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Міжнародні події останніх років свідчать про те, 
що світ не став стабільнішим і безпечнішим. 
XXI ст. поставило людство перед новими ви-
кликами і загрозами. Поряд з боротьбою з між-
народним тероризмом, трансграничною зло-

чинністю, загрозою поширення зброї масового ураження тощо, 
все більшої ваги набувають загрози, пов’язані з виснаженням 
природних ресурсів, насамперед енергетичних, контролем над 
їх видобутком та шляхами транспортування. Протиріччя, які 
виникають між державами на цьому підґрунті, можуть при-
звести до виникнення конфліктів, у тому числі із застосуванням 
збройних сил.

Каспійсько-Чорноморський регіон посідає особливе місце 
серед регіонів світу з огляду на те, що він є головним центром 
нової енергетичної безпеки та центром перетину інтересів 
країн-транзитерів та країн-експортерів енергоресурсів. Цей 
регіон сьогодні привертає до себе увагу провідних країн світу 
не лише багатими запасами вуглеводнів, а й завдяки його важ-
ливому геостратегічному положенню між Європою та Азією, 
на перехресті міжнародних транспортних напрямів і кому-
нікацій “Схід–Захід” та “Північ–Південь”, на межі азійської 
(мусульманської) і європейської (християнської) цивілізацій. 
Водночас, це надзвичайно вибухонебезпечний регіон, який 
характеризується різноманітними кризами, напругою в між-
державних відносинах та конфліктним потенціалом, а також 
є джерелом викликів та ризиків нової та нетрадиційної безпеки 
(тероризм, організована злочинність, нелегальна міграція та 
торгівля людьми, екологічні питання). 

Для України, яка претендує на одну з провідних ролей 
у Каспійсько-Чорноморському регіоні, з метою вироблення 
стратегії та побудови ефективної системи забезпечення на-
ціональної безпеки, зокрема у воєнній сфері, дуже важливим 
є проведення глибокого аналізу геополітичної обстановки та 
міждержавних відносин у регіоні.

З давніх часів Каспійсько-Чорноморський (Чорноморсько-
Каспійський) регіон – це регіон зародження, розквіту, стикання 
та взаємопроникнення численних світових цивілізацій. На 
сьогодні цей регіон, межі якого утворюють держави, що ма-
ють вихід до Чорного або Каспійського морів, є перехрестям 
багатьох цивілізаційних, етнокультурних й інших моделей 
розвитку людських спільнот.

Географічно Каспійсько-Чорноморський регіон (зустрі-
чається поняття Великий Каспійсько-Чорноморський [1]) 
складається з Каспійського та Чорноморського регіонів, які 
раніше розглядалися окремо, однак останнім часом, з огляду 
на розвиток інтеграційних процесів, поширення економічних 
та політичних зв’язків ці два поняття злилися в більш уза-
гальнююче.

До країн Каспійсько-Чорноморського регіону належать   
Російська Федерація, Республіка Казахстан, Ісламська Рес-
публіка Іран, Азербайджанська Республіка, Республіка Вір-
менія, Грузія, Турецька Республіка, Україна, Румунія, Респуб-
ліка Молдова, Республіка Болгарія та Туркменістан (рис. 1).

Цей стратегічний регіон з’єднує Європу з Росією, каспій-
ськими й близькосхідними державами, які мають значну кіль-
кість світових запасів нафти й газу (табл. 1).
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Таблиця  1 .  Запаси нафти та газу держав Каспійсько-Чорно-
морського регіону [2]

Енергоносії

Держави Каспійсько-Чорноморського регіону

Російська 
Федерація

Туркме-
ністан

Азербай-
джанська 
Республіка

Республіка 
Казахстан

Ісламська 
Республіка 

Іран

Нафта, млрд т 10,88 12 4 2,1 18,08
Газ, трлн м3 43,3 2,6 2,5 0,7 26,8

Найважливішою характеристикою країн Причорномор’я й 
Прикаспія, за винятком Туреччини й Ірану, є їхня належність 
до загального пострадянського простору. Більшість їх – або ко-
лишні республіки СРСР, або його колишні сателіти по соціаліс-
тичному табору. Значною мірою стабільність і розвиток регіону 
пов’язані саме із цим чинником. При всіх етно-національних 
особливостях, незрівнянності територій, людських ресурсів, 
економічного потенціалу й інших важливих відмінностях, нові 
держави мають загальне радянське минуле. Його основними 
негативними наслідками є руйнування колишньої системи за-
безпечення безпеки, потреба формування нової державності 
й визначення власної ідентичності, висока конфліктогенність 
у внутрішніх і міждержавних відносинах, багато в чому по-
в’язані з цим нестійкість економічного розвитку, політична й 
соціальна нестабільність, своєрідність формування якісних 
характеристик нових еліт тощо. 

Каспійсько-Чорноморський регіон надзвичайно важливий 
з економічного та стратегічного погляду. Стратегічну важли-
вість даному регіону надає наявність і транспортування енер-
гоносіїв і, насамперед, вуглеводнів (рис. 2). Чорноморсько-
Каспійський регіон здавна був найважливішим транзитним 

шляхом з Європи до Азії, яким європейці одержували й одержу-
ють життєво важливі вантажі. На сьогоднішній день за різними 
підрахунками близько 70 % енергосировини й інших товарів, 
які отримує ЄС із країн азіатського регіону, транспортується 
теренами Чорноморсько-Каспійського регіону. У міжнародно-
політичному плані даний регіон придбав популярність як най-
багатіший ресурсами.

Глобальна конкуренція за джерела енергоносіїв у прикас-
пійських країнах, а також за диверсифікованість маршрутів 
їхніх поставок значною мірою відбивається на геополітичній 
архітектурі регіону. Суб’єктів регіональної геополітики можна 
поділити на три основні групи.

До першої групи належать так звані “головні” глобальні 
сили. Це повністю сформовані геополітичні діючі суб’єкти, 
які незалежні у визначенні своїх інтересів і політики в регіоні. 
До цієї групи належать Сполучені Штати Америки, Росія та 
Європейський Союз. 

Друга група складається з регіональних сил – Турецької 
Республіки, України, Румунії й інших держав регіону. Через 
економічні, політичні й інші обмеження деякі з цих держав не 
відіграють значної політичної ролі в регіоні. У нинішніх обста-
винах вони вимушені погоджувати свою політику в регіоні зі 
стратегіями й пріоритетами основних глобальних суб’єктів. 

Третя група включає міжнародні організації зі співробіт-
ництва й безпеки, такі як НАТО, ОБСЄ, СНД, ГУАМ і ЧЕС. 
Їхні інтереси й дії безпосередньо впливають на розподіл сил 
і політичні процеси в регіоні [3].

Останніми роками США намагається посилити свій вплив 
у Каспійсько-Чорноморському регіоні. Про значущість цього 
регіону для США свідчить створення спеціального відділу 

Рис. 1. Каспійсько-Чорноморський регіон
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і цільової групи у складі Ради національної безпеки при прези-
дентові США та запровадження посади спеціального радника 
президента і держсекретаря з питань енергетики Каспійського 
регіону.

Головне завдання США в Каспійсько-Чорноморському ре-
гіоні полягає в недопущенні об’єднання трьох геополітичних 
суперників США в Євразії – Російської Федерації, Китайської 
Народної Республіки та Ісламської Республіки Іран в єдиний 
блок. 

Основні цілі політики США в Каспійсько-Чорноморському 
регіоні:

послабити вплив Росії на країни регіону, а натомість по-
силити їхню залежність від США;

сприяти регіональній інтеграції Чорноморсько-Каспійських 
держав поза впливом Росії;

встановити контроль над енергетичними ресурсами регіону, 
підтримувати діяльність нафтових компаній США;

чинити тиск на Іран з метою зміни антиамериканської та 
антиізраїльської політики цієї держави [4].

Є в цьому регіоні й інтереси Росії. Вони здійснюють ви-
значальний вплив на геополітичну й геоекономічну ситуацію 
в ньому. Насамперед, Росія концентрує зусилля на збереженні 
контролю над нафто- і газопроводами. По-друге, зацікавле-

ність Росії полягає в тому, щоб не дати можливості порушити 
її стратегічні інтереси в цьому регіоні. Російська Федерація 
робить все, щоб зберегти політичне, економічне й військове 
домінування у Закавказзі й не допустити посилення в цьому 
регіоні ролі третіх держав (насамперед Турецької Республіки, 
США, Великої Британії, Федеративної Республіки Німеччина, 
Ірану) [5, 6].

Основними цілями Росії в Каспійсько-Чорноморському 
регіоні можна вважати:

блокування стратегічних проектів експорту енергоресурсів 
Каспію та Центральної Азії, які перебувають поза контролем 
Російської Федерації;

посилення політичного та економічного контролю над 
пострадянським енергетичним і транзитним простором у 
Каспійсько-Чорноморському регіоні (Казахстан, Туркменістан, 
Азербайджанська Республіка, Грузія, Вірменія, Україна, 
Молдова, Республіка Білорусь);

створення обхідних нафтогазових транспортних артерій з 
метою посилення політичної та економічної залежності тран-
зитних країн (України і Білорусі) від Росії [4].

Водночас Росія залишається зацікавленою в усуненні 
загроз, пов’язаних з поширенням локальних конфліктів і не-
керованою організованою злочинністю.

Рис. 2. Мережа нафто- та газопроводів Каспійсько-Чорноморського регіону (карта відповідає мові оригіналу)
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Невпевненість у відносинах з Росією та застосування енер-
гетичного чинника як зовнішньополітичного інструменту ви-
магає від ЄС шукати безпосередній вихід до енергоресурсів 
Каспійського регіону та Центральної Азії, а також реалізації 
енергетичних проектів у Каспійсько-Чорноморському регіоні. 

Європейські країни прагнуть отримати доступ до централь-
но-азійських джерел нафти і газу, тоді як країни регіону заці-
кавлені в розширенні кола торгових партнерів і маршрутів по-
ставок. Розглядаючи питання про енергоносії та транспортні 
маршрути, Європейський Союз концентрує увагу на енергетич-
но-транспортному коридорі Каспійське море – Чорне море – ЄС 
(рис. 3), який дає можливість зменшити залежність від росій-
ських енергоносіїв як для ЄС, так і для країн Центральної Азії, 
а також отримати доступ до перспективних ринків [7]. 

Хоча Туреччину не відносять до “головних” глобальних 
сил, вона є однією з найвпливовіших держав Чорноморського 
регіону. Серед найважливіших напрямів діяльності Анкари – 
забезпечення військової безпеки країни. Гарантом цього, на 
переконання турецького керівництва, є Північноатлантичний 
союз. За рахунок активної участі у його діяльності Турецька 
Республіка прагне укріпити власні позиції, підсилити вплив на 
процеси, що відбуваються у регіоні, та не допустити ослаблен-
ня власного впливу в Каспійсько-Чорноморському регіоні. 

Дотримуючись принципів першочергової важливості на-
ціональних інтересів, Турецька Республіка не намагається про-
водити одновекторну політику, суворо орієнтуючись на США 
або на Російську Федерацію. Так, газопровід “Блакитний по-
тік”, що прокладений по дну Чорного моря і забезпечує до 70 % 
потрібних республіці об’ємів цього вуглеводню, є спільним 
проектом з Росією [8]. 

Політика Румунії, як однієї з провідних регіональних сил, 
спрямована на посилення власного впливу в Каспійсько-
Чорноморському регіоні, активізацію співпраці з сусідніми 
країнами з метою створення зони добросусідства на межах 

НАТО та Євросоюзу і просування їхніх ініціатив у регіоні. 
Вступ Румунії до НАТО і Євросоюзу дещо зміцнив її зовніш-
ньополітичні позиції, і останнім часом країна прагне збіль-
шувати свій вплив на процеси в Каспійсько-Чорноморському 
регіоні [9].

Зовнішня політика Румунії в Чорноморському регіоні вклю-
чає п’ять вимірів: підтримку демократичного розвитку в краї-
нах регіону; забезпечення безпеки кордонів; сприяння еконо-
мічному розвитку регіону та, в результаті – залученню інвести-
цій; формулювання загального бачення регіону в ЄС та НАТО; 
поліпшення культурного співробітництва. Головний інтерес 
Румунії, по суті, один: не допустити посилення зовнішньопо-
літичних позицій України в регіоні. 

У лютому 2009 р. було знято спірне питання між Румунією 
та Україною щодо національної належності родовищ вуглевод-
нів поблизу острову Зміїний. Міжнародний суд у Гаазі виніс 
рішення, в якому зауважив, що Зміїний не може вважатися 
частиною прибережної лінії України у визначенні серединної 
лінії при делімітації континентального шельфу та виключної 
економічної зони. За рішенням суду Румунії перейшло 79,34 % 
спірних територій Чорноморського шельфу (рис. 4). За оцінка-
ми експертів, йдеться про 12 млн т нафти і 70 млрд м3 газу [10] 
(рис. 4).

Для інших країн другої групи принципово важливим є те, 
що їхні інтереси й національні пріоритети в цілому не супере-
чать один одному. Вони зацікавлені в підтримці регіональної 
стабільності й безпеки, у стійкому розвитку й у надійному 
функціонуванні транспортних коридорів – безвідносно до гео-
політичних ігор глобальних суб’єктів регіональної політики.

Усі країни регіону мають різну динаміку економічного та 
політичного розвитку, й існує лише один спільний знаменник 
як для зміцнення співробітництва, так і для активізації кон-
фліктів у Каспійсько-Чорноморському регіоні, – енергія. Саме 
видобуток, споживання (табл. 2) та транспортування енерго-

Рис. 3. Газотранспортна мережа Каспійське море – Чорне море – ЄС
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носіїв найбільшою мірою спричинюють конфронтацію, а не 
сприяють об’єднанню. 

За активною участю як трьох “центрів сили” (США, ЄС, 
Росії), так і регіональних лідерів (Китайська Народна Респуб-
ліка, Турецька Республіка, Іран) іде активне проектування 
й формування нових регіональних організацій у Каспійско-
Чорноморському регіоні. Ці організації зацікавлені в ста-
більності політичної ситуації в регіоні через його великий 
економічний та ресурсний потенціал, а також його стратегічне 
значення для безпеки й стабільності всієї Євразії. 

Сьогодні в межах Каспійсько-Чорноморського регіону діє 
низка організацій, які переслідують певні економічні та по-
літичні (насамперед безпекові) цілі. Основними з них є:

Організація чорноморського економічного співробітни-
цтва;

Євразійське економічне співтовариство;
Організація за демократію та економічний розвиток – 

ГУАМ.
Організація Чорноморського Економічного Співробітни-

цтва (ОЧЕС, до 1998 року – Чорноморське Економічне Спів-
робітництво (ЧЕС), англ. Organization of Black Sea Economic 
Cooperation (BSEC) – субрегіональне об’єднання 12 країн Чорно-
морського регіону (Азербайджанська Республіка, Республіка 
Албанія, Болгарія, Вірменія, Греція, Грузія, Молдова, Російська 
Федерація, Румунія, Сербія, Турецька Республіка та Україна). 
Організацію було створено з метою тісного економічного 
співробітництва країн-учасниць, вільного пересування товарів, 
капіталів, послуг і робочої сили та інтеграції економік цих 
країн в світову економічну систему.

Першочергове завдання ОЧЕС – розвиток економічного 
співробітництва в регіоні Чорного моря, просування різних 
спільних інтеграційних проектів від глобальних, починаючи 
з регіональної “зони вільної торгівлі” до дрібніших – таких, 
як транспортний коридор, так зване кільце довкола Чорного 
моря, – а також різні енергетичні проекти: “Блакитний потік”, 
транспортування нафти, електроенергетика.

Одна з принципових відмінностей ОЧЕС від інших регіо-
нальних інтеграційних угруповань (ГУАМ, ЄврАзЕС) – ця 
організація об’єднує країни, які залучені до інших розвинених 
міжнародних структур, – ЄС, НАТО – організацій, членство 
в яких є прагненням багатьох країн, що є членами ОЧЕС. Тому 
ОЧЕС сконцентрована цілком і повністю на економічному 
аспекті інтеграції, не розпиляючи свою увагу та ресурси 
на сфери політики і оборони. Зокрема, це пов’язано з тим, 
що низка країн має взаємні територіальні претензії. Окрім 
сприяння економічним інтересам, чорноморська ідентичність 
має позитивну об’єднуючу дію на стосунки цих держав. 
Іншою особливістю ОЧЕС порівняно з іншими субрегіо-
нальними об’єднаннями є те, що в основу майбутньої діяль-
ності  було поставлено не торговельну, а виробничу співпрацю. 

Рис. 4. Лінії морського кордону, які вимагали Україна, Румунія, та компро-
місна лінія за рішенням суду

Таблиця  2 .  Видобуток, споживання та транспортування енергоносіїв

Країни

Загальне споживання

нафти газу електроенергії

тис. барелів на добу % млрд м3 % млрд кВт/год %

Азербайджанська Республіка 126,0 2,17 10,120 1,54 18,000 0,002
Болгарія 124,0 2,14 3,350 0,51 29,900 0,003
Грузія 14,0 0,24 1,730 0,26 6,902 0,001
Іран 1497,0 25,79 119,000 18,11 153,800 0,015
Казахстан 239,0 4,12 33,680 5,13 77,900 0,008
Румунія 219,0 3,77 16,920 2,57 49,440 0,005
Російська Федерація 2800,0 48,24 420,200 63,95 1 023 000,000 99,947
Турецька Республіка 631,8 10,89 32,100 4,89 198,100 0,019
Туркменістан 153,4 2,64 20,000 3,04 13,000 0,001
Загалом 5804,2 100 657,1 100 1 023 547,042 100
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Це знайшло своє відображення в галузевому підході до вирішен-
ня загальних економічних проблем регіону [6, 11].

Євразійське економічне співтовариство (ЄврАзЕС) – між-
народна економічна організація, наділена функціями, по-
в’язаними з формуванням загальних зовнішніх митних кордо-
нів країн-засновників, що до неї належать (Білорусь, Казахстан, 
Киргизька Республіка, Росія і Республіка Таджикистан), виро-
бленням єдиної зовнішньоекономічної політики, тарифів, цін 
та інших складових функціонування загального ринку.

Організація за демократію та економічний розвиток – 
ГУАМ (ОДЕР-ГУАМ) – регіональне об’єднання чотирьох дер-
жав: Грузії, України, Азербайджанської Республіки та Респуб-
ліки Молдова. В основу утворення цієї форми співробітництва 
покладалась єдність позицій країн із подібними політичними 
й економічними зовнішніми орієнтаціями. 

Сьогодні ця організація переживає період стагнації.
У той же час у регіоні є певні проблеми, які не дозволяють 

регіональному співробітництву вийти на високий рівень інте-
грації та ефективності. Основними проблемами є:

збереження в деяких країнах пріоритету національних 
інтересів над спільними регіональними; 

велика кількість різноманітних ініціатив, які пропонуються 
одними країнами та відкидаються іншими;

існуючі протиріччя та проблеми у взаємостосунках між кра-
їнами регіону (заморожені конфлікти, відносини з НАТО);

відсутність послідовного та впливового лідера; 
членство в таких організаціях, як НАТО та ЄС; 
участь у субрегіональних структурах ОЧЕС, ГУАМ, Чорно-

морський форум, Black Sea Harmony, Blackseafor тощо; 
відсутність чіткого уявлення стосовно подальшого регіо-

нального співробітництва; 
обмеженість ресурсів багатьох країн регіону, що приму-

шує керівництво цих держав обирати тільки ті напрямки або 
варіанти розв’язання проблем, які дадуть реальні результати 
або переваги для країни.

Деякі проблеми, які мають спільну назву у різних країнах, 
відрізняються своїм наповненням та значенням, що розділяє 
країни ще більше під час розроблення політики розв’язання 
цих проблемних питань у межах регіону.

Україна вважає одним з пріоритетних процес регіональної 
інтеграції як на європейському континенті, так і на регіональ-
ному рівні.

