикації ураження (такі, 
що переносяться – до 2000 шт ., такі, що перевозяться – до 
500 шт .);

засоби захисту очей від лазерного випромінювання (оку-
ляри – до 2000 шт ., комплекти фільтрів для прицілів ОВТ – до 
500 шт .) .

Наведені кількісні показники було розраховано виходячи 
з можливих варіантів штатної чисельності механізованої 
бригади . Наприклад: механізований батальйон – 3, танковий 
батальйон – 1, артилерійський дивізіон – 1, зенітний ракетно-
артилерійський дивізіон – 1 . 

Такий склад ТІСБр забезпечить проведення двосторонніх 
батальйонних тактичних навчань, в яких, наприклад, посиле-
ний механізований батальйон зможе оборонятися проти двох 
механізованих і одного танкового батальйонів . При цьому 
зенітні і артилерійські підрозділи розподілятимуться між 
сторонами відповідно до задуму навчання . Іншими словами, 
за наявності даного ТІСБр, з’являється можливість задіяти в 
одному батальйонному тактичному навчанні практично всі під-
розділи механізованої бригади . На її базі можуть проводитися 
і ротні тактичні навчання, і тактичні заняття зі взводами . 

Зрозуміло, що при використанні тренажної системи, що 
пропонується, істотно зміниться звичний порядок підготовки і 
проведення тактичних навчань . Так, кожному двосторонньому 
тактичному навчанню має передувати спеціальний етап, у ході 
якого проводяться роботи з установки і контролю працездат-
ності комплектів імітаторів стрільби і ураження, а також при-
строїв службового зв’язку і позиціонування . 

По завершенню підготовчого етапу навчання підрозділи 
сторін починають діяти згідно з прийнятими рішеннями і від-
повідно до наказів своїх командирів . Наприклад, підрозділи 
сторони, що наступає, ведуть розвідку, здійснюють висування, 
розгортання у передбойовий і бойовий порядки, атакують, пере-
слідують противника, що відходить, займають оборонні рубежі 
для відбиття контратак тощо . У свою чергу, підрозділи сторо-
ни, що обороняється, займають визначені рубежі, обладнують 
опорні пункти, запасні і відсічні позиції, встановлюють мінні 
загородження, здійснюють заходи маскування, влаштовують 
засідки, організовують систему вогню, відбивають атаки проти-
вника, контратакують або відходять на запасні оборонні позиції 
тощо . При цьому підрозділи, що навчаються, діють на місцевості 
в реальних умовах тактичної обстановки та використовують 
штатне ОВТ з імітаторами стрільби та ураження . 

Але в діях протитанкових і зенітних підрозділів мають 
місце деякі особливості: за ними безперервно прямують спе-
ціальні машини, на яких змонтовано мобільні напівнатурні 
тренажери відповідних ПТРК і ЗРК . Стрільба ПТКР і ЗКР, 
що імітуються, вестиметься саме з цих тренажерів, які функ-
ціонують у віртуальному бойовому просторі . У свою чергу, 
влучення боєприпасів противника, що імітуються, в машини 
з мобільними тренажерами розцінюватимуться центральним 
сервером як попадання в неправдиву ціль . 

Пункти управління підрозділів сторін під час тактичного на-
вчання діють у штатному режимі: розгортанням на місцевості, 
організацією і здійсненням зв’язку по дротах і радіоканалах . 
Всі штатні засоби розвідки (радіолокаційні і оптичні) викорис-

товуються за призначенням з тих позицій, які визначаються 
старшим командиром . 

Можливо, що для забезпечення повітряної розвідки і корек-
тування вогню артилерії імітуватимуться безпілотні літальні 
апарати і вертольоти-коректувальники . Для таких випадків 
передбачено, що маршрут і режим польоту засобів повітря-
ної розвідки задаватиметься за допомогою АРМ керівника 
навчання . Їхні польоти здійснюватимуться у віртуальному 
просторі (тобто його буде видно лише у мобільних напівна-
турних тренажерах ЗРК, які зможуть “вести” по них вогонь) . А 
видиме зображення тактичної обстановки (тривимірної моделі 
місцевості) зніматиметься за допомогою імітованої бортової 
відеокамери і відображатиметься на АРМ оператора кожного 
повітряного розвідника-коректувальника . Той з використан-
ням штатних засобів зв’язку зможе передавати на відповідні 
реальні пункти управління артилерійських підрозділів свої 
спостереження або дані коректування .