У геополітичному відношенні Каспійсько-Чорноморський 
регіон є надзвичайно важливим для України як з погляду її 
економічних інтересів (збільшення об’ємів зовнішньої торгівлі, 
чіткої роботи транспортних комунікацій) та забезпечення біль-
шої енергетичної незалежності, так і з позицій національної 
безпеки держави (наприклад, ліквідація загроз власній безпеці 
за рахунок загроз східного походження: нелегальна міграція, 
наркоторгівля і торгівля людьми, розповсюдження зброї тощо). 
Для нашої країни велике значення мають широкомасштабні 
комунікаційні проекти в рамках ОЧЕС.

Участь України в регіональному інтеграційному процесі, 
в першу чергу в ОЧЕС, обумовлена транзитним характером її 
економіки, якій крім захисту від загроз і викликів глобаліза-
ційних процесів також потрібна інтеграція в світовий еконо-

мічний простір на паритетних умовах. Важливим моментом 
щодо інтересів України в розвитку каспійсько-чорноморського 
співробітництва є прагнення стати регіональним лідером та 
реалізація зовнішньополітичного курсу на євроінтеграцію. 
І для цього українське керівництво створює сприятливі умови 
для посилення своєї ролі в глобальних і регіональних системах 
міжнародних відносин. У цьому відношенні йдеться про за-
лучення до каспійсько-чорноморського співробітництва всього 
економічного простору України [12].

Таким чином, Каспійсько-Чорноморській регіон, розта-
шований у центрі Євразії, знаходиться в перехідній зоні між 
Західною й Східною цивілізаціями. Основні геополітичні сили, 
які діють в цьому регіоні, можна поєднати у такі групи:

економічно й політично значущі для сучасного світу краї-
ни, що мають свої інтереси далеко від своїх державних меж – 
США, країни ЄС. У недалекому майбутньому до них зможуть 
додатися Китайська Народна Республіка та Республіка Індія;

країни Каспійсько-Чорноморського регіону (або розта-
шовані відносно недалеко від нього), які суперничають між 
собою за розширення свого впливу в регіоні або за контроль 
над потоками енергоресурсів з нього; 

різноманітні політичні, економічні та безпекові організації 
й утворення (ЄС, НАТО, ОДЕР-ГУАМ, ОЧЕС тощо);

країни, що мають у регіоні інтереси ідеологічного характеру, 
наприклад панісламізму (братерства всіх ісламських народів – 
Королівство Саудівська Аравія, Ісламська Республіка Пакистан, 
Об’єднані Арабські Емірати) або пантюркізму (об’єднання на-
родів, що говорять на тюркських мовах, у межах єдиної держа-
ви – Турецької Республіки), а також слов’янські держави (Росія, 
Україна, Болгарія). 

У цілому основні геополітичні зміни, які відбуваються в 
Каспійсько-Чорноморському регіоні, обумовлені такими чин-
никами:

розширенням Європейського Союзу та НАТО, у тому числі 
за рахунок країн Чорноморського регіону, що призводить до 
зростання міжнародного впливу цих структур;

посиленням російського впливу, який може послужити 
причиною зміни системи міждержавних відносин у регіоні 
в цілому;

зростаючим впливом Туреччини на країни Чорноморського 
та Каспійського басейнів, а також зміною внутрішньополітич-
ної ситуації в Туреччині з одночасним невизначеним станови-
щем щодо євроінтеграційних перспектив цієї країни;

зміною сутності поняття регіональної безпеки, де на перше 
місце виходять питання енергетичної, екологічної, інформаційно-
технологічної та суспільної безпеки. Особливо актуальним це 
питання стає в умовах, коли класичні механізми – ОБСЄ, ООН, – 
виявилися безсилими;

знаходженням регіону на так званій “дузі нестабільності”, 
яка починається на Балканському півострові та простягається 
до Ісламської Держави Афганістан, по якій, зокрема, спрямова-
ний потік нелегальної міграції, наркоторгівлі, торгівлі людьми, 
розповсюдження зброї тощо.

Основною геополітичною характеристикою регіону є зрос-
таючий вакуум безпеки, що потенційно може бути загрозою 
для безпеки й стабільності всієї Євразії. 
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Сьогодні Каспійсько-Чорноморський регіон є однією з арен 
зіткнення інтересів багатьох держав та міжнародних організа-
цій, що призводить до нарощування конфліктного потенціалу 
в регіоні. Це загрожує як просуванню національних інтересів 
України в цьому регіоні, так і воєнній безпеці нашої держави, 
та зумовлює потребу постійного моніторингу та аналізу си-
туації, що складається, моделювання можливих сценаріїв ви-
никнення загроз національній безпеці України та адекватного 
реагування на них. 
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підприємств ОПК
Йдеться про те, що в умовах завершення переходу України від пла-
нової економіки до ринкової, а також з огляду на прогнозні показни-
ки розвитку економіки країни в осяжній перспективі, альтернатива  
щодо зміни форми власності оборонних підприємств з державної на 
державно-приватну (чи приватну) навряд чи існує. Розглянуто та-
кож питання участі держави у процесах зміни форми власності обо-
ронних підприємств, виконання приватизаційних процедур у сфері 
ОПК тощо. 
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У більшості країн Центрально-Східної Європи та 
країнах СНД одним з основних напрямів транс-
формації оборонної промисловості було обрано 
зміну форми власності підприємств з державної 
на державно-приватну (чи приватну). Державна 

форма власності підприємств ОПК внаслідок переходу цих 
країн від планової економіки до ринкової та нестачі бюджет-
них коштів негативно впливала на оборонні виробництва, по-
збавляла їх можливості використання ринкових інструментів 
розвитку та створювала перешкоди у міжнародному співро-
бітництві в сфері спільного створення озброєнь і військової 
техніки (ОВТ).

У Республіці Польща зміна форми власності проходила в 
декілька етапів. У 1995 р. – засновано неурядову організацію – 
Польську палату виробників оборонної продукції. Одним з зав-
дань Палати було створення першої Програми реформування 
оборонної промисловості, яка, зокрема, передбачала привати-
зацію оборонних виробництв та залучення для підтримки їх 
діяльності іноземних інвестицій. Плани приватизації польським 
урядом погоджувалися зі збільшенням оборонного замовлення та 
використанням офсетних програм при закупівлі ОВТ іноземного 
виробництва. У 2002 р. – розроблено Стратегію реструктуризації 
польського оборонного потенціалу на період 2002–2005 рр.

Реалізація Стратегії та першої Програми реформування обо-
ронної промисловості дала можливість сформувати дві групи 
оборонних підприємств. Перша група – Bumar – для вироб-
ництва бронетанкової, артилерійської, ракетної та іншої тех-
ніки – була створена у формі холдингу, який почав діяти як 
самостійний господарчий суб’єкт, що не входив до складу жод-
ного міністерства. Холдинг формувався шляхом акціонування 
і передачі пакетів акцій компанії PHZ Bumer – основній поль-
ській компанії у сфері експорту та імпорту оборонної продук-
ції. Створений холдинг на початковому етапі своєї діяльності 
залишався на 90 % у державній власності.

Друга група – Агенція промислового розвитку (ARP) – була 
створена у вигляді державної установи. Вона мала виконувати 
дві основні функції: реструктуризацію авіаційних і радіоелек-
тронних підприємств з метою їх приватизації (і передачі їх 
частки до групи Bumer) та сприяння ринковій трансформації 
ОПК у цілому, відповідно до стандартів НАТО і ЄС. 

У 2007 р. було розроблено нову Стратегію консолідації та 
сприяння розвитку оборонної промисловості Польщі на пері-
од 2007–2012 рр. Стратегією передбачено подальшу ринкову 
трансформацію компанії Bumer та перетворення її на основну 
оборонно-промислову групу. Трансформація компанії Bumer 
проводиться під постійним державним контролем з викорис-
тання ринкових інструментів розвитку: приватизації оборон-
них підприємств як засобу отримання фондів для глибокої 
їх реструктуризації, залучення стратегічних інвесторів, роз-
ширення міжнародної кооперації в сфері створення озброєнь 
і військової техніки, залучення коштів агенції ARP, участі 
компаній у програмах міжнародного партнерства та надання 
державними структурами гарантій у вигляді державного майна 
для укладення і виконання міжнародних контрактів.

У Словацькій Республіці під час проведення ринкової 
трансформації оборонного сектору основну увагу було при-
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ділено диверсифікації виробництв, їх консолідації та ство-
ренню сприятливих умов для залучення іноземного капіталу. 
Було створено державний холдинг DMD Holding Group, який 
об’єднав провідні оборонні компанії країни. Акціонерами 
холдингу виступили міністерство економіки, фонд державного 
майна та низка словацьких компаній та банків. Ті підприєм-
ства DMD Holding Group, які на той час опинилися в складній 
економічній ситуації, у тому числі організації і підприємства 
маркетингово-торговельної діяльності (DMD Trade), виконан-
ня НДДКР у оборонній сфері (Konstrukta Defence), виробницт-
ва артилерійського озброєння (ZTS Special, a. s.), виробництва 
боєприпасів та керованих ракет (ZVS Holding, a.s.), були рефор-
мовані у холдинг DMD Group, за яким планується проведен-
ня приватизаційного тендеру. Також приватизовано значну 
частку малих та середніх підприємств, які виробляли продук-
цію військового та подвійного призначення, зокрема, авіаційні 
системи (ALES), вузли та комплекти для модернізації бронетех-
ніки (EVPU), автомобільну та бронетехніку (PPS VEHICLES), 
вузли та компоненти бронетехніки і системи розмінування 
(WAY INDUSTRY).

В Угорській Республіці відповідно до ухваленої у 1997 р. 
Стратегії збереження та оновлення угорської оборонної про-
мисловості була зроблена спроба передати оборонні підпри-
ємства під контроль державних холдингів або залишити їх під 
прямим управлінням держави. Важлива роль у цьому процесі 
відводилась державному Фонду розвитку, який був власником 
акцій підприємств. Внаслідок економічної кризи, хронічної 
нестачі бюджетних ресурсів у Фонді розвитку Стратегія збе-
реження державної власності підприємств, що випускають 
оборонну продукцію, була замінена на Стратегію їх ринкової 
трансформації. Протягом короткого терміну було приватизова-
но більшу частину оборонного комплексу. У державній влас-
ності залишилась певна кількість підприємств, які знаходяться 
у підпорядкуванні міністерства економіки і торгівлі (Respirator 
RT, Armcom Communication Technical Ltd та інші) та міністер-
ства оборони Угорщини (наприклад, Currus Combat Vehicle 
Technigue Company Ltd, Arzencl Electromechanical Joint–Stock 
Company Electronics, Technology Agency).

У Чеській Республіці основним напрямом перебудови під-
приємств – виробників ОВТ – було обрано конверсію. На по-
точний час у Чехії залишилось 26 основних підприємств з ви-
робництва ОВТ, які також поступово переходять на випуск ци-
вільної продукції. Переважну частину оборонного сектору було 
приватизовано у 2004 р., зокрема виробництво електронної, 
авіабудівної, радіолокаційної, автомобільної техніки. Взаємодія 
держави і оборонних підприємств здійснюється відповідно до 

ухвалених концепції “Основи взаємодії державного управлін-
ня і оборонної промисловості Чеської Республіки” та Угоди “Про 
співробітництво між міністерством оборони Чеської Республі-
ки та Асоціацією підприємств оборонної промисловості”.

У Російській Федерації приватизації оборонних підприємств 
ОПК також приділяється значна увага. Наприклад, вже у 1992 р. 
було приватизовано НТК “Союз” (обсяг оборонного замовлення 
на той час – 95,7 %), Іркутське авіаційне об’єднання (85,1 %), 
машинобудівне КБ “Граніт” (85,4 %), Московський гелікоптерний 
завод ім. Міля (44,4 %). У 1996 р. європейським консорціумом 
“Аріанспейс” (15 % акцій), французькою фірмою “Аероспейсьяль” 
(35 %), Російським космічним агентством (25 %) та Самарським 
конструкторським бюро “Прогрес” (25 %) було створено спільне 
підприємство “Старсем”. Французька Республіка таким чином 
отримала доступ до російських носіїв, на які існував попит, а 
Росія – фінансову підтримку та вихід на міжнародний комерційний 
космічний ринок. Науково-виробниче об’єднання “Енергія” було 
перетворено у ВАТ «Ракетно-космічна корпорація “Енергія”» 
ім. С. П. Корольова з державною часткою капіталу 32,22 % 
(у вигляді звичайних акцій), а НВО “Енергомаш ім. академіка 
Глушка” перетворено у ВАТ з однойменною назвою й держав-
ною часткою статутного капіталу 80 %.

Наприкінці 2006 р. було прийнято, окрім раніше затвердже-
них програм, федеральну цільову програму “Развитие ОПК на 
2007–2010 годы и на период до 2015 года”. Для реалізації феде-
ральних цільових програмам (ФЦП), які виконуються в інтересах 
розвитку ОПК, передбачалось на 2007 р. приблизно $2,86 млрд. 
Планується створення корпоративного базису ОПК у формі 50–60 
конкурентоспроможних диверсифікованих інтегрованих структур 
(холдингів). Рішення Президента та уряду Росії щодо створення 
24 з них прийнято. За попередніми даними інтегровані структу-
ри мають об’єднати близько половини підприємств ОПК Росії. 
Враховуючи виключно державну вагу зміни форми власності дер-
жавних підприємств, планується створення спеціальної Програми 
державного регулювання структурної перебудови ОПК.

На кінець 2007 р. відносна кількість підприємств коли-
валась у межах 30–80 % залежно від галузі. Так, авіаційна 
галузь мала до 80 % підприємств, ракетно-космічна – до 30 %, 
електронна – до 80 %, звичайних озброєнь – 40 %, боєприпасів 
і спецхімії – 30 %. Загальна кількість акціонерних товариств 
становила 389 одиниць. У тих із них, які створюють страте-
гічну продукцію, державі належить контрольний пакет, або 
100 % акцій. Наприклад, в авіаційній галузі у 16 акціонерних 
товариствах держава має 100 % акцій, у 18 – контрольний пакет 
акцій, у 51 – блокуючий пакет акцій; менше 25 % акцій – у 15 
акціонерних товариствах (див. таблицю). 

Обсяги участі держави у акціонерних товариствах основних галузей ОПК Росії

Галузі ОПК
Акціонерні товариства Участь держави в акціонерному капіталі

ВАТ ЗАТ (ТОВ) Всього 0 % < 25 % Блок-пакет Контр-пакет 100 %

Авіаційна 163 10 173 73 15 51 18 16
Ракетно-космічна 30 1 31 9 4 7 4 7
Електронна 84 5 89 59 12 3 6 9
Звичайних озброєнь 63 6 69 32 7 18 8 4
Боєприпасів і спецхімії 25 2 27 13 1 5 1 7
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Незважаючи на масштабні зміни форми власності обо-
ронних підприємств у країнах Вишеградської групи та Росії, 
ефект від діяльності приватизованих підприємств різний. На 
теперішній час ці підприємства можна поділити на дві умовні 
групи: першу, меншу, в якій підприємства успішно створюють 
озброєння і військову техніку та продукцію подвійного при-
значення з використанням ринкових інструментів розвитку; 
другу, значно більшу, у якій поступово зменшуються обсяги 
виробництва оборонної продукції з нарощуванням обсягів 
випуску цивільної продукції, або, внаслідок фінансової слаб-
кості акціонерів, підприємства продовжують знаходитися у 
скрутному становищі (чи на грані банкрутства). 

Успіх у роботі оборонних підприємств з приватною формою 
власності значною мірою залежить від узгодженого воєнно-
політичного рішення в державі щодо ринкової трансформації 
і підтримки ОПК, рівня обґрунтованості бізнес-проектів їх 
діяльності в найближчій і середньостроковій перспективі, 
стабільності економіки у цілому, спроможності держави з на-
дання бюджетних дотацій приватизованим підприємствам на 
першому етапі їх діяльності, створення сприятливих умов щодо 
залучення іноземного капіталу в оборонні виробництва, напра-
цювань у сфері військово-технічного співробітництва (ВТС) 
щодо спільного створення ОВТ з іноземними компаніями.

Зміна форми власності підприємств ОПК в Україні. Наша 
країна поступається державам Центральної та Східної Європи 
і Росії за темпами ринкових перетворень у оборонно-промисловій 
сфері. Незважаючи на те, що в Україні із 47 тис. промислових 
підприємств 80 % мають недержавну форму власності, 90 % 
(із 230) оборонних організацій і підприємств – державні та 
казенні підприємства. Проте можна назвати кілька потужних 
організацій і підприємств, які після зміни форми власності 
успішно працюють у ринковому середовищі. Наприклад, хол-
динг “Хартрон”, який складається із управляючої компанії (ВАТ 
“Хартрон”) та 13 підприємств у формі товариств з обмеженою 
відповідальністю. Частка ВАТ “Хартрон” в уставному капіталі 
цих товариств становить від 25 до 90 %. Частка держави в 
уставному капіталі ВАТ “Хартрон” – 50 %+1 акція. Відкрите 
акціонерне товариство “Мотор-Січ” об’єднало вісім заводів з 
виробництва, модернізації та ремонту авіадвигунів. Поставки 
продукції ВАТ “Мотор-Січ” здійснюються у понад 100 країн 
світу. У 1996 р. за участю компанії Воeіng Commercial Space 
Company (Сіетл, США, 40 % акцій), Ракетно-космічної корпо-
рації “Енергія” (Корольов, Росія, 25 %); Kvaerner Maritimea. s 
(Осло, Норвегія, 20 % акцій); державного КБ “Південне” і ВО 
“Південний машинобудівний завод” (Дніпропетровськ, Україна, 
10 % акцій) було засновано міжнародну компанію Sea Launch, 
яка на теперішній час є однією з найпотужніших світових ком-
паній з запуску космічних апаратів на геостаціонарну орбіту. 
Серед інших структур можна назвати науково-виробничу при-
ватну фірму “Адрон”.

Свого часу важливими кроками щодо зміни ситуації на 
краще було ухвалення рішень Ради національної безпеки і 
оборони України (РНБОУ) від 20 липня 2007 р. “Про хід реа-
лізації Державної програми реформування та розвитку ОПК 
на період до 2010 року”, введеного в дію Указом Президента 
України від 20 серпня 2007 року №721/2007, від 12 лютого 

2008 р. “Концептуальні засади забезпечення реалізації на-
ціональних інтересів в сфері приватизації”, введеного в дію 
Указом Президента України від 6 березня 2008 р. № 200/2008 
та схвалення Кабінетом міністрів України, відповідно у квітні 
та серпні 2008 р., нової Стратегії розвитку ОПК і Державної 
програми реформування та розвитку ОПК до 2013 р. 

Потреба реалізації завдань, сформульованих у перелічених 
документах, обумовлювало необхідність зміни форми власнос-
ті оборонних підприємств та потребу у розробленні підходів до 
управління цими процесами і, у зв’язку з цим, у розробленні 
основних засад державного контролю. 

Забезпечення національних інтересів держави під час 
зміни форм власності підприємств ОПК. У затверджених 
Концептуальних засадах визначено Стратегію приватизації 
державного майна оборонних підприємств, які мають значний 
вплив на обороноздатність держави, особливості переходу на 
програмні принципи ринкової трансформації стратегічних 
галузей ОПК та напрями удосконалення порядку приватиза-
ції суб’єктів ОПК. Зокрема, зазначено потребу приватизації 
підприємств, виходячи з затвердженої Державної програми 
реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу. 
Складовими цієї програми мають стати галузеві програми при-
ватизації, у яких мають визначатись вимоги з удосконалення 
системи державного управління при зміні форм власності 
підприємств, управління ними у постприватизаційний період, 
здійснення приватизації стратегічних підприємств за індиві-
дуальними планами, особливі умови приватизації, терміни і 
способи приватизації стратегічних підприємств. Особливу ува-
гу приділено питанню погодження умов приватизації підпри-
ємств ОПК шляхом ухвалення відповідних державних рішень, 
стимулюванню залучення інвестицій, удосконаленню порядку 
корпоратизації підприємств та їх передприватизаційної під-
готовки; визначенню умов, згідно з якими укладатимуться 
договори купівлі-продажу об’єктів приватизації, у тому числі 
умов, за яких договір може бути в установленому порядку 
розірвано або визнано недійсним. 

Участь держави під час змін форми власності оборон-
них підприємств. Основними завданнями, у виконанні яких 
мають приймати участь державні органи влади, зазначимо 
такі: забезпечення створення потрібних умов для проведення 
передприватизаційної підготовки підприємств (реєстру підпри-
ємств, систем показників державного майна, поточного стану 
операцій з державним майном тощо); обґрунтування, виходячи 
з інтересів держави, оптимального поєднання державної та 
приватної власності підприємств; участь у аналізі показників 
бізнес-проектів нових претендентів на власність підприємств, 
насамперед щодо ресурсних можливостей реалізації ними 
зобов’язань зі збереження і розвитку виробничого потенці-
алу для випуску оборонної продукції; аналіз можливих схем 
поєднання ринкових механізмів з державним регулюванням, 
виходячи з досягнення максимально можливої прибуткової 
діяльності підприємства; аналіз проектів планів щодо залу-
чення і використання позабюджетних джерел для підтримки 
проектів створення воєнної продукції; розроблення процедур 
корпоратизації, акціонування і приватизації підприємств; за-
ходи державного контролю за їх проведенням. 
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Про порядок виконання приватизаційних процедур у сфері 
ОПК. На розроблення підходів до управління процесами змін 
форми власності значною мірою впливатиме обрана схема 
приватизації підприємств та обсяги участі повноважних пред-
ставників держави у її реалізації. Приватизація, як і у цивільних 
галузях економіки, має передбачати три основні процедури – 
корпоратизацію, акціонування та власне приватизацію – з ура-
хуванням специфіки підприємств ОПК. Корпоратизація пе-
редбачає перетворення підприємств у акціонерні товариства. 
Засновниками акціонерних товариств (АТ) мають стати орга-
ни виконавчої влади, яким підпорядковані ці підприємства. 
Оцінювання балансової та ринкової вартості* підприємств, під-
готовка проекту плану розміщення акцій та проекту статуту АТ 
проводяться спеціально створеною Комісією з корпоратизації. 
До складу Комісії мають бути включені представники Фонду 
державного майна України (ФДМУ) або його регіонального 
відділення, РНБУ (з Управління проблем військово-технічної 
і військово-промислової політики Департаменту з питань 
воєнної безпеки) спеціально уповноваженого центрального 
органу виконавчої влади, органу виконавчої влади, якому 
підпорядкований суб’єкт ОПК, керівництва підприємства, 
банківської установи, що його обслуговує, а також незалежні 
фінансові консультанти та оцінювачі майна. 

Рішення про перетворення підприємства ОПК у акціонерне 
товариство має прийматися на засіданні Кабінету міністрів 
України за участю представника РНБОУ. Орган виконавчої 
влади, якому підпорядкований суб’єкт ОПК, разом із ФДМУ 
розглядає та затверджує акт оцінювання балансової та ринкової 
вартості підприємства, підготовленого Комісією. За доручен-
ням засновника АТ керівник суб’єкта ОПК після затвердження 
статуту акціонерного товариства подає до органу, що здійснює 
державну реєстрацію підприємницької діяльності, та до спеці-
ально уповноваженого центрального органу виконавчої влади, 
що здійснює державну реєстрацію суб’єктів ОПК, документи, 
потрібні для проведення державної реєстрації. З моменту дер-
жавної реєстрації АТ активи і пасиви суб’єкта ОПК переходять 
до акціонерного товариства, яке стає правонаступником прав 
і обов’язків корпоратизованого суб’єкта ОПК. 

Приватизація суб’єктів ОПК здійснюється відповідно до 
затверджених галузевих планів приватизації. Об’єктом при-
ватизації є акції АТ, які випущені у процесі корпоратизації 
підприємств. Суб’єктами приватизації є ФДМУ (або його 
регіональні відділення), спеціально уповноважений орган ви-
конавчої влади, органи влади, яким підпорядковані суб’єкти 
ОПК, та покупці (або їх представники). Засновник АТ передає 
ФДМУ акції, які відповідно до плану їх розміщення підлягають 
продажу. Фонд державного майна України здійснює продаж 
акцій відповідно до чинного законодавства про приватиза-
цію та плану розміщення акцій. Продаж акцій стратегічних 
підприємств ОПК проводиться на конкурсних засадах, від-

повідно до Положення, яке готується ФДМУ, Міністерством 
промислової політики та іншими міністерствами та галузевими 
структурами виконавчої влади, антимонопольним Комітетом 
України, Державною Комісією з цінних паперів і фондового 
ринку та затверджується на засіданні РНБОУ. До умов кон-
курсу обов’язково мають включатися вимоги щодо подання 
покупцями бізнес-плану післяприватизаційного розвитку 
підприємства. 

Управління пакетами акцій, що належать державі в статут-
них фондах АТ, здійснюється уповноваженими особами, які 
призначаються відповідно до законодавства на конкурсних 
засадах центральним органом виконавчої влади. 

Для забезпечення державних інтересів та об’єктивності 
проведення процесів приватизації механізми зміни форми 
власності підприємств ОПК з державної на державно-приватну 
(чи приватну) доцільно визначити у законі “Корпоратизація, 
акціонування та приватизація в сфері ОПК”.

Рада національної безпеки і оборони України має щорічно 
заслуховувати й затверджувати звіт Кабінету міністрів України 
про хід корпоратизації та приватизації підприємств ОПК, 
проведених згідно з затвердженими галузевими програмами 
приватизації.

Особливості контролю зміни форми власності інтегрованої 
структури (ІС), що базуються на ідеях державно-приватного 
партнерства. Під державно-приватним партнерством розу-
міється система відносин, які складаються між державою та 
приватними суб’єктами господарювання для взаємовигідної 
співпраці у складі ІС з метою реалізації комерційних і неко-
мерційних проектів у сфері спільного створення нових та мо-
дернізації існуючих ОВТ. Капітал ІС створюється об’єднанням 
державних та приватних ресурсів. 

Використання об’єднаного капіталу та наданих прав ве-
дення бізнесу дозволяє ІС проводити ефективнішу діяльність 
у сучасному ринковому середовищі. 

Під час розроблення підходів до управління зміною форм 
власності оборонних підприємств, які входитимуть до ІС, та 
формуванні майна інтегрованих структур у цілому (за рахунок 
майнового внеску держави, регулярних, чи одноразових, вне-
сків підприємств, доходів, які отримуватимуться ІС у процесі 
діяльності) слід контролювати поточну динаміку зміни обсягу 
власності інтегрованих структур за результатами: 

укладення й здійснення ІС комерційних угод, купівлі і ре-
алізації майна, надання кредитів, участі в уставних капіталах 
інших господарчих структур, а також у формуванні майна ко-
мерційних і некомерційних організацій та за їх межами, метою 
яких є створення і експорт оборонної продукції;

надання інвестицій вітчизняним і іноземним організаціям; 
створення на території нашої країни та за її межами комерцій-
них і некомерційних організацій; участі у державних та інших 
проектах і програмах з розроблення, виробництва і експорту ви-
сокотехнологічної оборонної та іншої промислової продукції.

За певних умов створення і впровадження ІС, побудованих 
з використанням ідей державно-приватного партнерства, на-
дасть можливість прискорити вихід ОПК з кризи. 

Державний контроль за процесами зміни форми власності 
підприємств ОПК. Приватизація оборонних підприємств може 

* Балансова вартість – це вартість матеріальних складових (майна)  під-
приємства; ринкова вартість підприємства – це кошти, за які його можна 
продати; ринкова вартість (капіталізація) підприємства – це ринкова вартість 
його акцій, яка залежить від інтегральної оцінки активів підприємства (мате-
ріальних і нематеріальних): прибутковості, попиту на ринку продукції, стану 
виробничого обладнання, ноу-хау тощо.
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створити загрози для держави, а проникнення іноземного ка-
піталу в стратегічні підприємства – призвести до знищення їх 
як конкурентів, втрати науково-технологічного потенціалу, або 
до штучного банкрутства, “втечі” капіталу тощо. Тому вже на 
етапі розроблення принципів приватизації підприємств ОПК 
мають бути враховані спеціальні вимоги: обмеження обсягів 
участі іноземних інвесторів, застосування спеціальних правил 
приватизації оборонних підприємств, закріплення за держав-
ною власністю пакетів акцій у достатніх обсягах, внесення 
вимог щодо інвестиційних зобов’язань у приватизаційні угоди 
під час продажу активів підприємств. 

Ефективність державного контролю залежить від своєчас-
ного створення: 

реєстру підприємств, в якому за кожним з них наведено сис-
тематизовані дані про складові його державної власності;

єдиної системи аналізу та контролю державного майна 
оборонних підприємств, а також правил та процедур його 
оновлення;

системи, що забезпечує в реальному режимі часу отри-
мання, облік, збереження, оброблення та надання даних про 
операції з державним майном підприємств ОПК.

Державний контроль має здійснюватися на етапах під-
готовки державного майна до приватизації та безпосередньої 
реалізації приватизаційних процедур. На першому етапі мають 
контролюватися конкурсні процедури вибору фінансових 
консультантів та оцінювачів державного майна, їхні дії при 
виконанні процедур приватизації, обґрунтованість вибору 
параметрів, які визначатимуть рішення щодо приватизації 
державного майна (розмір відчужуваних пакетів акцій, вартість 
майна, що приватизується, способи та терміни приватизації), 
а також контроль за обов’язковим обліком попиту на майно, 
що приватизується. На другому етапі мають контролюватися 
аналіз відомостей про потенціальних власників: їх репутації, 
тривалості професійної діяльності, обсягів і джерел капіталу, 
їхніх бізнес-планів. 

Потрібною і достатньою умовою ефективного державного 
контролю за діяльністю акціонерних товариств зі змішаною 
власністю є володіння державою контрольним пакетом акцій – 
більше половини від загальної кількості акцій АТ. За таких 
умов держава є повноправним господарем АТ і може забез-
печити повний контроль за його діяльністю. Саме такий пакет 
акцій повинна мати держава в АТ, які займаються створенням 
стратегічної воєнної продукції. В інших випадках, наприклад, 
коли АТ займається створенням та експортом звичайних ОВТ, 
кількість акцій, які належатимуть державі, може бути дещо 
меншою. Можна назвати дві причини доцільності такого 
підходу. По-перше, обсяг виробництва ОВТ та продукції по-
двійного використання у більшості акціонерних товариств не 
перевищуватиме 15–20 %. У такому разі державний контроль 
доцільно концентрувати на забезпеченні виробництва воєнної 
продукції. По-друге, в останні роки технологічно розвинені 
країни при проведенні ВТС з іноземними партнерами надають 
перевагу комерційній складовій їхньої діяльності – отримання 
максимального прибутку при продажу продукції. Останнє 
призводить до збільшення кількості акцій у недержавних ак-
ціонерів. За таких умов у разі потреби посилення державного 

контролю може бути забезпечено використанням так званої 
“золотої акції”.*

Потрібний також жорсткий контроль за діями представни-
ків державної влади, які, відповідаючи за приватизацію дер-
жавного майна, часто діють неадекватно, з порушенням закону. 
Серед найхарактерніших порушень зазначимо перевищення 
повноважень у сфері розпорядження державним майном, 
невиконання своїх безпосередніх зобов’язань, залучення “не-
залежних зовнішніх” експертів, які є насправді афільованими 
зацікавленими юридичними особами, необґрунтоване знижен-
ня ціни, проведення удаваних конкурсів, корупція. Для дієвого 
контролю в цій сфері доцільно для кожного стратегічного обо-
ронного підприємства надати всебічний прогноз можливих на-
слідків його приватизації та залучити до контролю, насамперед 
на етапах оцінки балансової і ринкової вартості підприємств та 
передпродажної підготовки державних акцій, Рахункову палату 
Верховної Ради України та спеціальні органи.

З урахуванням наведеного можна сформулювати такі ви-
сновки та пропозиції:

в умовах завершення переходу України від планової еко-
номіки до ринкової, а також з огляду на прогнозні показники 
розвитку економіки країни в осяжній перспективі альтернатива 
щодо зміни форми власності оборонних підприємств з дер-
жавної на державно-приватну (чи приватну) навряд чи існує; 
приватна форма власності надає підприємствам можливість 
використовувати ринкові інструменти розвитку, покращує 
умови для залучення іноземних інвестицій та сприяє розши-
ренню воєнно-технічного співробітництва у сфері спільного 
створення озброєнь з провідними іноземними компаніями;

незважаючи на масштабні зміни форми власності обо-
ронних підприємств в країнах Вишеградської групи та Росії, 
ефект від діяльності приватизованих підприємств різний; на 
теперішній час ці підприємства можна поділити на дві умовні 
групи: першу, меншу, в якій підприємства успішно створюють 
озброєння і військову техніку та продукцію подвійного при-
значення, з використанням ринкових інструментів розвитку; 
другу, значно більшу, у якій поступово зменшуються обсяги 
виробництва оборонної продукції з нарощуванням обсягів 
випуску цивільної продукції, або, внаслідок фінансової слаб-
кості акціонерів, підприємства продовжують знаходитися у 
скрутному становищі (чи на грані банкрутства); 

успіх у роботі оборонних підприємств з приватною формою 
власності значною мірою залежить від узгодженого воєнно-
політичного рішення в державі щодо ринкової трансформації 
і підтримки ОПК, рівня обґрунтованості бізнес-проектів їх 
діяльності, стабільності економіки у цілому, спроможності 
держави з надання бюджетних дотацій приватизованим під-
приємствам на першому етапі їх функціонування, створення 

* “Золота акція” – умовна акція, яка надає державі (її представникам) 
вирішальний голос щодо державного контролю за  діяльністю приватизова-
ного підприємства. Наприклад, у Бельгії застосування “золотої акції” перед-
бачається під час приватизації бельгійською компанією Suez  компанії  Gaz 
de France, що дозволяє зменшити державну частку в капіталі з 74 % до 34 %. 
Уряд Британії право “золотої акції” використовує у компаніях Rolls Royce та 
BAE Systems. У Польщі у 2005 р. прийнято закон щодо утримання “золотої 
акції” 15 підприємствами. У Росії право “золотої акції” передбачено статтею 
38 закону “Про приватизацію державного та муніципального майна”.
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сприятливих умов щодо залучення іноземного капіталу в обо-
ронні виробництва, напрацювань у сфері ВТС щодо спільного 
створення ОВТ з іноземними компаніями; важливе значення на 
початковому етапі матиме відповідна трансформація системи 
управління оборонною промисловістю;

основними завданнями державних органів при зміні форми 
власності оборонних підприємств повинні стати створення 
умов для передприватизаційної підготовки підприємств, ви-
значення оптимального співвідношення державної та при-
ватної власності акціонерних товариств, поєднання ринкових 
механізмів з державним регулюванням, виходячи з досягнень 
максимально можливої прибутковості їх діяльності; аналіз 
показників бізнес-проектів претендентів на власність акціо-
нерних товариств; участь у розробленні й проведенні процедур 
корпоратизації, акціонування і приватизації підприємств та 
забезпечення державного контролю за цими процесами; 

проведення зміни форми власності підприємств ОПК по-
требує своєчасного розроблення та впровадження реєстру 
оборонних підприємств, який має містити систематизовані 
дані про складові державної власності кожного з них; єдиної 
системи аналізу і контролю державного майна та правил і про-
цедур його оновлення, а також системи, що забезпечуватиме 
в реальному режимі часу отримання, облік, збереження, об-
роблення та надання даних про операції з державним майном 
підприємств;

найважливішими складовими процесу зміни форми влас-
ності є корпоратизація, акціонування та власне приватизація 
підприємств ОПК. Механізм реалізації цих складових доцільно 

визначити у законі “Корпоратизація, акціонування та при-
ватизація в сфері ОПК”. Особливу увагу при цьому має бути 
приділено вимогам щодо оцінювання балансової і ринкової 
вартості підприємств та професіональному складу спеціальної 
Комісії, яка проводитиме корпоратизацію; 

при проведенні державного контролю за процесами зміни 
форм власності підприємств ОПК особлива увага має бути 
приділена проведенню конкурсу щодо вибору незалежних 
фінансових консультантів та оцінювачів державного майна, їх 
діям при виконанні процедур корпоратизації, акціонування та 
приватизації; вибору параметрів, що визначатимуть державне 
рішення щодо приватизації; аналізу показників бізнес-проектів 
потенційних покупців, насамперед щодо ресурсних можли-
востей реалізації ними зобов’язань зі збереження і розвитку 
виробничого потенціалу для випуску оборонної продукції, 
а також об’єктивності відомостей про потенційних покупців; 

для контролю за діяльністю органів влади, які відповіда-
тимуть за приватизацію державного майна, доцільно надати 
всебічний прогноз можливих наслідків приватизації стратегіч-
них підприємств ОПК та залучити до контролю, насамперед 
на етапах оцінювання балансової і ринкової вартості підпри-
ємств Рахункову палату Верховної Ради України та спеціальні 
органи.

Надійшла до редакції 25.10.2010.
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Економічні аналітики і міжнародні економічні орга-
нізації мають спільну думку, що світова економі-
ка почала стабілізуватися після найбільшого гло-
бального спаду з часів Другої світової війни. Хоча 
важко емпірично переконатися в тому, чи зіграла 

свою роль фіскальна політика масової підтримки, поліпшен-
ня умов кредитування і відновлення попиту на ринках житла 
у Північній Америці і Великій Британії певною мірою вказують 
на те, що цей стимул забезпечує потрібний короткостроковий 
поштовх. Однак залишаються значні ускладнення, які можуть 
стримувати швидке відновлення у фінансовій системі, серед 
яких зменшення статків домогосподарств (навантажені бор-
гами споживачі намагаються відновити свої заощадження), 
тривале безробіття і делеверидж (зменшення суми заборго-
ваності фірми за допомогою її прискореної виплати), разом з 
майбутніми довгостроковими перспективами інфляції.

Фактично більшість економічних прогнозистів очікують 
повільного відновлення на тлі зростання безробіття і слабкого 
зростання валового внутрішнього продукту (ВВП). На додаток 
масові пакети стимулів призвели до збільшення суспільного 
боргу, проблему якого вже слід вирішувати, бо країни дедалі 
глибше поринають у борги. Це може спричинити серйозні скоро-
чення майбутніх урядових видатків, у тому числі і на оборону. 

Як Альянс колективної оборони, Організація Північно-
атлантичного договору (НАТО) покладається на внески країн-
членів і тому постраждає від таких скорочень. Цей вплив може 
проявитися у непропорційному розподілі оборонного тягаря 
між союзниками, а якщо до того ж є певні власні вигоди (змен-
шення безпосередньої загрози власним кордонам тощо) від 
членства в Альянсі, такий вплив може тільки посилитися. 

Економічний огляд. Автори спочатку оцінюють узгодже-
ний прогноз провідних міжнародних економічних організацій, 
таких як Організація економічного співробітництва і розвитку 
(ОЕСР) і Міжнародний валютний фонд (МВФ). Існує ряд 
макроекономічних показників, якими можна скористатися 
для оцінювання стану циклу ділової активності. Автори зо-
середилися на трьох критеріях, які безпосередньо стосуються 
державних фінансів і, відповідно, оборонних видатків. Першим 
критерієм є щорічні темпи зростання ВВП. Оскільки державні 
доходи ґрунтуються на податках з підприємств, фізичних осіб 
і з продаж, зміни загальної економічної діяльності впливають 
на здатність уряду забезпечити достатньо доходів для фінан-
сування різних обов’язкових і вибіркових видатків. 

Згідно з прогнозами МВФ щодо зростання ВВП, приблизно 
у половині країн – членів НАТО (12 з 25*) передбачається його 
негативне зростання до 2010 р. Крім того, у більшості країн-
членів з Центральної і Східної Європи скорочення ВВП буде 
найзначнішим протягом 2009–2010 рр. (табл. 1). З іншого боку, 
у Словаччині і Словенії очікується значне зростання ВВП до 
2010 р., а з найпотужніших країн – членів Альянсу тільки від 
Канади передбачається скромне зростання до 2010 р.