У таких навчаннях з обох сторін можуть приймати участь 
як авіаційні підрозділи, так і підрозділи інших родів військ та 
видів збройних сил, які організаційно не входять до складу 
механізованої бригади, тобто з’являється можливість прове-
дення двосторонніх міжвидових тактичних навчань на реаль-
ній місцевості . В ТІСБр передбачена можливість імітації дій  
будь-яких за складом авіаційних підрозділів . Разом з тим,  
дії авіації, що імітуються, зможуть спостерігати лише ті бойові 
обслуги ЗРК і стрілки-зенітники, які в ході тактичного на-
вчання використовуватимуть мобільні напівнатурні тренажери 
відповідних ЗРК . Тільки вони зможуть вести протиповітряний 
бій з авіацією противника, що імітується (передбачено і по-
милкове ураження власної авіації) . 

Технічні засоби ТІСБр дають можливість відображувати 
у віртуальному бойовому просторі у полі зору напівнатурних 
тренажерів ЗРК дії не лише авіації, що імітуються, а також й 
реальних літаків і вертольотів . При цьому, бойові обслуги РЛС 
розвідки зможуть реально виявляти і супроводжувати справжні 
літальні апарати і передавати дані щодо них на штатні пункти 
управління підрозділів ППО (наприклад, ПУ-12), з яких дані 
цілевказівок передаються вже на напівнатурні тренажери 
ЗРК і електронні планшети відділень стрілків-зенітників . Для 
зв’язку і обміну телекодовою інформацією використовуються 
штатні засоби зв’язку . Можливості ТІСБр дозволяють також 
створити спільний удар реальних авіаційних підрозділів і тих, 
що імітуються . 

Результати дій по наземних і повітряних цілях реальної 
авіації і тієї, що імітується, розраховуються на центральному 
сервері . Обчислені значення поточного ступеня ураження 
доводяться до всіх об’єктів (машин і військовослужбовців на 
відкритій місцевості), які опинилися в зоні ураження поблизу 
розрахункових точок підривів (влучень) авіаційних боєприпа-
сів, що імітуються .

Окремо зупинимося на питаннях безпеки під час проведен-
ня двосторонніх тактичних навчань з використанням ТІСБр: 

забезпечення умов безпечного застосування холостих по-
стрілів і заходів безпеки під час роботи на військовій техніці; 

захист очей тих, хто навчається, від випромінювання лазер-
них далекомірів, встановлених на сучасних бойових машинах . 
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Геометричні розміри ділянки місцевості, на якій передбача-
ється розгортання елементів ТІСБр, визначаються розмірами 
реального полігона кожної бригади . Зазначимо, що зараз наше 
підприємство має технології створення високоточних триви-
мірних моделей ділянок земної поверхні розміром 40×40 км і 
більше . Розроблено імітаційну модель двостороннього загаль-
новійськового бою [5], що здатна забезпечити моделювання в 
реальному масштабі часу із деталізацією кожного зразка ОВТ, 
піхотинця і боєприпасів . 

Як зазначалося вище, пристрої позиціонування встанов-
люються на кожен зразок ОВТ, а також входять в екіпіровку 
військовослужбовців, яким в ході навчання доведеться діяти 
на відкритій місцевості . Обчислені за допомогою цих при-
строїв поточні координати об’єктів постійно передаються по 
бездротовій локальній обчислювальній мережі на центральний 
сервер . На нього ж надходять й дані щодо типу боєприпасів і 
орієнтації у момент кожного пострілу (пуску) стволів, облад-
наних комплектами високоточних датчиків кутів нахилу, крену 
і азимуту . З надходженням цих даних, центральний сервер об-
числює траєкторію польоту боєприпасів, координати точки їх 
падіння (влучення в об’єкт) . Обчислюється також час падіння 
боєприпасів і саме у цей момент на індикатор того, хто стріляє 
прямою наводкою, видаються дані щодо величини і напряму 
промаху . Якщо дані боєприпаси завдали збиток хоча б одному 
об’єкту, то на індикатори ураження таких об’єктів надходить 
сигнал, що відповідає ступеню його ураження .