Другий важливий критерій – рівень безробіття. Воно, через 
скорочення споживчих видатків, впливає на кількість людей,

* Навесні 2004 р. Республіка Болгарія, Естонська, Латвійська, Литовська 
Республіки, а також Румунія, Словацька Республіка і Республіка Словенія 
стали членами Альянсу. 
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Таблиця  1 .  Прогноз зростання ВВП

Країна – член НАТО 2008 2009 2010

Чеська Республіка 3,2 –3,5 0,1
Королівство Данія –1,1 –4,0 0,4
Королівство Бельгія 1,1 –3,8 0,3
Естонська Республіка –3,6 –10,0 –1,0
Республіка Болгарія 6,0 –2,0 –1,0
Французька Республіка 0,7 –3,0 0,4
Канада 0,5 –2,3 1,6
Федеративна Республіка 
Німеччина 1,3 –6,2 –0,6
Грецька Республіка 2,9 –0,2 –0,6
Угорська Республіка 0,6 –3,3 –0,4
Італійська Республіка –1,0 –5,1 –0,1
Латвійська Республіка –4,6 –12,0 –2,0
Литовська Республіка 3,0 –10,0 –3,0
Велике Герцогство Люксембург 0,7 –4,8 –0,2
Королівство Нідерландів 2,0 –4,8 –0,7
Королівство Норвегія 2,0 –1,7 0,3
Республіка Польща 4,8 –0,7 1,3
Португальська Республіка 0,0 –4,1 –0,5
Румунія 7,1 –4,1 0,0
Словацька Республіка 6,4 –2,1 1,9
Республіка Словенія 3,5 –2,7 1,4
Королівство Іспанія 1,2 –4,0 –0,8
Туреціка Республіка 1,1 –5,1 1,5
Сполучене Королівство Великої 
Британії та Північної Ірландії 0,7 –4,2 0,2
Сполучені Штати Америки 1,1 –2,6 0,8

яких уряд може оподаткувати безпосередньо і опосередковано. 
Очікується, що рівні безробіття стабільно зростатимуть до 
2010 р. в усіх країнах – членах НАТО, за винятком Люксем-
бургу (табл. 2). Як зазначалось на початку цієї статті, витрати 
домогосподарств є основним фактором міцного оздоровлення. 
У свою чергу, ці витрати залежать від доходу і статку. Ціни на 
житло є головним детермінантом статку домогосподарства в 
багатьох країнах – членах НАТО і останні дані вказують на 
початок їх стабілізації. Однак дуже повільний процес ство-
рення робочих місць не сприяє доходам домогосподарств. 
Якщо прогнози щодо безробіття справдяться, оздоровлення 
ще більше уповільниться.

Третім критерієм є чистий державний баланс і чистий дер-
жавний борг у пропорції до ВВП. Чистий борг – це сума усіх 
державних зобов’язань (резидентів і нерезидентів) “мінус” усі 
державні активи (національні й іноземні). Якщо уряд занадто 
заборгував, майбутні вибіркові видатки, найімовірніше, скоро-
чуватимуться. Прогнози державних балансів для країн – чле-
нів НАТО особливо неприємні (табл. 3). За винятком Норвегії, 
яка має здоровий фінансовий баланс, усі країни-члени втрача-
тимуть більше, ніж отримуватимуть надходжень, принаймні

Таблиця  2 .  Прогнози рівнів безробіття

Країна – член НАТО 2008 2009 2010

Королівство Бельгія 6,8 9,5 10,5
Канада 6,2 8,4 8,8
Чеська Республіка 4,2 5,5 5,7
Королівство Данія 1,7 3,2 4,5
Французька Республіка 7,8 9,6 10,3
Федеративна Республіка 
Німеччина

7,3 9,0 10,8

Грецька Республіка 7,6 9,0 10,5
Італійська Республіка 6,8 8,9 10,5
Велике Герцогство Люксембург 4,4 6,8 6,0
Королівство Нідерландів 2,8 4,1 5,0
Королівство Норвегія 2,6 3,7 4,7
Португальська Республіка 7,8 9,6 11,0
Словацька Республіка 8,6 11,5 11,7
Республіка Словенія 4,5 6,2 6,1
Королівство Іспанія 11,3 17,7 19,3
Сполучене Королівство Великої 
Британії та Північної Ірландії

5,5 7,4 9,2

Сполучені Штати Америки 5,8 8,9 10,1

Примітка .  Джерело: Світовий огляд МВФ 2009 і огляд ОЕСР 
№ 85, червень 2009. 

Таблиця  3 .  Загальний державний баланс

Країна – член НАТО 2008 2009 2010

Королівство Бельгія –1,2 –4,7 –5,6
Канада 0,4 –3,4 –3,6
Чеська Республіка –1,5 –4,1 –4,2
Королівство Данія 3,0 –2,0 –4,8
Французька Республіка –3,4 –6,2 –6,5
Федеративна Республіка 
Німеччина

–0,1 –4,7 –6,1

Грецька Республіка –3,7 –4,5 –5,2
Італійська Республіка –2,7 –5,4 –5,9
Велике Герцогство Люксембург 1,4 –3,4 –4,4
Королівство Нідерландів 0,8 –3,2 –4,0
Королівство Норвегія 18,8 9,8 11,0
Португальська Республіка –2,6 –5,9 –6,1
Словацька Республіка –2,2 –2,9 –2,9
Республіка Словенія –0,3 –4,2 –3,7
Королівство Іспанія –3,8 –7,5 –7,5
Сполучене Королівство Великої 
Британії та Північної Ірландії

–5,4 –9,8 –10,9

Сполучені Штати Америки –6,1 –13,6 –9,7

Примітка .  Джерело: Світовий огляд МВФ 2009.
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протягом 2010 р. Зокрема, очікується, що найбільші країни – 
члени НАТО, а саме, США і Велика Британія, зареєструють 
дефіцит порядку 10–14 % ВВП у 2009 і 2010 рр., а Французь-
ка Республіка, Німеччина і Іспанія також матимуть дефіцит до 
2010 р. у розмірі 5–8 % ВВП. 

Зважаючи на масштаб фінансової кризи, стимули і ряту-
вальні пакети були, безперечно, великими. Якщо найгірша 
криза вже позаду, як вважає більшість аналітиків, вплив таких 
великих дефіцитів може бути короткостроковим, (хоча може 
спостерігатись розтягування на середньо- і довгостроковий пе-
ріод). Але й оздоровлення також займе багато часу, а більшість 
обов’язкових видатків прив’язані до так званих “автоматичних 
стабілізаторів” – трансферних платежів і держзакупок, які 
збільшуються, коли знижується дохід. Серед прикладів – 
страхування зайнятості, державні субсидії бідним і купівля 
послуг для безплатного надання їх бідним. У період уповіль-
нення економіки більше бідних людей отримують право на 
такі трансфери і послуги і відповідно зростають витрати на їх 
забезпечення. Це обов’язково погіршує і без того не райдужні 
прогнози щодо державного балансу. 

Ще однією важливою і відповідною змінною величиною 
є сукупна заборгованість країни, яка вимірюється співвідно-
шенням між чистим боргом і ВВП, про які йшлося вище. Цей 
критерій включає в себе дефіцит, накопичений на усіх рівнях 
уряду (федеральному, штату/провінції тощо) протягом років. 
Рис. 1 ілюструє співвідношення чистого боргу і ВВП у найбіль-
ших країнах – членах НАТО. Згідно з цими даними, Канада – 
єдина країна – член НАТО з достатніми фіскальними можливо-
стями для того, щоб перетерпіти повільне зростання чи інший 
спад. З іншого боку, співвідношення між боргом і ВВП Італії 
у 117 % вказує на те, що у найкращому разі їй доведеться 
сплатити дуже велику премію (дуже високий відсоток на свої 
суверенні зобов’язання) або ще гірше, постати перед ризиком 
дефляції (банкрутства). Решта великих країн – членів НАТО 
демонструють співвідношення між боргом і ВВП у розмірі 
60–70 %, що вказує на те, що в коротко- і середньостроковій 
перспективі не вдасться уникнути скорочення витрат. 

Дані прогнозів і аналіз тенденцій, наведені в попередніх 
абзацах, дають достатньо реалістичну картину стану макро-
економіки в країнах – членах НАТО. Очікується, що усі країни-
члени досягнуть найнижчої точки спаду до кінця 2009 р., 
а від половини групи (12 з 25) передбачається невелике, але 
позитивне зростання до 2010 р. Проте існує серйозна ймовір-
ність того, що це буде відновлення з безробіттям і з надмірно 
обтяженим державним сектором, що шукатиме можливостей 
скорочення майбутніх вибіркових видатків. Навряд чи обороні 
вдасться уникнути скорочення державних видатків, особливо 
зважаючи на те, що виборці віддають превагу збереженню 
державних соціальних витрат (на охорону здоров’я, освіту, 
підтримку літніх людей).

Можливий негативний тиск на оборонні бюджети країн – 
членів НАТО внаслідок економічної і фінансової кризи ще біль-
ше погіршуватиметься внаслідок такого чинника, що більшість 
країн-членів не виконала вимогу НАТО щодо мінімального за-
безпечення частки видатків на оборону від ВВП у розмірі 2 % 
(NATO’s Agreed Level of Commitment). Як показано на рис. 2, 
тільки п’ять країн-членів забезпечили або перевищили цей по-
ріг у 2008 р. Cередній внесок в оборону в НАТО становить 
приблизно 1,7 % ВВП (NATO Average 1.7 %).

Далі надано економічні теорії і інструменти для оцінювання 
наслідків очікуваного скорочення вибіркових видатків, у тому 
числі на оборону для НАТО. Зокрема, оцінювання стосується 
розподілу тягаря, оборонно-промислової політики країн-членів 
і спільно фінансованих бюджетів НАТО, таких як програма 
інвестицій НАТО у безпеку, яка в 2008 р. становила майже 
900 млн доларів США. 

Проблема оборонної економіки. Економіка – це ідеальний 
інструмент для вивчення урядової політики на макрорівні, бо 
йдеться про розміщення обмежених ресурсів, які можна за-
стосувати в альтернативних сферах. У нашому нинішньому 
контексті військові бюджети в найкращому разі є незмінними 
(і найімовірніше зменшаться у реальному вимірі), тому що 
урядам треба зважати і на інші пріоритети, такі як рятування 
фінансового сектору і збільшення різноманітних соціальних 

Рис. 1. Чистий борг у відсотках ВВП (Джерело: Світовий огляд МВФ 2009) Рис. 2. Співвідношення витрат на оборону і ВВП у 2008 р.
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програм, у тому числі у сфері охорони здоров’я. Подальший 
тиск на оборонні бюджети є наслідком зростання вартості 
оснащення і особового складу (для країн з повністю конт-
рактними збройними силами). В результаті цього неможливо 
уникнути важкого вибору. В міру того, як уряди роблять такий 
вибір, перший імовірний вплив на НАТО буде пов’язаним зі 
справедливістю розподілу оборонного тягаря між союзниками. 
Розподіл тягаря став важливою темою в НАТО і залишатиметь-
ся у центрі уваги надалі.

Оборона як суспільне благо. Країни вступатимуть або за-
лишатимуться в клубі, який спеціалізується на забезпеченні 
колективної оборони, доти, поки це має економічний сенс 
(тобто є вигідним). Отже, нейтральність, або національна са-
мостійність менш бажані, якщо членство забезпечує кращий 
захист за прийнятну ціну. Коли захист, який надає цей клуб, 
є суспільним благом, це матиме цікаві наслідки для розподілу 
витрат у клубі. Суспільне благо має два виразні аспекти –  “не- 
виключність” і “несуперницьке споживання”. За часів “взаємно 
гарантованого знищення” американський ядерний щит захищав 
додаткових союзників, не зменшуючи захист існуючих союз-
ників (несуперницьке). Більше того, якщо ядерне стримування 
існує, воно поширюється на усіх союзників (невиключність)*. 

Наслідки для розподілу витрат полягають у тому, що сус-
пільне благо стимулює країни до того, щоб проїхатися “зайцем” 
у той час, як інші країни забезпечують достатню колективну 
оборону. Ще одним наслідком економічної теорії військових 
альянсів є те, що тоді, як доктрина НАТО 1950-х і 1960-х рр. 
щодо взаємно гарантованого знищення забезпечувала суспіль-
не благо, яке посилювало непропорційний розподіл оборонного 
тягаря, наступна доктрина гнучкого реагування пом’якшувала 
цю проблему. Причина в тому, що доктрина гнучкого реагу-
вання вимагала від країн повного спектра збройних сил як 
звичайних, так і стратегічних (ядерних). Звичайні збройні сили 
забезпечують не тільки захист і обмеження шкоди, яка може 
бути завдана в разі, якщо засоби стримування не упораються, 
але й інші вигоди, для кожної країни свої, такі як національна 
система пошуково-рятувальної діяльності та засоби допомо-
ги цивільним властям. Отже, чим більше специфічних вигід 
отримає країна від витрат на оборону, тим ймовірніше вона 
фінансуватиме такі витрати і спроби проїхатися “зайцем” 
втратять привабливість. 

Оборона і політичні ринки. Обмежені оборонні бюджети 
також впливають на оборонно-промислову політику країн – 
членів НАТО та майбутні рішення стосовно оборонних заку-
пок. Вибір в оборонній сфері робиться на політичних ринках, 
на яких домінують виборці, політичні партії, уряди, бюрократи 
і групи виробників. Кожна з цих груп переслідує свої інтереси 
(наприклад, вигоди для виборців; максимізація кількості голо-
сів; перевибори; максимізація бюджетів; прибутки чи орендна 
плата). Інша економічна модель, яка може розв’язати питання, 
пов’язані з політико-військово-промисловим комплексом, – це 
модель суспільного вибору. Виборці (як замовники) погано 

інформовані щодо можливостей вибору в оборонній сфері, 
тому такий вибір роблять політики, міністри уряду, державні 
службовці і збройні сили (як агенти) під впливом оборонних 
підрядників, які прагнуть отримати ласі контракти. На уряди, 
безумовно, впливають наслідки вибору, що робиться в обо-
ронній сфері (наприклад, закриття військових баз, укладання 
контрактів з фірмами в маргінальних виборчих округах). 
Бюрократії у вигляді міністерства оборони і збройних сил 
намагатимуться максимізувати свої бюджети і робитимуть 
це, завищуючи оцінку загрози і занижуючи оцінку вартості 
запропонованої ними політики і обраного ними оборонного 
обладнання (наприклад, танки, а не вантажівки; авіаносці за-
мість мінних тральників; бойові літаки замість гелікоптерів і 
транспортних літаків). І нарешті, аналіз замовлень і суспіль-
ний вибір пояснюють поведінку агентів, які роблять вибір в 
оборонній сфері й ідентифікують різні зацікавлені групи, що 
чинитимуть опір змінам. Такий аналіз має велике значення для 
країн, перед якими стоїть велика економічна і фінансова криза 
і загроза скорочень витрат на військові потреби.

Спільно фінансовані бюджети НАТО. Зрештою, економічні 
теорії і моделі можна також застосувати для оцінювання впливу 
скорочення фінансування вибіркових видатків країн-членів на 
спільно фінансовані бюджети НАТО. Бюджетні рішення в НАТО 
ґрунтуються на прийнятті рішень на основі консенсусу між краї-
нами-членами і не існує жодного покарання за затримку з пла-
тежами або недофінансування. Спільне фінансування НАТО 
стосується Програми інвестицій НАТО в безпеку, з якої фі-
нансуються інфраструктурні проекти НАТО; військового 
бюджету, з якого фінансуються військові командування НАТО, 
штаб Альянсу і комітети; цивільного бюджету, з якого фінан-
сується штаб-квартира НАТО, її персонал, комітети і групи 
планувальників. Як спільно фінансовані бюджети мають бути 
поділені між країнами-членами – це економічне питання, до якого 
застосовуються ті самі інструменти, що і для розподілу тягаря, 
а інструменти і концепції, що обговорювалися раніше, забезпе-
чать потрібну основу для оцінок, про які йтиметься надалі. 

Наслідки для НАТО. Оборонній сфері навряд чи вдасть-
ся уникнути бюджетних скорочень. З урахуванням інфляції, 
з 2004 р. оборонні витрати збільшилися майже на 2 % в НАТО 
і на 4,2 % у Північній Америці. Але реальне (з урахуванням 
інфляції) зростання оборонних видатків у 2008 р. становило 
близько 0 %. На додаток критики заявляють, що інфляція в обо-
ронній сфері перевищує дефлятор ВВП (інфляція в економіці 
загалом), отже, невелике зростання в реальних термінах, яке, 
як здається, має місце в оборонних видатках, насправді є ско-
роченням у реальних термінах. Наприклад, оборонний бюджет 
президента Обами з урахуванням інфляції на 2010 фінансовий 
рік на 1,2 трн доларів США менший за попередній прогноз на 
10 років, який робився в адміністрації президента Буша*.

Розподіл тягаря. У сучасній доктрині НАТО щодо реагу-
вання на кризові ситуації значний наголос робиться на засто-
суванні сили поза межами країн – членів НАТО. Такі зміни 
в доктрині є основою для обчислення розподілу тягаря з огляду 

* Тодд Сендлер і Кіт Гартлі. Економіка Альянсів: уроки для колектив-
них дій // Журнал економічної літератури.– 2001.– Том 39.– Вересень.– 
С. 869–896. 

* Управління менеджменту і бюджету США. Бюджет уряду США на 
2010 фінансовий рік; зведені таблиці, 20 травня.



Наука і оборона 4’2010

НАТО і економічна
та фінансова криза20

на економічну теорію альянсів, наведену вище. Врегулювання 
криз поза межами Європи передбачає великі інвестиції в 
стратегічні повітряні і морські перевезення для забезпечення 
миротворчої діяльності. Це покладатиме більший тягар на 
потужніші країни Альянсу, оскільки ці країни вже зробили 
потрібні капітальні інвестиції в ці галузі. Нинішні і майбутні 
геостратегічні реалії НАТО характеризуються широким набо-
ром викликів, починаючи від транснаціонального тероризму 
до непередбачуваних режимів, що впливають на забезпечення 
національної оборони і міжнародної безпеки. Головна ідея тут 
полягає в тому, що змінюючи публічність послуг НАТО (як 
визначено в доктрині), можна значно вплинути на розміщення 
обмежених ресурсів у НАТО. 

Те, що нова доктрина НАТО, і, певною мірою, збільшення 
кількості членів, може призвести до непропорційного розпо-
ділу тягаря, вже прогнозували різні аналітики, і статистичний 
аналіз з використанням стандартних емпіричних інструментів 
підтвердив це*. Хоча економічна і фінансова криза може об-
межити доступні для НАТО ресурси, вона створить потрібні 
умови для того, щоб Альянс переформулював свою стратегічну 
концепцію. Наприклад, зміни в доктрині, які передбачають 
більші індивідуальні вигоди для членів, такі як інвестиції в 
укріплення можливих цілей, по яких може бути завданий удар, 
спеціалізацію і розвідку, можуть спричинити вирівнювання 
тягаря і більш стабільне бюджетне середовище для Організації. 
З іншого боку, такі зміни відбудуться за рахунок діяльності 
НАТО, що стосується суспільного блага. 

В аспекті забезпечення достатньо достовірної екстраполяції 
на можливе скорочення оборонних видатків внаслідок еконо-
мічної і фінансової кризи економічна теорія альянсів дає певні 
рекомендації. Зокрема, теорія вказує на статистичний зв’язок 
між оборонними видатками і такими чинниками, як дохід 
(ВВП), союзні витрати, загрози і певні чинники, індивідуальні 
для кожної країни, такі, як оборонна політика чи політичні 
партії. На додаток, залежно від методики обчислення, можна 
оцінити коротко- і довгострокову реакцію на зміни обговоре-
них вище чинників.

Хоча фінансова криза може обмежити доступні ресурси (до-
хід), головний висновок з цих моделей полягає в тому, що вплив 
може залежати від реакції країни-члена на загрозу, існуючої 
оборонної політики і її оцінювання важливості Альянсу для 
її власної безпеки. Наприклад, недавнє рішення канадського 
уряду встановити прогнозоване довгострокове фінансування 
оборони передбачає продовження збільшення видатків на 
оборону, принаймні в короткостроковій перспективі. З іншого 
боку, Велика Британія може вважати економічну і фінансову 
кризу відправною точкою для пошуку можливостей скорочення 
видатків у рамках ще одного загального перегляду своєї обо-
ронної політики**. 

Насправді, наступний британський оборонний огляд най-
імовірніше, призведе до подальших маргінальних змін, а не до 
радикального перегляду (як, наприклад, Велика Британія від-
мовляється від своєї глобальної військової ролі). Так, може від-
бутися скорочення британських сил і засобів від зобов’язання 
бути здатними провадити до трьох невеликих або середніх 
бойових операцій водночас до зобов’язання очолювати дві 
такі операції. Матимуть місце подальші скорочення передових 
бойових сил (наприклад, військових кораблів, підводних човнів 
і бойових літаків), збільшиться імпорт військової продукції, де-
далі більше до забезпечення потреб військових залучатимуться 
приватні підрядники, і дедалі більше баз закриватиметься. 
Замовлення на будівництво авіаносців може бути скорочене 
до одного авіаносця, а також кількість багатоцільових ударних 
винищувачів (якщо США забезпечуватимуть додаткові авіа-
носці, а Велика Британія – бойові підрозділи для будь-якої 
військової операції Альянсу). За умови таких маргінальних і 
неоптимальних змін скорочення оборонних видатків призведе 
до послаблення обороноздатності.

Слово на захист оборони. Кожна країна – член Альянсу має 
здійснити огляд оборонної політики в рамках загальнодержав-
ного перерозподілу ресурсів у післякризовому середовищі. 
Такий огляд має дати відповідь на основне запитання: “Як 
виправдати видатки на оборону? Чи варта вона інвестицій?”. 
Відповідь залежить від вигод і витрат на оборону, зважаючи 
на можливість прокататися “зайцем”. Вигоди важко оцінити, 
і вони залежать від бажання виборців платити. Вартість на-
багато легше визначити. У 2008 р. сукупні оборонні витрати 
НАТО становили майже 622 млрд євро, або 2,6 % ВВП. Слід 
запитати: “Вигоди хоча б дорівнюють вартості оборони?” 

До вигод від видатків на оборону належать захист громадян 
і активів держави, захист міжнародної торгівлі та власних на-
ціональних інтересів і вигоди, пов’язані з політикою, зовніш-
ньою політикою та міжнародним престижем. Крім цих вигод 
є й інші вигоди і витрати, пов’язані зі специфічними для даної 
країни питаннями, такі як більш тісні відносини з найбіль-
шою економікою і супердержавою. Наприклад, військова роль 
Великої Британії у світі (міжнародні операції), ймовірно, кош-
тує дещо менше, ніж половина усіх її оборонних видатків, або 
майже 1 %  ВВП (порівняно з Німеччиною і Італією). Взамін 
існують додаткові вигоди, серед яких – роль у Раді Безпеки 
ООН, лідерство в НАТО, захищеність через особливі відносини 
зі США і уникнення конфлікту у Великій Британії. 

Для США майбутні оборонний бюджет і політика не тіль-
ки будуть обмежені економічною і фінансовою кризою, але 
й високою вартістю особового складу і військових операцій. 
Витрати на повністю професійні збройні сили (у США, Великій 
Британії, Канаді і у дедалі більшій кількості європейських со-
юзників) постійно зростають, тому що військовослужбовцям 
слід платити більше, ніж цивільним, для того, щоб приваблю-
вати їх і утримувати на службі. Така доплата потрібна для 
компенсації чистих недоліків контракту на військову службу 
(дисципліна, служба за кордоном протягом тривалого часу, 
небезпека отримати поранення або загинути). Це означає, що 
можливий перерозподіл ресурсів від оснащення на користь 
особового складу значно вплине на оборонну промисловість. 

* Сендлер і Мердок (2000). Про розподіл бюджетного тягаря НАТО 
в 1990-ті роки і надалі // Фінансові студії.– 2000.– Т. 21.– № 3.– С. 297, 327. 

Про методологію обчислення розподілу тягаря див., наприклад, Бінья-
мін Соломон. Переглянутий розподіл тягаря в НАТО // Економіка оборони і 
миру.– 2004.– Т. 15.– № 3.– С. 251– 258.

** Гартлі і Макдоналд (Велика Британія). Огляд країни, економіка обо-
рони і миру (Готується до друку).
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Існує ймовірність того, що дуже дорогі системи озброєнь, такі 
як багатоцільовий винищувач Ф-35, будуть скорочені. А систе-
ми, що пристосовані до боротьби проти повстанців, наприклад 
засоби спостереження і розвідки, безпілотні літальні апарати 
(БЛА), можуть опинитися серед фаворитів майбутніх оглядів 
оборонних сил і засобів і оборонної політики. 

Економічна і фінансова криза може призвести до великих 
змін у збройних силах кожної країни, в тому числі до пере-
розподілу ресурсів як всередині, так і між різними збройними 
силами (перенесення уваги з бронетанкових підрозділів на 
піхотні підрозділи в сухопутних військах і між, наприклад, 
морськими і авіаційними підрозділами, такими, як заміна 
протичовнових кораблів морськими патрульними літаками).

Оборонна промисловість. Як правило, вартість обладнання 
зростає приблизно на 10 % за рік, що призводить до зменшення 
кількості закупок; що веде до зменшення обсягів виробництва 
в оборонній промисловості і скорочення передових бойових 
частин збройних сил*. Як і США, ряд країн – членів НАТО 
має амбіційні, але недофінансовані програми розроблення 
передового обладнання, що призводить до затримок, зрос-
тання вартості і скорочення кількості виробленої продукції 
(серед британських прикладів – кількість есмінців “Тип 45” 
зменшилася з 12 до 6, кількість літаків “Німрод” МР4 скоро-
тилася з 21 до 9). У Великій Британії усі провідні політичні 
партії обіцяють провести оборонний огляд після наступних 
виборів (відбулися у червні 2010 р.) Такий огляд зачепить 
бойові підрозділи і основні програми оновлення обладнання, 
спричинивши скорочення їх кількості і відмови від деяких. 
З економічної точки зору, при виборі варіанта відмови від про-
грам оновлення обладнання слід зважати на таке: 

обсяг і час отримання економії від відмови: увага має бути 
зосереджена на майбутніх, а не на минулих витратах; 

економія коштів можлива на щорічній основі і не повною 
мірою доступна зараз; 

існує вартість відмови і вартість можливої закупки облад-
нання на заміну; 

не усі заощаджені кошти витрачатимуться на альтернативні 
оборонні проекти.

Якщо взяти британський приклад, можливими кандидата-
ми на відмову є підводні човни класу “Естьют”; заміна систем 
“Трайдент”; есмінці “Тип 45”; два авіаносці і багатоцільові 
ударні винищувачі, що базуватимуться на них; противага про-
грами “Тайфун”; транспортний літак А400М. Два проекти 
з цього переліку перебувають на ранніх етапах, а саме, про-
грама авіаносців і заміна систем “Трайдент”, отже, відмова від 
них передбачає значну економію. Однак, повна відмова від од-
нієї чи обох програм була б радикальною і небажаною. Замість 
цього є можливості отримати певну значну економію скоротив-
ши замовлення на авіаносці, закупивши спочатку лише один 
авіаносець і обмежену кількість багатоцільових ударних вини-
щувачів (з можливістю закупки другого авіаносця по змозі по-
ліпшення британського бюджету) і зменшивши кількість під-
водних човнів, що замінюють “Трайдент”, з чотирьох до трьох. 

Зацікавлені групи в політико-військово-промисловому комп-
лексі підтримають такі рішення на противагу повній відмові. 

Для американської бази оборонної промисловості наголос 
на поточних місіях і особовому складі, зроблений в оборонному 
бюджеті президента Обами, може здаватися не дуже сприятли-
вим щодо майбутніх доходів, але і тут є можливості. Наприклад, 
інші аспекти бюджетної теми безпосередньо стосуються закупок 
новітніх озброєнь як для винищувачів і роторних літальних 
апаратів, так і посилення спроможності БЛА і засобів спо-
стереження. Ефективність сектору оборони і внутрішньої без-
пеки країни відносно стабільна. Наприклад, сукупний індекс 
оборонних фірм зріс на 29 % після того, як фінансові ринки 
досягли найнижчої точки навесні 2009 р. Це можна порівняти 
з більш широким індексом Standards and Poor 500, який за той 
самий період зріс на 34 %. Є також велика ймовірність того, 
що цей ширший сектор оборони і безпеки братиме участь 
у злиттях і придбаннях для того, щоб мати можливість брати 
більш активну участь в ініціативах міністерства оборони. Най-
більшою перешкодою для оборонної промисловості в Північній 
Америці і в Європі є не фінансова криза, а ірраціональна реак-
ція на глобалізацію і рішення уряду захищати промисловість 
і зменшувати залежність від глобальних ринків. Європейська 
оборонна промисловість має значні можливості для промислової 
реструктуризації. 

Європейська і британська оборонна промисловість. 
Європейський Союз впроваджує дві ініціативи оборонної 
промисловості: створити Європейський ринок оборонного 
обладнання (EDEM) і Європейську базу оборонної технології 
і промисловості (EDTIB). У принципі, європейські оборонні 
підприємства програють конкуренцію американській базі обо-
ронної промисловості (DIB), що відображає дублювання ними 
витратних науково-дослідних робіт (наприклад, три сучасні 
бойові літаки – “Грипен”, “Рафаль” і “Тайфун”) і виробництво 
у невеликих масштабах. Європейський Союз має занадто 
багато порівняно невеликих оборонних фірм, що залишає ве-
ликі можливості для злиття і реструктуризації промисловості. 
Британська Стратегія оборонної промисловості (DIS), опри-
люднена в 2005 р., має серйозні наслідки для розвитку EDEM 
і EDTIB. У британській DIS визначено “ключові промислові 
можливості, які мають бути збережені у Великій Британії*”. 
Вони зберігаються заради “оперативного суверенітету” за 
допомогою пожиттєвого управління задля реагування на тер-
мінові оперативні потреби і для збереження інтелектуальних 
відносин між клієнтом і постачальником. Ключові можливості 
британської оборонної промисловості зберігатимуться завдяки 
тому, що міністерство оборони запропонувало відібраним по-
стачальникам захищені і гарантовані ринки на підставі довго-
строкових партнерських угод. 

Серед ключових можливостей військової промисловос-
ті, які підлягають збереженню у Великій Британії: підводні 
човни з ядерним двигуном; будівництво основних військових 
кораблів; боєприпаси; криптографія. Будуть також збережені 
допоміжні можливості для підтримки бойових літаків; гелі-
коптерів; броньованих бойових машин. Фактично ці сфери 

* Кінець холодної війни нічного не змінив щодо збільшення вартості од-
ного підрозділу; вона продовжує зростати. * Стратегія оборонної промисловості, міністерство оборони, Лондон.
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захищені від закордонної конкуренції, а отже, і від EDEM: 
це продукція “за статтею 296”*. Їх також можна тлумачити 
як частину британської DIB, яка зберігатиметься в будь-якій 
майбутній EDTIB. 

Деякі можливості оборонної промисловості не обов’язково 
будуть збережені у Великій Британії, міністерство оборони 
залишатиме за собою право робити закупки за кордоном. Це 
такі галузі, як великі літаки, навчальні літаки, гелікоптери, 
ракети, торпеди і оснащення військових кораблів, яке виходить 
за рамки базового. Це ті сфери, де можна скористатися EDEM; 
це також сфери, в яких Велика Британія погодиться зі здатністю 
EDTIB забезпечити поставки такого обладнання.

Перед британською DIS стоїть досить складний вибір: 
ця стратегія не безкоштовна. Прагнучи економії, наступний 

оборонний огляд може підтримати збільшення імпорту обо-
ронної продукції, що негативно вплине на британську DIB; 

відсутність конкуренції ускладнює стимулювання ефектив-
ності монополістів, у яких робляться закупки;

збереження можливостей. Деякі сфери оборонної промис-
ловості надзвичайно спеціалізовані і стосуються лише оборон-
ної сфери (наприклад, танки, атомні підводні човни, літаки-
“невидимки”. Перед Великою Британією і ЄС постає завдання 
виробити економну політику збереження таких можливостей 
під час спаду діяльності з розроблення і виробництва. 

Спільно фінансовані видатки НАТО. Хоча спільно фінансо-
ваний бюджет НАТО є лише 1 % сукупних оборонних видатків 
країн НАТО, він підтримує діяльність військової структури 
Організації, персонал, комітети і інфраструктуру (наприклад, 
мережі зв’язку). Оскільки НАТО використовує менш інтегро-
вану структуру, за якої країни зберігають власну політику і ціл-
ковиту владу над своїми військовими видатками, повне і вчасне 
фінансування спільного бюджету не є гарантованим. До того 
ж не існує жодних санкцій за відмову платити або запізнення 
з платежами.

Маючи справу зі скороченими бюджетами, бюрократія 
НАТО також вимушена робити складний вибір. Організація 
може вибрати не найкращий варіант “рівної бідності” (або 
імітувати, що є тільки такий варіант), коли кожен департамент 
Організації зазнає бюджетних обмежень, які проявляються у 
скороченні підготовки, відкладанні капітальних закупок або 
удосконалення, і зменшенні закупок на заміщення зношених 
ресурсів. Як результат поступово знижуватиметься ефек-
тивність Організації. Бюрократія може також скористатися 
нагодою переглянути свою місію і мандат водночас, коли 
Організація переглядає власну доктрину. Поліпшення ефек-
тивності завжди спостерігається там, де погоджуються зі 
скороченням виробництва. 

З економічного погляду, є декілька простих, але ефективних 
принципів вибору ресурсів. Ці принципи однаково можна за-
стосовувати до розміщення ресурсів національної оборони. По-
перше, бюджетні огляди, як правило, зосереджені на вхідних 
ресурсах на противагу кінцевому продукту. Під вхідними ре-

сурсами маються на увазі штатні чиновники, або, у військовій 
сфері – піхотний підрозділ. Але відповідне питання щодо про-
дукту полягає в тому, який внесок в оборонний (організацій-
ний) продукт ці вхідні ресурси роблять у формі миру, захисту 
і безпеки? Більше того, економісти також зосереджуються на 
впливі маргінальних (невеликих) змін: наприклад, який вплив 
на оборонний продукт має дещо більший, або дещо менший 
цивільний персонал або армія? Аналіз такого типу потрібний 
для виявлення як вигод, так і вартості втрачених можливостей 
у разі потенційних компромісів.

По-друге, існують альтернативні методи забезпечення за-
хисту, або бюрократичної ефективності: резервісти можуть 
заміняти регулярні війська; цивільні – військовослужбовців 
(залучення цивільних підрядників); ударні гелікоптери – танки; 
а протичовнові літаки – протичовнові фрегати. Такі заміни по-
требують фінансових стимулів і показників кінцевого продукту 
і матимуть спротив зацікавлених груп. Наприклад, кожна вій-
ськова служба, або бюрократична одиниця, має зацікавленість 
у збереженні своєї монопольної позиції. 

Більш радикальне рішення передбачає формування еконо-
мічно ефективної НАТО на основі розподілу ролей залежно 
від порівняльної переваги і інфраструктури НАТО, яка заміняє 
дублювання національних оборонних організацій. Так, США 
можуть забезпечувати ядерне стримування, космічні системи 
і протиракетну оборону, а збройні сили НАТО проходити 
спільне навчання в меншій кількості військових навчальних 
закладів. Можна передбачити, що такі економічно ефективні 
пропозиції спричинять політичний спротив, особливо в плані 
суверенітету, що асоціюється з національними інтересами і до-
вірою між державами-членами.

На основі вищевикладеного, можна зробити деякі висновки.
Прогнозисти згодні, що країни – члени НАТО вже досягли 

“дна” нинішньої економічної і фінансової кризи після найглиб-
шого падіння з часів Другої світової війни. Однак наступне 
оздоровлення, найімовірніше, буде слабким, вразливим і три-
валим, при цьому деякі великі країни – члени НАТО матимуть 
значні боргові тягарі, наслідки чого для майбутніх вибіркових 
витрат, таких як оборона, не надихають на оптимізм. На щастя, 
масштаб і жорсткість впливу на НАТО не повинні бути дуже 
великими. 

По-перше, вимога країни-члена щодо військових витрат 
залежить не виключно від доходу, а від низки факторів, серед 
яких загрози та інші специфічні для даної країни міркування. 
По-друге, фінансова криза може підштовхнути НАТО до пере-
оцінювання власної доктрини і майбутньої ролі. Зсув політики 
в напрямі діяльності, що посилює індивідуальні вигоди членів, 
може сприяти вирівнюванню тягаря і стабільнішому бюджет-
ному середовищу для Організації, але це може відбутися за 
рахунок зусиль з колективної оборони. По-третє, огляди обо-
ронної політики і розміщення ресурсів мають ґрунтуватися 
на економічних принципах зосередженості на оборонних 
результатах, замість вхідних ресурсів, і на принципах заміни, 
які дають можливість використовувати спільні зусилля країн-
членів і посилюють сукупні вигоди від членства в Альянсі. 

Надійшла до редакції 05.10.2010.

* У статті 296 Договору про Європейську Комісію робиться виняток для 
оборонного обладнання, якщо ця продукція не включена в положення про 
державні закупки спільного ринку.
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До питання 
оцінювання 
ефективності 
системи управління 
військами (силами)
Розкриваються основні властивості, які притаманні системі управ-
ління військами (силами). Пропонуються залежності, які формалізу-
ють властивості системи управління, відображають вплив на них 
з боку факторного простору, у якому функціонує розглядувана сис-
тема, для наступного оцінювання її ефективності й обґрунтування 
вимог до неї.
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Питанням оцінювання ефективності системи управ-
ління (СУ) військами (силами) присвячена велика 
кількість робіт прикладного і теоретичного харак-
теру. Для багатьох з них характерне використання 
даних з досвіду військ (сил), методів статистичного 

аналізу, що в деяких випадках невиправдано ускладнює аналіз 
певної СУ, особливо на етапі її проектування, чи взагалі не прий-
нятно через відсутність потрібної статистики. Тому вважається 
доцільним подальший розвиток недостатньо розглянутих у лі-
тературі аналітичних методів аналізу і синтезу СУ, у тому числі 
оцінювання її ефективності, обґрунтування вимог до неї.

Сутність управління військами (силами), як відомо [1–3], по-
лягає в цілеспрямованій і злагодженій діяльності певних поса-
дових осіб (органів управління), що сприяє досягненню мети 
в операції (бою). Управління в операції (бою) має бути стійким, 
оперативним, скритим тощо. Це забезпечить ефективне вико-
ристання можливостей військ (сил) у будь-яких умовах обста-
новки, що виникають. Виконання цих умов може бути досягнуте 
завдяки оснащенню систем управління сучасними засобами 
управління (засобами зв’язку й автоматизації), відповідною ква-
ліфікацією і злагодженою роботою посадових осіб, що керують 
військами (силами), здатних оперативно і грамотно виконувати 
завдання управління. До таких завдань можуть належати:

підготовка органів управління установ, об’єднань (з’єднань, 
частин, підрозділів) до виконання завдань в операції (бою) і ор-
ганізація взаємодії між ними і сусідами;

прогнозування, збір, узагальнення (оброблення) і аналіз 
даних з оперативної (бойової), технічної і тилової обстановки, 
підготовка потрібних довідкових даних;

своєчасне прийняття рішення на застосування військ (сил) 
і доведення задач до підлеглих;

планування бойових дій військ (сил) у операції (бою);
керівництво проведенням спланованих заходів в операції 

(бою), зокрема, заходів щодо захисту, охорони й оборони сис-
теми управління, підвищення її живучості;

організація стійкої роботи системи управління;
керівництво діями підлеглих органів управління, сил і за-

собів під час підготовки й у ході операції (бою);
організація контролю за виконанням підлеглими сплано-

ваних заходів, надання їм допомоги, а також за проведенням 
інших заходів, виходячи з конкретних умов обстановки.

До основних зовнішніх факторів, що впливають на функ-
ціонування системи управління військами (силами) певного 
рівня (ланки) підпорядкованості, належать характер бойових 
дій, зміст і особливості завдань, що виконуються військами 
(силами) в обстановці, що складається.