В імітаторах приладів спостереження, що використовують-
ся для коректування вогню передовими артилерійськими та 
авіаційними навідниками, розриви боєприпасів, що імітуються, 
відображаються у віртуальному бойовому просторі . 

На центральному сервері акумулюються також результати 
“стрільби” з мобільних напівнатурних тренажерів і дані, що 
надходять із встановлених на піхотинцях і неброньованих 
машинах лазерних датчиків ураження . Якщо поточне значення 
ступеня ураження об’єкта (в результаті напівнатурної, розра-
хункової і лазерної імітації стрільби) відповідає пораненню 
піхотинця або втраті здатності машини рухатися, то на цей 
об’єкт передається команда “знерухомлений” . З отриман-
ням такої команди відповідна машина має припинити рух, а 
піхотинець зобов’язаний впасти на землю . Але при цьому в 
них залишається можливість застосовування зброї . Якщо ж 
поточний ступінь ураження об’єкта перевищив поріг, необ-
хідний для його виходу із строю, центральний сервер передає 
йому команду “знищений”, після чого об’єкт, що рухається, 
має зупинитися (що стоїть – залишитися на своєму місці)  
і при цьому на “знищених” машинах автоматично спрацьовує 
димова шашка, яка імітує їх горіння, а піхотинці не можуть 
надалі вести вогонь .

На мобільному центрі управління встановлено авто-
матизовані робочі місця керівництва і екрани колективного 
користування, на яких постійно відображається динаміка 
двостороннього бою як на електронній топографічній карті, 
так і у віртуальному бойовому просторі . Мається на увазі відо-
браження (у реальних метеоумовах) динаміки бою у вигляді 

реалістичних тривимірних моделей поточного положення не 
лише наземних, але і повітряних об’єктів, спалахів пострілів, 
польоту і розривів боєприпасів, димів, пилових хмар на фоні 
рельєфу місцевості, місцевих об’єктів, рослинності . При цьому 
імітуються також звуки пострілів і розривів боєприпасів, шуми 
моторів машин тощо .

У керівництва навчанням є можливість оперативного 
переміщення зони детального огляду зовнішньої камери на 
будь-яку ділянку тривимірної моделі місцевості полігона 
(подібно до відеокамери на реальному повітряному носіє-
ві) . Використовуючи цю інформацію, керівництво навчання 
отримує можливість не тільки спостерігати за діями тих, хто 
навчається на місцевості, але і вчасно попереджувати можливі 
зіткнення машин і наїзди на особовий склад . Вся інформація 
разом з переговорами тих, хто навчається, записується для 
використання під час підведення підсумків навчання .

Слід зазначити, що поява у складі навчально-тренувальної 
бази Сухопутних військ Тренажної інтегрованої системи ме- 
ханізованої бригади, що пропонується, надасть можливість 
проводити двосторонні тактичні навчання на реальній міс-
цевості . 

Використання ТІСБр для бойової підготовки військ на-
дасть можливість накопичити статистичний матеріал відносно 
рішень, що ухвалювалися командирами, і про результати, до 
яких призвело їх виконання підлеглими в умовах, максимально 
наближених до реального бою . Аналіз накопичених результа-
тів навчань дасть можливість виявляти нові закономірності 
загальновійськового бою, а також може використовуватися 
для обґрунтування пропозицій щодо вдосконалення форм і 
способів застосування тактичних підрозділів, систем і засобів 
розвідки, зв’язку, озброєння і військової техніки, екіпіровки 
військовослужбовців, а також засобів підтримки прийняття 
рішень .

Наукові і виробничі можливості підприємств України до-
зволяють створити тренажну інтегровану систему для бойової 
підготовки військ .
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