До основних внутрішніх факторів, що впливають на функ-
ціонування системи управління певного рівня (ланки) підпо-
рядкованості, належать: 

рівень укомплектованості і підготовленості органів управ-
ління до виконання завдань, що покладаються на систему 
управління певного рівня (ланки);

рівень оснащення пунктів управління сучасними засобами 
зв’язку й автоматизованими засобами управління військами 
(силами), у тому числі автоматизованими робочими місцями 
(АРМ);
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назву засобів рухомості ОВТ, що містять у собі бронетанкові 
базові машини й автомобільні засоби рухомості на гусеничній і 
колісній базі, на яких монтуються, зокрема, засоби зв’язку й авто-
матизації (ЗЗ і АЗУ) системи управління певної ланки. 

Даний, умовний, ПУ з погляду здатності виконати покла-
дені на нього завдання в умовах бойової обстановки, може 
перебувати в тому чи іншому стані залежно від стану кожного 
з його розглянутих елементів. 

Нехай імовірність виходу з ладу ОУ дорівнює QА , засобів 
рухомості ПУ – QВ , а імовірність виходу з ладу ЗЗ і АЗУ – QС 
щодо розглядуваного ПУ, причому ці події (А, В, С) можуть 
бути сумісними. Тоді, як відомо, ймовірність суми трьох роз-
глядуваних сумісних і незалежних подій (тобто ймовірність 
виходу з ладу Q одного умовного ПУ або внаслідок виходу 
з ладу ОУ, або при відмові ЗР, або при відмові ЗЗ і АЗУ, або 
через одночасне відмовлення всіх розглянутих елементів ПУ) 
у загальному випадку дорівнює:

 Q(А +В + С) = Q =   
  = QА + QВ + QС – QА QВ – QА QС – QВ QС + QА QВ QС ,  (1)

де А – подія, що зв’язана з виходом з ладу ОУ ПУ; В – подія, 
що зв’язана з виходом з ладу ЗР ПУ; С – подія, що зв’язана з 
виходом з ладу ЗЗ і АЗУ ПУ.

Цей вираз може бути одержаний з розрахунку ймовірності 
перебування кожного ПУ у визначеному, j-му, стані ( 1, 8j = ) 
за рахунок V-ї події (див. таблицю, де перелічено всі можливі 
стани, у яких може перебувати кожен розглядуваний ПУ з ви-
діленими в ньому елементами). 

Можливі стани пунктів управління 

j-й стан   
одного
умовного 

ПУ

Подія Vj , яка характеризує 
певний,  j-й, стан умовного ПУ

Імовірність Q (Vj ) 
перебування умовного ПУ 

у певному стані

1 V1 – вихід з ладу тільки ОУ Q(V1) = QA (1 – QB ) (1 – QC )
2 V2 – вихід з ладу тільки засо-

бів рухомості ПУ
Q(V2 ) = QB (1 – QA ) (1 – QC )

3 V3 – вихід з ладу тільки ЗЗ 
і АЗУ

Q(V3 ) = QC (1 – QA ) (1 – QB )

4 V4 – вихід з ладу тільки ОУ 
і засобів рухомості ПУ

Q(V4 ) = QA QB (1 – QC )

5 V5 – вихід з ладу тільки ОУ 
та ЗЗ і АЗУ

Q(V5 ) = QA QC (1 – QB )

6 V6 – вихід з ладу тільки засо-
бів рухомості ПУ та ЗЗ і АЗУ

Q(V6 ) = QB QC (1 – QA )

7 V7 – вихід з ладу всіх еле-
ментів ПУ

Q(V7 ) = QA QB QC

8 V8 – розглядувані елементи 
ПУ не вийдуть з ладу

Q(V8 ) = 

= (1 – QA ) (1 – QB ) (1 – QC ) = 

= 1 – Q (A + B + C) = 1 – Q

Формалізація оперативності СУ. Очевидно, що визна-
чальним (основним, найважливішим) елементом будь-якої СУ 
(ПУ) є ОУ. Саме від них власне в першу чергу залежить своє-
часне здійснення аналізу (оброблення, узагальнення) вхідної 
інформації з оперативно-тактичної та іншої обстановки, прий-

наявність обчислювальної техніки, потрібного математич-
ного і програмного забезпечень для обґрунтування планованих 
заходів і управління військами (силами). 

Аналіз побудови системи управління військами (силами) 
певного рівня ієрархії (ланки) як складної (великої) системи дає 
можливість виділити в ній такі найважливіші елементи, як орга-
ни управління (ОУ), які розміщуються на основних та запасних 
пунктах управління (ПУ), обладнаних засобами зв’язку (ЗЗ) і авто-
матизованими засобами (системами) управління (АЗУ). Причому, 
у межах системи управління того чи іншого рівня ієрархії (ланки) 
для підвищення живучості і зручності управління діями підлеглих 
військ (сил) звичайно створюється декілька ПУ та їхніх наземних 
або повітряних елементів, звідкіля здійснюється управління.

Кожний зі створюваних ПУ (елементів ПУ) укомплектову-
ється певною кількістю підготовлених ОУ, а також ЗЗ і АЗУ, 
що забезпечують їхню безперебійну роботу. Той чи інший ПУ 
може розгортатися власне в одному досить обмеженому місці 
чи займати визначений район. Наприклад, кожен ПУ військо-
вого рівня звичайно розгортається (обладнається) у рухомому 
засобі на гусеничній чи колісній базі; ПУ оперативного рівня 
може мати відносно велику кількість різних рухомих засобів 
управління, тому для його розміщення (розгортання) потрібний 
певний район, де він звичайно розгортається в кілька ешелонів. 
Очевидно, що з цього погляду живучість СУ військового рівня 
може бути нижче живучості СУ оперативного рівня, враховую-
чи, крім того, те, що СУ військового рівня діють у більш актив-
нішій зоні бойових дій порівняно із СУ оперативного рівня. 

З аналізу роботи СУ випливає, що функціонування цієї 
системи може бути відображено через циркуляцію між скла-
довими системи управління управлінською інформацією (ін-
формаційних потоків), які можуть бути умовно подані двома 
видами – потоком вихідної інформації і потоком інформації, 
який виходить із цієї системи і містить у собі насправді усі 
наслідки (є похідною наслідків) різних за характером інфор-
маційних впливів на систему управління [4, 5]. 

Прямі та зворотні зв’язки в розглядуваному варіанті системи 
управління (регулювання) чітко відображають роль директивних 
вказівок з боку органів управління і донесень (доповідей) щодо 
забезпеченості і стану військ (сил) в умовах відомого факторного 
простору (певних умов функціонування) системи управління. 

Отже, успішне виконання завдань військами (силами) зна-
чною мірою залежить від ефективності управління ними, для 
чого і створюється система управління військами (силами), 
яка має відповідати певним вимогам, що висуваються до неї. 
З урахуванням того, що узагальненими властивостями будь-
якої системи управління, на погляд автора, є оперативність, 
живучість та стійкість, вони потребують досить коректної 
формалізації для наступного оцінювання ефективності системи 
управління і висування відповідних вимог до її параметрів. Для 
цього з початку доцільно проаналізувати стани, у яких може 
перебувати певний ПУ зі складу СУ військами (силами). 

Можливі стани ПУ у процесі його функціонування. Якщо 
розглянути більш ширше поняття “пункт управління” і до його 
складу умовно ввести ОУ, то в такому (умовному) ПУ можна 
виділити, як зазначалося, такі елементи, як ОУ, а також засоби 
рухомості (ЗР), більшість з яких, як відомо, мають узагальнену 
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няття виходячи з цього певного рішення і своєчасна постановка 
задач підлеглим, планування відповідних заходів і здійснення 
ефективного контролю за виконанням ними цих заходів, а також 
проведення інших заходів, спрямованих на підвищення ефек-
тивності бойового застосування військ (сил), досягнення ними 
мети операції (бою). 

Саме ОУ в першу чергу визначають таку властивість СУ, 
як її оперативність, яка характеризує здатність ОУ виконува-
ти завдання управління, здійснювати управління військами 
(силами) в терміни, що забезпечують успішне виконання ними 
поставлених завдань. 

Які частковий (проміжний) показник оцінювання ефектив-
ності функціонування ОУ певного ПУ доцільно прийняти умов-
ну ймовірність ( / )j tP S V  події S, пов’язаної з якістю (своєчас-
ністю) виконання завдань цими органами управління протягом 
часу t за умови перебування ПУ у визначеному,  j-му,  стані:
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де [ ]jM T
 
– математичне сподівання часу, що реально витрача-

ється органами управління при виконанні завдань управління в 
заданих умовах (залежно від перебування ПУ в тому чи іншому, 
j-му, стані). Цей час може визначатися за досвідом військ або 
безпосередньо із таблиці в умовах перебування ПУ в  j-му стані, 
або після визначення характеру поведінки випадкової величини 
часу T , що витрачається ОУ при виконанні певного завдання 
управління. Ця величина залежить від рівня кваліфікації й 
укомплектованості ОУ, обладнання ПУ потрібними ЗЗ, АЗУ 
і їхнього стану, а також від інших факторів; трT – установлена 
керівними документами (досвідом військ) тривалість виконан-
ня органами управління завдань управління; 0 1K< <  – кое-
фіцієнт, за допомогою якого враховується рівень професійної 
підготовки й укомплектованості ОУ, для чого використову-
ються методи кореляційного аналізу або експертних оцінок 
залежно від припустимої швидкості зменшення величини 
ймовірності виконання завдань ОУ, яка впливає на результат 
виконання військами (силами) поставлених їм завдань в умовах 
оперативно-тактичної обстановки, що складається; 

iAε  – пара-
метр (інтенсивність) можливих втрат ОУ, який обчислюється 
через узагальнену величину прогнозованих середньодобових 
відносних втрат ОУ в і-ту добу бойових дій з урахуванням 
місця ПУ в оперативній побудові (бойовому порядку) військ 
(сил) у операції (бою), співвідношення протистоячих сторін 
за якимось засобам ураження і зменшення вогневого впливу 
на них з боку противника за рахунок відповідних ударів, що 
наносяться по ньому з боку наших військ (сил). 

Звідси, зокрема, випливає, що при 0Aε =  (втрати ОУ відсут-
ні чи втрати ОУ цілком відновлюються внаслідок своєчасного 
доукомплектування ОУ) значення ( / ) 1j tP S V = , що відповідає 
умові тр[ ]jM T T≤ .

Із (2) випливає, що величина K дійсно може характери-
зувати (враховувати) рівень професійної підготовки ОУ і їх 
укомплектованість: чим вище рівень цієї підготовки й укомп-
лектованість ОУ певного ПУ, тим більше величина умовної 

імовірності події S ( / )j tP S V . Так, при тр[ ]jM T T≤  умовна 
імовірність події S ( / ) 1j tP S V = , отже, у цьому випадку ОУ 
успішно (вчасно) виконують завдання управління, що можливо 
за умови їх високої професійної підготовки і повної укомплек-
тованості, тобто при 1K = .

При 1K <  ОУ будуть виконувати завдання управління з де-
якою затримкою в часі ( тр[ ]jM T T> ) внаслідок їх недостатньої 
професійної підготовки або їхньої неукомплектованості через 
втрати (вихід з ладу) ОУ під час операції (бойових дій). 

Досвід військ та проведений аналіз підтверджують те, що 
значення K досить корельовані з математичним сподіванням 
часу [ ]jM T , що реально витрачається органами управління 
при виконанні завдань управління в заданих умовах при 
перебуванні певного ПУ в j-му стані. Причому, цим станам 
(див. таблицю) відповідають події ( 2, 3, 6, 8)jV j = , коли ОУ 
працездатні, бо при відсутності ОУ, як зазначалося, завдання 
управління в будь-якому випадку не можуть бути виконані. 

Тоді безумовна ймовірність ( , )P S t  події S (імовірність 
успішного виконання завдань ОУ), що пов’язана з виконанням 
завдань органами управління в заданих умовах функціонуван-
ня певного умовного ПУ на кінець і-ї доби операції протягом t 
незалежно від того, у якому стані з можливих (V2 , V3 , V6 , V8 ) 
він може перебувати, може бути визначена так:

 

2,3,6,8
( , ) ( / ) ( ),i j i j

j
P S t P S V Q V

=
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(3)

де значення ( / ) ( / )j t j iP S V P S V=  при певному K обчислю-
ються згідно з (2).

У цілому ж для всієї системи управління, що може склада-
тися з декількох ПУ різного призначення (наприклад, КП, ЗКП, 
ТПУ), безумовна ймовірність СУ ( , )P S t  події S, яка пов’язана 
з виконанням завдань органами управління всієї СУ на кінець 
і-ї доби операції при певному значенні K, може бути обчислена 
з урахуванням важливості того чи іншого ПУ для всієї СУ за 
результатами досвіду військ, кореляційного аналізу або шляхом 
експертних оцінок. 

Знайдене значення СУ ( , )P S t  саме і буде характеризувати 
в цілому оперативність СУ (здатність СУ виконувати завдан-
ня управління за певний час) при відповідній величині K. 
Оскільки в даному випадку залежність оперативності ПУ або 
СУ розглядається тільки щодо професійної підготовки ОУ і їх-
ньої укомплектованості, то за заданою (потрібною) на якусь добу 
операції величиною 

потрСУ СУ( , ) ( , )P S t P S t≥  визначається зна-
чення K, а потім можуть бути визначені рівні підготовки і укомп-
лектованості ОУ. Ці значення у прийнятих умовах чисельно і за-
довольнятимуть вимоги до оперативності СУ для досягнення 
потрібної величини 

потрСУ ( , )P S t , тобто вимоги до прийнятних 
рівнів професійної підготовки й укомплектованості ОУ розгля-
дуваної СУ. Щодо обґрунтування потрібної чисельності (складу) 
ОУ певного ПУ, то для цього доцільно використати положення 
теорії інформації з урахуванням прогнозованого обсягу пере-
роблюваної ОУ інформації та інформаційних можливостей 
людини, а також впливу засобів автоматизації на якість роботи 
ОУ, що додатково може бути враховано в (2). 

Оскільки одержувана величина СУ ( , )P S t  щодо всієї СУ 
залежатиме від кількості ПУ різного призначення, то опера-
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тивність такої СУ, як видно, визначається у розглядуваних 
умовах не тільки прийнятим значенням K, але і параметрами, 
що характеризують живучість СУ ( , )P K t  системи управління, 
що підкреслює взаємозв’язок між оперативністю СУ ( , )P S t  і 
живучістю СУ ( , )P K t  тієї чи іншої системи управління. 

Формалізація живучості СУ. За умови наявності у певній 
системі управління декілька ПУ різного призначення імовір-
ності виходу з ладу кожного з них можуть бути різними залеж-
но від місця розміщення (розгортання) певного ПУ, коефіцієн-
тів оперативно-тактичної важливості ПУ, відносних втрат ОУ, 
засобів рухомості ПУ і ЗЗ і АЗУ. Тоді від стану (див. таблицю) 
того чи іншого ПУ (його обладнання) змінюватиметься і стан 
СУ в цілому від працездатної до непрацездатної з тією чи 
іншою імовірністю. 

Нехай СУ певного рівня підпорядкованості складається 
з m ПУ, наприклад, з трьох (m = 3): КП, ЗКП, ТПУ, а ймовір-
ності того, що вони не вийдуть з ладу внаслідок впливу на 
них негативних факторів, дорівнюють відповідно РКП , РЗКП , 
РТПУ . Ці ймовірності можуть визначатися через імовірності 
протилежних подій, тобто через відповідні ймовірності ви-
ходу з ладу розглядуваних ПУ QКП , QЗКП , QТПУ або внаслідок 
виходу з ладу ОУ, або при відмові ЗР, або при відмові ЗЗ і АЗУ, 
або через одночасне відмовлення всіх розглянутих елементів 
кожного ПУ (1). Тоді

 

КП КП

ЗКП ЗКП

ТПУ ТПУ

1 ;
1 ;
1 .

P Q
P Q
P Q

= −
= −

= −  
(4)

Звертаємо увагу на те, що при виході з ладу ОУ, тобто при 
1AQ =  імовірність виходу з ладу будь-якого ПУ (наприклад, 

КП) згідно з (1) дорівнює 1:

 

КП КП КП КП КП КП

КП КП КП КП КП КП КП КП КП

( ) ( )

1,
A B C

A B A C B C A B C

Q Q A B C Q t Q Q Q

Q Q Q Q Q Q Q Q Q

= + + = = + + −

− − − + =

 що природно, тому що при відсутності ОУ говорити про жи-
вучість ПУ (СУ) нема рації, на відміну від того випадку, коли 
ОУ можуть ще вважатися працездатними навіть при виході 
з ладу технічних засобів управління. Це знову підкреслює 
важливість ОУ та наявність взаємозв’язку між оперативністю 
і живучістю ПУ (СУ). 

Якщо прийняти ймовірність того, що навіть при виході з 
ладу декількох ПУ, але при збереженні працездатності хоча б 
одного ПУ з m наявних розглядувана СУ буде працездатною, 
то ця ймовірність обчислюється, подібно (1), наприклад, при 
m = 3, як імовірність суми трьох сумісних та незалежних подій 
або виражається через імовірності протилежних подій (4):

 

СУ

КП ЗКП ТПУ КП ЗКП КП ТПУ ЗКП ТПУ

КП ЗКП ТПУ КП ЗКП ТПУ

( , )

1 .

P K t
P P P P P P P P P

P P P Q Q Q

=

= + + − − − +

+ = −

 

(5)

Взагалі, можна показати, що при довільному значенні m 
( 1,K m= ) імовірність ( , )P K t  того, що СУ залишиться пра-
цездатною навіть при виході з ладу декількох ПУ, але при збе-

реженні працездатності хоча б одного, K-го, ПУ з m наявних, 
може бути визначена через добуток імовірностей протилежних 
подій (5) так:

 

СУ
1

( , ) 1 ,
m

K
K

P K t Q
=

= − ∏

 
 
(6)

де KQ  – імовірність виходу з ладу K-го ПУ з m наявних, яка 
визначається згідно з (1).

Відзначимо, що при const 1KQ Q P= − = −  одержимо відо-
му залежність:

СУ
1

( , ) 1 1 1 (1 ) .
m

m m
K

K
P K t Q Q P

=

= − = − = − −∏  

Із (6) бачимо, що зі збільшенням m значення СУ ( , )P K t  теж 
збільшується, що природно.

Знайдене значення ймовірності СУ ( , )P K t  того, що СУ за-
лишиться працездатною навіть при виході з ладу декількох 
ПУ, але при збереженні працездатності хоча б одного ПУ з m 
наявних (подія K), може характеризувати живучість СУ – 
властивість системи зберігати (підтримувати) або вчасно від-
новлювати здатність виконувати завдання в умовах негативного 
впливу на неї з боку різних факторів (внутрішніх і зовнішніх). 
Ця властивість у даному випадку виявлятиметься в тому, що 
при виході з ладу якогось ПУ функції управління продовжують 
виконуватися іншими ПУ, що залишилися працездатними.

Звертаємо увагу на те, що якби ставилась умова збереження 
працездатності всіх ПУ певної СУ, а не хоча б одного ПУ, то її 
живучість визначалася б, на відміну від (5), так:

СУ
1

( , ) ,
m

K
K

P K t P
=

= ∏  

де KP  – імовірність того, що K-й ПУ з m наявних не вийде 
з ладу внаслідок впливу на нього негативних факторів.

Як видно, ця умова більш жорстка, але, на погляд автора, 
менш виправдана порівняно з (5) або (6). 

Якщо  задатися  потрібним  рівнем  живучості  СУ  
СУпотр СУ( , ) ( , )P K t P K t≥ , то з використанням (5) або (6) 

можна визначити потрібну (припустиму, доцільну) кількість 
ПУ m ( 1,K m= ). 

Але  заданий  (потрібний)  рівень  живучості  СУ 
СУпотр СУ( , ) ( , )P K t P K t>  може бути забезпечений не тільки 

виправданою кількістю ПУ, але і певною кількістю техніки 
резN  з резерву, який доцільно завчасно створювати і подавати 

замість виведеної з ладу техніки ПУ (ЗР, ЗЗ і АЗУ) в ході бойо-
вих дій. З цієї точки зору можна порівняти таки два вирази:

 

потр
СУпотр потр СУ

0 0
( , ) ; ( , ) ,i i

i i
N N

P K N P K N
N N

′′
′′ = =

 
 
(7)

де 0N  – встановлена або штатна кількість зразків техніки всіх 
ПУ розглядуваної СУ на початок операції; потр iN ′′  – потрібна 
кількість техніки СУ для досягнення заданого рівня живучості 
СУ СУпотр ( , )P K t  на кінець і-ї доби операції з урахуванням 
системи відновлення та резерву техніки СУ; iN  – наявна кіль-
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кість техніки всіх ПУ на кінець і-ї доби операції з урахуванням 
зразків, котрі не виходили з ладу в цю ж добу, та результатів 
функціонування системи відновлення з імовірністю віднов-
лення А пошкоджених зразків техніки. 

При цьому, як відомо, між потр iN ′′  і iN  існує такий взаємо-
зв’язок:

 
потр рез ,i i iN N N′′ − =

 
 
(8)

де резiN  – кількість резервних зразків техніки (ЗР, ЗЗ і АЗУ), 
яка потрібна для підтримання живучості СУ на заданому рівні 
СУпотр ( , )P K t  на кінець і-ї доби операції.
Тоді потрібна кількість резервних зразків техніки СУ на 

кінець і-ї доби операції може бути знайдена з наступного 
співвідношення:
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(9)

де резiα  – коефіцієнт резерву техніки СУ на кінець і-ї доби 
операції, обчислюваний відносно кількості технічно готових 
зразків 0N  до початку операції; СУпотр ( )iP K , СУ ( )iP K  – 
потрібна і реалізована (досягнута) ймовірності збереження 
працездатності СУ на кінець і-ї доби операції, при цьому, 
наприклад, при m = 3 (КП, ЗКП, ТПУ) згідно з (1), (5), (6), 
а також таблиці,

 СУ КП ЗКП ТПУ( ) 1 ,i i i iP K Q Q Q= −  

звідки потрібна кількість резервних зразків техніки СУ на 
кінець і-ї доби операції становитиме:

 
рез рез 0 0 СУпотр СУ( ) ( ) .i i i iN N N P K P K⎡ ⎤= α = −⎣ ⎦

 
 
(10)

Очевидно, що рез0 1i≤ α ≤ , тоді при СУ СУпотр( , ) ( , )P K t P K t≥  
значення рез 0iα = .

Таким чином, якщо визначити прийнятну кількість ПУ m, 
а потім, за потреби, величину резерву техніки резN  (ЗР, ЗЗ і 
АЗУ), це забезпечить досягнення заданого рівня живучості 
СУ СУпотр ( , )P K t , виконання вимог до живучості СУ при 
збереженні працездатності хоча б одного ПУ з m наявних 
( 1,K m= ) цієї СУ. 

Як бачимо, величина СУ ( , )P K t  у прийнятих умовах зале-
жить не тільки від кількості визначених ПУ (m), імовірності 
відновлення (А) пошкоджених зразків техніки, коефіцієнта 
резерву техніки СУ ( резα ), але через AQ  (див. таблицю) і від 
укомплектованості та підготовленості ОУ (K), тобто від пара-
метрів, що характеризують оперативність СУ ( , )P S t  системи 
управління. 

Незважаючи на те, що розглянуті фактори m, А, резα  пря-
мо чи непрямо визначаються іншими факторами (заходами), 
спрямованими на підвищення живучості СУ (наприклад, 
заходи щодо охорони, оборони, інженерного обладнання по-
зиціїй ПУ тощо), за потреби, при оцінюванні живучості СУ за 
допомогою ймовірності СУ ( , )P K t  ці фактори (заходи) можуть 
бути враховані безпосередньо. 

Формалізація та оцінювання стійкості СУ. Поряд з опе-
ративністю і живучістю найважливішою властивістю СУ, як 
зазначалося вище, є її стійкість – здатність СУ зберігати про-
тягом заданого часу (наприклад, протягом операції) свою ефек-
тивність на рівні, не менш заданого (потрібного). Очевидно, 
що ефективність роботи СУ залежить від оперативності 
СУ ( , )P S t  – здатності ОУ вчасно виконувати завдання управ-

ління, а також від живучості СУ СУ ( , )P K t , що більшою мі-
рою визначається збереженням працездатності ЗР, ЗЗ і АЗУ і 
в цілому збереженням працездатності хоча б одного з обраних 
ПУ розглядуваної системи управління. Однак, на погляд авто-
ра, узагальненою властивістю СУ є її стійкість, бо, виходячи 
з прийнятого визначення стійкості, вона може бути реалізо-
вана лише за рахунок певних значень у часі оперативності та 
живучості системи. 

Як показник оцінювання ефективності, а саме стійкості 
всієї системи управління певної ланки (рівня підпорядко-
ваності військ) пропонується використовувати ймовірність 
успішного виконання СУ ( , )P K S  покладених на неї задач про-
тягом визначеного часу t. Величина цієї ймовірності СУ ( , )P K S  
визначається подіями K і S , причому подія K, як випливає з 
попереднього викладу, пов’язана з тим, що хоча б один, K-й, 
ПУ з m наявних буде працездатним з імовірністю СУ ( , )P K t  при 
визначених m, А, резα , а подія S – зі своєчасним виконанням 
завдань управління органами управління певного ПУ з імовір-
ністю СУ ( , )P S t  при визначеному значенні K.

Тоді величина ймовірності СУ ( , )P K S  успішного виконання 
покладених на СУ задач з урахуванням залежності між подіями 
K и S може бути розрахована на основі кореляційного аналі-
зу, а також наближено з використанням вагових множників 
СУ ( , )P S t  та СУ ( , )P K t : 

 СУ СУ СУ( , ) ( , ) ( , )q SP K S P K t P S t= δ + δ ,  (11)

де відповідні вагові множники δ: 1.q sδ + δ =
Величину sδ  у першому наближенні доцільно прийняти 

рівною 0,6, виходячи з того, що визначальнішою у роботі СУ, 
як зазначалося, є подія S, пов’язана зі своєчасним виконанням 
завдань управління ОУ даної СУ. Отже, “вага” СУ ( , )P K t  при 
цьому становитиме 0, 4qδ = . 

Однак не виключені і інші варіанти значень sδ  і qδ .
Якщо задатися рівнем стійкості СУ СУпотр ( , )P K S  на кінець 

і-ї доби операції, то це потребує висування певних вимог до 
оперативності СУпотр ( , )P S t  і живучості СУпотр ( , )P K t  СУ, ви-
конання яких забезпечить досягнення заданого рівня стійкості 
СУ СУпотр ( , )P K S  у цю же добу. 

У свою чергу, як зазначалося раніше, досягнення потріб-
ного рівня оперативності СУпотр ( , )P S t  СУ буде забезпечено 
виконанням вимог до неї, які полягають у виборі прийнятних 
рівнів (коефіцієнтів) підготовки і укомплектованості ОУ, 
а також у визначенні відносної кількості ОУ, що надходять на 
доукомплектування певного ПУ на кінець і-ї доби операції. 

Досягнення ж заданого рівня живучості СУпотр ( , )P K t  СУ 
забезпечується теж виконанням вимог до неї, які полягають 
у визначенні потрібної (прийнятної) кількості ПУ m, а також, 
при потребі, величини резерву техніки певного ПУ рез iN , 
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рез iα  на кінець і-ї доби операції. Додатково для цього можна 
визначити реально досяжну ймовірність відновлення праце-
здатності А пошкодженої техніки СУ . 

Досягти потрібного значення СУпотр ( , )P K S , як видно, 
можна різними способами, вибираючи ті чи інші значення 
СУпотр ( , )P S t  або СУпотр ( , )P K t .
Залежно від наявності вихідних даних можна розрізня-

ти пряму і обернену задачі щодо оцінювання ефективності 
(стійкості) розглядуваної системи управління з урахуванням 
того, що величини K, m, А, резα , які приймаються, вплива-
ють одночасно як на одержувані значення СУ ( , )P S t , так і на 
СУ ( , )P K t . 
При виконанні прямого завдання ефективність (стійкість) 

СУ СУ ( , )P K S  визначається за розрахованими (реалізованими) 
значеннями СУ ( , )P S t  при відомому значенні K і розрахованим 
(реалізованим) значенням СУ ( , )P K t  при відомомих значеннях 
m, резα , А. Таке завдання виникає, наприклад, при аналізі 
можливостей існуючої СУ. 

При виконанні оберненого завдання рівень стійкості СУ 
СУпотр ( , )P K S  на кінець і-ї доби операції задається, звідки 

розраховуються потрібні значення СУпотр ( , )P S t  і СУпотр ( , )P K t . 
Потім визначаються припустимі значення K для досягнення 
потрібної величини СУпотр ( , )P S t , значення m і резα  (можливо 
і значення А) для досягнення потрібної величини СУпотр ( , )P K t  
на кінець цієї ж доби. 

Викладений порядок (метод) оцінювання ефективності 
(стійкості) є зручним для наступного обгрунтування вимог до 
СУ за оперативністю СУ ( , )P S t , живучості СУ ( , )P K t  і стій-
кості СУ СУ ( , )P K S , про що свідчать розрахунки, проведені 
в ЦНДІ Збройних Сил України. 

Здається, що саме з цього доцільно починати модернізацію 
(проектування та створення) СУ військами (силами) замість 
численних по суті декларативних або умоглядних пропозицій 
щодо побудови СУ Збройних Сил України, що інколи спосте-
режуються в останній час у виступах (доповідях) і пресі, не-
зважаючи на багатий вітчизняний досвід управління військами 
(силами), розробці високотехнологічних засобів управління. 
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Система 
планування, 
програмування,
розроблення 
бюджету 
та виконання 
Армії США
Розглянуто особливості застосування в Армії (Сухопутних Військах)  
США системи планування, програмування, розроблення бюджету 
та виконання, яка використовується для розподілу та управління її 
ресурсами, а також організацію процесу на усіх фазах реалізації сис-
теми, основні директивні документи та відповідальність посадових 
осіб за належне виконання визначених процедур системи. На підста-
ві проведеного аналізу сформульовано пропозиції щодо створення 
вітчизняної системи оборонного планування Збройних Сил України 
з урахуванням досвіду США.
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Важливою складовою системи “планування – про-
грамування – розроблення бюджету та виконання”  
(ППБВ) [1] є система планування, програмування, 
розроблення бюджету та виконання, прийнята в 
Армії США (ППБВ(А)) [2]. Вона є головною сис-

темою стратегічного управління Армії і базою для проведення 
системного та зведеного планування, зокрема планування вій-
ськових програм міністерством оборони і штабом Армії. Система 
ППБВ(А) допомагає верховному командуванню визначати ви-
моги та завдання збройних сил, установлювати пріоритети роз-
витку військових формувань відповідно до визначених цілей.

Зазначимо, що в сучасній системі ППБВ(А) відведена 
більш важлива роль командувачам військами (Commanders-
in-Chief – CINCs) у прийнятті рішень з розподілу ресурсів за 
видами збройних сил для підтримки їх боєздатності. Для цього 
командувачі військами на своїй нараді (Army Commanders’ 
Conferences) об’єднують оперативні вимоги з іншими завдан-
нями. Штаб міністерства Армії (Headquarters, Department of the 
Army – HQDA) надає лише формальні вказівки кожному коман-
дувачу відносно стану ресурсів у їх програмних документах, 
які подаються на розгляд до міністерства оборони. Він також 
узгоджує свої дії безпосередньо з кожним командувачем щодо 
головних питань бюджету, які впливають на їх потреби. 

Для переходу від цілей, політики та стратегії національної 
безпеки до розроблення вимог до Армії США (визначення її 
структури, програмних завдань, ресурсних обмежень тощо), 
а також для підготовки, виконання і перегляду бюджету, були 
виділені обов’язкові етапи (або фази) внутрішнього узгодження 
ППБВ(А), що дозволило запровадити певні процедури про-
цесу ухвалення рішень. Система ППБВ(А) застосовується для 
розроблення програми та бюджету головним командуванням 
Армії, а також забезпечення зворотного зв’язку із процесами 
планування, програмування та розроблення бюджету. 

Вона зв’язує стратегію, програму і бюджет та допомагає ство-
рити всеосяжний план, у якому бюджет пов’язаний із програмою, 
програма – з потребами, потреби – із завданнями, а завдання – із 
цілями забезпечення національної безпеки. Ухвалені рішення (від 
кінцевих цілей до вартості ресурсів) визначають вимоги, які на 
наступних етапах уточнюються та деталізуються.

У США прийняте довго-, середньо- та короткострокове 
планування. Довгострокове планування встановлює погляди 
збройних сил на строк від 10 до 30 років, у ньому даються дов-
гострокові макрооцінки. На підставі результатів довгостроко-
вого планування проводиться середньострокове планування на 
період від 2 до 15 років. Як наслідок, встановлюються розмір, 
склад і якісні показники бойових з’єднань та частин, а також сил 
підтримки на середньостроковий період. Враховуючи основні 
вимоги до збройних сил і дотримуючись завдань, встановлених 
на середньостроковий період, на другому етапі (програмування) 
встановлюються потрібні ресурси для досягнення балансу між 
органами, системами і функціями збройних сил, а також пріори-
тетами їх управління. Етап розроблення бюджету реалізується 
в короткостроковому періоді (до 2 років). На цьому етапі відбу-
вається перетворення програмних вимог, показників особового 
складу та коштів на їх утримання в потрібні для цього бюджетні 
асигнування. До цих традиційних процедур додані процедури 



Наука і оборона 4’2010

Система планування, 
програмування, розроблення бюджету 

та виконання Армії США

30

грувати діяльність з проведення робіт за системою ППБВ(А), 
а також розглядає та впроваджує документи міністра оборони, 
міністра та начальника штабу Армії. В комітеті здійснюється 
аналіз виконання програм та бюджету. До компетенції цього 
комітету належить також розгляд питань особливої ваги або пи-
тань, які представляють особливий інтерес для міністра Армії 
та начальника штабу Армії. Він готує відповідні альтернативні 
пропозиції та рекомендації для ухвалення рішень. 

Комітет з вироблення стратегії і планування (Strategy and 
Planning Committee – SPC) очолюється помічником заступника 
начальника штабу Армії з оперативного управління і плануван-
ня. Ціль його роботи – досягнення внутрішньої погодженості 
та реалізація воєнної політики. До його обов’язків належить 
розроблення рекомендації для SELCOM щодо:

структури Армії;
відповідності програмних вимог до потреб Армії, викладених 

у Керівництві з довгострокового планування Армії (Army Long-
Range Planning Guidance – ALRPG), Системі концептуальних 
вимог (Concept-Based Requirement System - CBRS) та узгоджено-
му з ними Зведеному переліку пріоритетів командуючих військ 
(Commanders-in-Chief Integrated Priority Lists – CINC IPLs);

розроблення Плану Армії (The Army Plan – ТAP).

виконання, які дозволяють оцінювати, наскільки успішно про-
водиться реалізація програми та наскільки фінансове виконання 
відповідає встановленим програмним вимогам. Основні цілі та 
завдання системи ППБВ(А) показано на рис. 1, 2.

Для забезпечення ефективності функціонування ППБВ(А) 
розроблена та функціонує детально регламентована система від-
повідальності на всіх етапах. Причому, для кожного з етапів ви-
значені як керівники, так і відповідальні виконавці. Відмінністю 
системи відповідальності є участь на всіх етапах ППБВ(А) пред-
ставників як міністерства Армії, так і штабу Армії, що підвищує 
їх відповідальність і погодженість у ухваленні рішень. 

З метою надання допомоги міністрові Армії і начальникові 
штабу Армії у ухваленні рішень на всіх етапах ППБВ(А) створено 
декілька комітетів (рис. 3). До їх повноважень входить розгляд, 
координація та інтеграція процесів ППБВ(А), аналіз реалізації 
програми та її бюджетно-фінансового виконання. Склад комітетів 
формується із представників міністерства та штабу Армії. 

Найважливіше значення має Комітет з прийняття рішень 
(Select Committee – SELCOM), який очолюється спільно першим 
заступником начальника штабу Армії і заступником міністра 
Армії. SELCOM функціонує як головний комітет при HQDA. 
Він допомагає керівництву розглядати, координувати та інте-

Рис. 1. Основні цілі системи ППБВ(А)

Рис. 2. Основні завдання системи ППБВ(А)
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Метою діяльності Комітету з розроблення програми та 
бюджету (Program and Budget Committee – PBC) є забезпечен-
ня внутрішньої узгодженості та підтримки воєнної політики. 
Як координуючий та консультативний орган він здійснює 
постійні засідання з розгляду бюджетних питань та програм. 
Повноваженнями Комітету PBC є здійснення контролю за 
фазами ППБВ(А) програмування, розроблення бюджету та 
виконання, а також інформаційний зворотний зв’язок між 
ними. Комітет може створювати підкомітети та робочі групи 
для вирішення проблемних питань з управління програмою 
та розроблення бюджету. Наприклад, підкомітет з питань сис-
тем (комплексів) озброєння розглядає програму, показники бю-
джету на період експлуатації основних типів озброєння та ін-
формаційних систем. Очолюють Комітет PBC два співголови – 
керівник з програмного аналізу та оцінювання штабу Армії 
(Director of Program Analysis – DPAE) та заступник помічника 
міністра Армії з питань бюджету (Deputy Assistant Secretary of 
the Army for Army Budget – DAB), які головують залежно від 
специфіки питань, що розглядаються. Членами комітету є поса-
дові особи, які відповідають за програмування та розроблення 
бюджету з різних департаментів та підрозділів секретаріату 
міністерства Армії та штабу Армії. 

Група з управління відбором пріоритетів (Prioritization 
Steering Group – PSG) розглядає такі питання: 

забезпеченість ресурсами програми, яка затверджується 
командувачами військ та відповідальними за її виконання, та 
пропозиції щодо скорочення її фінансування, які пропонуються 
Комітетом PBC;

вирішення спірних питань, зокрема розгляд вимог, які не 
забезпечені ресурсами, та скорочень, за якими Комітет PBC не 
досяг згоди в процесі розроблення програми та бюджету;

розгляд за ступенем важливості програмних пропозицій, 
які не забезпечені ресурсами, скорочень бюджету і особового 
складу, які встановлені секретаріатом міністерства оборони;

розроблення рекомендацій щодо програмних пропозицій, 
які не забезпечені ресурсами, відповідних компенсацій за їх 
скороченням для Комітету SELCOM.

Керівництво Групою PSG здійснює заступник начальника 
штабу Армії з оперативного управління та планування, а члена-
ми групи є представники як штабу, так і міністерства Армії. 

Крім того, для підтримки процесів розроблення документу 
РОМ і пропозицій до бюджету діють інформаційні системи під-
тримки ППБВ(А). Основою автоматизації ППБВ(А) служить 
система інформаційного управління, названа “Програмною 
оптимізацією та оцінкою бюджету” (Program Optimization 
and Budget Evaluation). Вона використовується для підтримки 
процесів розроблення зазначеного меморандуму. 

Планування діяльності Армії. Складовою частиною сис-
теми планування оборони міністерства оборони та об’єднаного 
стратегічного планування є планування діяльності Армії. Воно 
допомагає верховному командуванню визначати вимоги й за-
вдання збройних сил і встановлює військові пріоритети, а та-
кож є основою для розроблення пропозицій до програм.

Довгострокове планування в Армії здійснюється на період 
10–30 років і служить для вироблення верховним командуванням 
бачення майбутнього вигляду Армії, що оформлюється у вигляді 
цілей довгострокових планів. Вони служать орієнтиром для вста-
новлення проміжних строків і використовуються при плануванні 
розвитку збройних сил і встановленні вимог до програм.

Директивним документом з довгострокового планування 
Армії є документ ALRPG. В ньому аналізуються цілі націо-
нальної безпеки для забезпечення нейтралізації потенційних 
погроз у контексті глобальних, регіональних і національних 
тенденцій, які можуть мати місце протягом 30-річного періоду. 
У ньому також розкривається задум майбутніх завдань і потре-
би для їх реалізації. Особливістю довгострокового планування 
є те, що воно проводиться циклічно кожні два роки, причому 
ALRPG затверджується восени кожного парного року цього пе-
ріоду. ALRPG, разом с довгостроковими планами командування 
військ, є основою для підготовки проекту документу ТАР. 

Зазначимо, що найважливішою складовою частиною 
ALRPG є Довгостроковий план потреб армії у матеріальному 
забезпеченні потреб (Long-Range Army Material Requirement 
Plan – LRAMRP), у якому наводяться завдання, що ставляться 
до озброєння та військової техніки (ОВТ). На його основі роз-
робляється Довгостроковий план досліджень, розробок і заку-
півель Армії (Long-Range Research, Development and Acquisition 
Plan – LRRDAP). Він містить заходи з розроблення технологій 
і виробництва ОВТ для Програми модернізації Армії (Army’s 
modernization program). При розробці LRRDAP основна увага 
зосереджується на рішенні потреб ведення бойових дій, які 
випливають із концепцій збройної боротьби.

Розробка LRRDAP починається з підготовки Керівництва з 
підготовки LRRDAP (LRRDAP Guidance) під спільним керівни-
цтвом заступника начальника штабу з управління та плануван-
ня і помічника міністра Армії з питань науково-дослідних робіт 
і закупівлі ОВТ. Міністерство Армії видає такий документ 
навесні непарного року. 

Розроблення Плану Армії (TAP). Політика командування 
Армії і потрібні для цього ресурси викладені в директивному 
документі TAP, в якому одночасно визначаються рівні збройних 
сил, встановлені спочатку внаслідок планування вимог до них, 
а потім в результаті їх уточнення.

Рис. 3. Схема взаємодії консультативних комітетів (груп)
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Документ ТАР визначає цілі національної військової 
стратегії та політики безпеки для Армії. У ньому проміжні 
вимоги з довгострокових планів трансформуються в розро-
блення Меморандуму про цілі програми (Program Objectives 
Memorandum – РОМ) та визначення пріоритетів. План Армії 
встановлює пріоритети в межах імовірних розмірів ресурсів. 
Остаточний TAP містить детальні інструкції фази програму-
вання, складання бюджету і виконання ППБВ(А). В TAP також 
визначається базова структура сил Армії.

В TAP наведено:
аналіз загального стану Армії (Total Army Analysis – TAA), 

що використовується для розроблення таких пропозицій для 
кожного програмного року, які найкраще відповідають за-
планованим завданням в рамках передбаченої чисельності 
і рівня оснащеності Армії при умові незмінності прийнятих 
раніше рішень;

аналіз інтеграції сил (Force Integration Analysis – FIA), що 
використовується для підтвердження того, що поставлені за-
вдання перед Армією є реальними, тобто їх реалізація відпо-
відає засобам і асигнуванням у кожному програмному році.

Організація підготовки ТАР покладена на заступника на-
чальника штаба з питань оперативного управління та плануван-
ня (Deputy Chief of Staff for Operations and Plans – DCSOPS) у 
співпраці з особовим складом штабу міністерства Армії, голов-
ного командування та відповідальними за виконання програми. 
Розроблюється декілька версій TAP, які видаються на початку 
непарного року. Після затвердження Інструкції з оборонного 
планування видається остаточний його варіант, у жовтні або 
листопаді непарного року. В ньому викладені попередні про-
грамні показники, схвалені міністром та штабом Армії. Разом 
з включеною до нього Інструкцією з розроблення програми 
Армії він містить інструкції з для подальших фаз ППБВ(А) – 
програмування, розроблення бюджету та виконання.

План ТАР розрахований на строк дії РОМ (6 років) та на наступ-
ні 10 років. У ньому наводяться завдання для Армії, інформація 
з Інструкції з оборонного планування, документів об’єднаної сис-
теми стратегічного планування, Інструкції Армії з довгостроко-
вого планування та інших керівних документів, включаючи до-
кументи штабу і міністерства Армії. Відображені також питання 
взаємодії головного командування Армії (MACOМ) з відповідаль-
ними за виконання програм (Program Executive Offi cers – PEO).

Всебічний аналіз стану Армії та її складових. Важливим 
елементом системи ППБВ(А) є проведення всебічного аналізу 
стану Армії з метою оцінювання відповідності її можливостей 
завданням національної стратегії. Процес проведення такого 
аналізу (ТАА) є комп’ютеризованим і розпочинається у січні 
парного року. Для цього використовуються показники попе-
реднього ТАР, за якими проводиться зіставлення можливості 
Армії та досягнення поставлених вимог до неї. Враховуються 
також показники системи концептуальних вимог (Concept-
Based Requirement System – CBRS). Для кожного програмного 
року в процесі TAA розглядаються такі параметри основних 
сил, які найкращим чином відповідатимуть вимогам заплано-
ваних завдань у межах їх чисельності та рівня оснащення. 

У період від кінця осені до кінця зими або ранньої весни 
заступник начальника штабу Армії з оперативного управління 

та планування здійснює FIA. Це дозволяє уточнити потрібні 
ресурси для вибраних альтернатив розвитку військових фор-
мувань Армії відповідно до завдань, визначених оперативними 
вимогами командувачів військ. У цьому процесі дається відпо-
відь на такі питання, як можливість укомплектування, навчан-
ня, облаштування, забезпечення озброєнням, продовольством, 
мобілізації та розгортання військових формувань.

Приймається також до уваги вплив результатів виконання 
попередніх бюджетних показників та показників циклів на 
перші два роки програми, виконання показників та поточні 
темпи виробництва, вплив на програму з боку секретаріату мі-
ністерства оборони, а також вимоги Інструкції з фінансування 
секретаріату міністерства оборони після подання на розгляд 
у Конгрес США президентського бюджету.

Здійснює керівництво цим процесом заступник начальника 
штабу Армії з оперативного управління та планування за учас-
тю представників штабу Армії та командувачів сил та відпо-
відальних за виконання програми. З урахуванням результатів 
всебічного аналізу стану Армії та її складових він видає оста-
точний документ TAP, в якому наводяться попередні показники 
Програми Армії щодо базової структури військових сил.

У вищевказаному процесі планування використовується та-
кож оперативне планування, що охоплює період в 2 роки, почи-
наючи з поточного. Воно здійснюється в Системі об’єднаного 
стратегічного планування (Joint Strategic Planning System – 
JOPES) та в Системі мобілізаційного та оперативного пла-
нування Армії (Army Mobilization and Operations Planning 
System – AMOPS).

Програмування в Армії забезпечує переклад завдань, ви-
значених у Керівництві з армійського планування та плануван-
ня міністерства оборони, Керівництві з оборонного планування 
і Плані Армії у детальну інформацію про розподіл військових 
сил, особового складу, техніки і коштів на шестирічний пері-
од. Він також об’єднує і враховує вимоги загальних програм 
щодо чисельності особового складу, характеру бойових дій, 
досліджень, розроблень і закупівель ОВТ, а також розміщення 
військових частин і будівництва під монтаж ОВТ. 

Відповідальний перед штабом Армії за включення фази 
програмування в процес розроблення документу керівник 
управління програмного аналізу та оцінки штабу Армії. Він 
відповідає за точне відображення показників фінансування 
на закупівлю основних типів озброєння, які схвалені Радою 
з питань придбання систем озброєння для Армії (Army Systems 
Acquisition Review Council – ASARC), та основних інформа-
ційних систем, які були схвалені Радою з розгляду основних 
автоматизованих інформаційних систем Армії (Army Major 
Automated Information Systems Review Council – MAISRC). До 
його повноважень належить вибір альтернативної програми за 
встановленими обмеженнями фінансових ресурсів. Керівник 
управління програмного аналізу та оцінювання штабу Армії, 
як співголова Комітету PBC, впливає на прийняття рішень 
з питань програмування, а також формує проблемні питання 
для розгляду в Комітеті SELCOM та/або в міністерстві Армії 
та його штабі. 

Результатом процесу програмування Армії є видання до-
кумента POM. Цикл розроблення РОМ схематично показано 
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на рис. 4. POM як цілісний програмний документ Армії скла-
дається, як правило, з дев’яти томів: 

Том 1: “Звіт про виконання попередньої програми”; 
Том 2: “Структура сил”;
Том 3: “Розгортання військових сил та попереднє розмі-

щення бойової техніки та припасів”;
Том 4: “Модернізація та капитальні вкладення”;
Том 5: “Боєготовність військових сил та їх здатність до 

тривалих дій”;
Том 6: “Будівництво об’єктів та технічне обслуговування”;
Том 7: “Данні про особовий склад”;
Том 8: “Автоматизована інформаційна система”;
Том 9: “Єдине та спеціалізоване командування”.
У цих томах містяться оброблені програмні елементи в фор-

матах, встановлених міністерством оборони. Документ POM 
видається у квітні парного календарного року. Він є основою 
для розроблення Подання щодо оцінювання бюджету (Budget 
Estimate Submission – BES).

Розроблення бюджету полягає у відображенні всіх потреб 
Армії у грошовій формі за класифікацією асигнувань Конгресу 
США з акцентом на перші два роки схваленої шестирічної про-
грами. Асигнування за затвердженими бюджетними статтями 
витрат Армії наводяться в Керівництві з розроблення програ-
ми та бюджету (Program and Budget Guidance – PBG). Вона 
видається кілька разів протягом дворічного циклу ППВБ(А). 
Раз на два роки публікується Меморандум щодо інформації 
з питань модернізації армії (Army Modernization Information 
Memorandum – AMIM), в якому наведена вся потрібна інформа-
ція для розроблення Головним командуванням Армії (MACOM) 
Плану модернізації Армії. Кожна система ОВТ, що знаходиться 
на озброєнні, забезпечується детальним описом. 

Існує три стадії складання бюджету Армії. Перша – форму-
вання бюджету – полягає в розробленні докладних фінансових 
оцінок для забезпечення планів і програм. Ця стадія завершується 

передачею до Конгресу США схваленого бюджету міністерства 
оборони та Армії, який, у свою чергу, є частиною президентсько-
го бюджету. Друга стадія – підтвердження бюджету – включає 
розгляд і схвалення його Конгресом США. На цій стадії комісії 
Палати представників і Сенату, що опікуються питаннями Армії, 
проводять слухання щодо санкціонування різних програм і асиг-
нувань. Коли розгляд Конгресом закінчується, законопроекти 
комісій виставляються на голосування. Третя стадія – виконан-
ня бюджету – полягає в узгодженні бюджетів зі схваленими 
Конгресом США фінансовими рівнями та розробленні інструк-
цій для виконання схвалених програм. Ця стадія також включає 
пропорційний розподіл вимог, призначень, зобов’язань, витрат 
і звітів за витрачені фонди (кошти). Функції міністерства Армії 
при виконанні бюджету показано на рис. 5 [4].

Зупинимося докладніше на особливостях фінансового управ-
ління. У США використовується механізм фінансування вимог, 
які не були передбачені під час складання бюджету. Такі вимоги 
спричинені зміною раніш не передбачених умов та мають більш 
високий пріоритет, ніж ті вимоги, під які були відведені бюджет-
ні фонди. Провідну роль у цьому грає Конгрес США, що визнає 
потребу проявляти гнучкість під час виконання бюджету, для 
того щоб виділяти кошти на непередбачені вимоги або зміни 
в оперативній обстановці. При цьому вважається, що тверде 
дотримання програмних завдань загрожуватиме раціональному 
підходу. Відповідно, Конгрес США дозволяє федеральним орга-
нам перепрограмувати існуючі фонди, для того щоб фінансувати 
незаплановані бюджетом вимоги.

Реалізація та оцінювання виконання програми. Коман-
дування Армії, відповідальне за виконання програм, та інші опе-
ративні органи виконують схвалену програму в рамках виділених 
фондів. Вони аналізують виконання бюджету та звітують за ви-
користання виділених фондів на програму за Кодами структури 
управління Армії (Army Management Structure Code – AMSCO). 
Ці фінансові дані допомагають командуванню та іншим органам 
розробляти майбутні вимоги до Армії.

Штаб міністерства Армії здійснює щоквартальний аналіз 
армійських програм в рамках системи аналізу виконання 
програми та бюджету. При цьому порівнюють отримані ре-
зультати виконання програми із завданнями, поставленими 
міністром Армії і штабом Армії на початку року. Потім здій-
снюються корегувальні дії з метою досягнення поставлених 
завдань. Комітет PBC одержує щоквартальні звіти з системи 

Рис. 4. Цикл розроблення РОМ:
PDM – директива щодо управління програмою; HQDA – штаб-квартира міністерства 
Армії; MACOM – головне командування Армії

Рис. 5. Функції міністерства Армії з виконання бюджету
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ППБВ(А), з яких відбирає та подає до Комітету SELCOM теми 
для подальшого розгляду. Крім того, з боку міністра оборони 
обов’язково аналізується виконання програми та бюджету, який 
здійснюється один раз на два роки. 

Відповідальність за реалізацію системи ППБВ(А) несе мі-
ністерство Армії, зокрема за виконання, контроль, аудит, функції 
генерального інспектора, юридичні питання і зв’язок з громад-
ськістю. На міністерство Армії покладені також повноваження із 
закупівлі, фінансового та інформаційного керівництва; на штаб 
Армії – відповідальність за планування та визначення потреб 
Армії, розроблення програми, її корегування та аналіз виконан-
ня. Чітко визначені відповідальні та посадові особи за реалізацію 
основних процедур ППБВ(А), зокрема з питань закупівель Армії 
(Army Acquisition Executive – AAE), виконання програми PEO та 
керівництва її розробленням та проекту документа (PОM). За 
підготовку бюджету Армії, а також Національної гвардії та Сил 
резерву, виконання договорів та проведення аналізу бюджету, 
затвердженого Конгресом США, відповідає заступник міністра 
Армії з фінансового управління (Assistant Secretary of the Army 
(Financial Management) – ASA[FM]).

Контроль ППБВ(А) здійснює помічник міністра Армії з 
фінансових питань. Він також відповідає за розроблення та 
розповсюдження інформації щодо ППБВ(А) в Армії. Крім 
того, головні посадові особи апарату управління міністерства 
Армії відповідальні за контроль реалізації ППБВ(А) у межах 
своїх функціональних повноважень.

Управління. Керівництво з ППБВ(А) здійснює керівник 
управління з програмного аналізу та оцінки штабу Армії. 
Системними фазами ППБВ(А) управляють заступник началь-
ника штаба з оперативного управління та планування, керівник 
управління програмного аналізу та оцінки штабу Армії та за-
ступник міністра Армії з фінансового управління. 

У сфері планування до повноважень заступника началь-
ника штабу Армії з оперативного управління та планування 
входить:

управління Системою армійського планування (Army 
Planning System – ASP) з метою узгодження її з вимогами 
Системи об’єднаного стратегічного планування (Joint Strategic 
Planning System – JSPS) та Системою об’єднаного оператив-
ного планування та виконання (Joint Operation Planning and 
Execution System – JOPES);

затвердження вимог командувачів військ, забезпечення 
зв’язку між ними та вимогами командування з питань бойової 
підготовки та розроблення доктрини армії США (U.S. Army 
Training and Doctrine Command – TRADOC) з метою врахування 
усіх потреб командувачів військ;

поєднання поглядів вищого керівництва штабу міністерства 
Армії щодо завдань та можливостей Армії, які відповідають завдан-
ням національної безпеки та керівництву міністерства оборони;

розроблення на основі узгоджених точок зору для началь-
ника штабу Армії пріоритетів розвитку Армії для їх схвалення 
міністром Армії. 

У сфері програмування та виконання керівник управління 
програмного аналізу та оцінювання штабу Армії:

забезпечує міністра Армії та начальника штаба Армії неза-
лежними оцінками варіантів програми та пріоритетів;

впливає на розміщення ресурсів Оборонної програм на май-
бутні роки (Future Years Defense Program – FYDP) в частині, що 
стосується як потреб Армії у цілому, так і командувачів військ 
для забезпечення виконання їх специфічних завдань; 

забезпечує зв’язок та взаємодію штаба міністерства Армії, 
міністерства оборони та штабу об’єднаного командування (Joint 
Chiefs of Staff – JCS) з розроблення документів POM та FYDP. 

У сфері розроблення бюджету, виконання бюджету та ана-
лізу фінансування управління розробленням бюджету та його 
виконанням забезпечує заступник міністра Армії з фінансового 
управління.

На підставі вищевикладеного можна зробити такі висновки.
Застосування системи ППБВ у плануванні діяльності Армії 

США дає можливість:
створити реальний план її розвитку, заснований на цілях 

та завданнях, що відповідають вимогам національної воєнної 
стратегії в умовах фінансових обмежень;

системно об’єднати процедури довго- та середньостроко-
вого планування, програмування з розробленням бюджету і за-
безпечити циклічність їх оновлення;

виділити обов’язкові етапи (або фази) внутрішнього узго-
дження заходів, встановити строки їх реалізації і запровадити 
певні процедури процесу прийняття рішень;

встановити чітку відповідальність за реалізацію та конт-
роль виконання етапів та заходів системи.

Позитивним кроком на шляху створення вітчизняної сис-
теми оборонного планування Збройних Сил України з ураху-
ванням досвіду США можна вважати Наказ Міністра оборони 
України №15 від 19.01.2010 р. “Про затвердження Положення 
про організацію та здійснення середньострокового та коротко-
строкового оборонного планування в Міністерстві оборони 
України і Збройних Силах України”. Проте, з урахуванням 
викладеного вище це Положення потребує суттєвого доопра-
цювання з метою:

включення етапу довгострокового оборонного планування;
передбачення оновлення середньострокових оборонних 

програм протягом планового періоду, зокрема визначення 
процедур їх оновлення на основі результатів реалізації захо-
дів короткострокового оборонного планування та урахування 
нових воєнно-політичних та воєнно-економічних факторів 
і стратегічних завдань керівництва держави;

визначення термінів проведення заходів середньо- та дов-
гострокового планування тощо. 
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До питання 
захисту 
інформаційно-
телекомунікаційної 
сфери від 
стороннього 
кібернетичного 
впливу
Проаналізовано основні світові тенденції поширення кібер-загроз 
в інформаційно-телекомунікаційній сфері; розглянуто заходи, що 
сприяють захисту інформаційного і кібер-просторів від сторонньо-
го кібернетичного впливу; запропоновано шляхи, що мають підви-
щити ступінь захисту інформаційного і кібер-просторів Збройних 
Сил України.
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Розвиток сучасної інформаційної індустрії протягом 
останніх десятиліть базується, як відомо [1–3], на 
синтезі двох технологій – комп’ютерної і телекому-
нікаційної та певним чином залежить від сформова-
них на межі тисячоліть так званих інформаційного 

і кібер-просторів. 
Стрімке та неконтрольоване поширення останніх з часом 

призвело до того, що світова спільнота, крім отримання знач-
них можливостей щодо обміну інформацією, стала надто ураз-
ливою до появи нових викликів, кібер-загроз та фактично не-
прихованих кібернетичних злочинів (кібер-атак, несанкціоно-
ваних доступів до чужих сайтів, створення “сайтів-двійників” 
тощо), які проводяться протиборчими сторонами з метою:

порушити або блокувати роботу інформаційно-телекомуні-
каційних систем і мереж стратегічно важливих галузей (об’єктів) 
інфраструктури, в тому числі фінансового, енергетичного, про-
мислового, транспортного та військового секторів;

спроби несанкціонованого отримання (крадіжки) інформа-
ції із закритих баз даних (баз знань) державних, комерційних 
та інших установ, її модифікації та/або знищення.

Такий стан справ, нові економічні і воєнні центри сили, а та-
кож нові асиметричні загрози фактично формують підґрунтя для 
усвідомлення потреби створити систему захисту світового ін-
формаційного і кібер-просторів, а також інформаційні системи, 
мережі, сили та засоби розвинених країн світу від стороннього 
кібернетичного впливу.

Зазначеній проблематиці присвячено чимало публікацій як 
закордонних, так і вітчизняних авторів. Найвідомішими серед 
них є роботи Д. Ланде, С. Іванюти, Г. Почепцова, С. Растор-
гуєва, В. Є. Козлова, В. О. Мещерякова та інших. Проте зазна-
чена тема, враховуючи реалії сьогодення, потребує додаткового 
і більш глибокого вивчення.

Тому метою статті є дослідження проявів і тенденцій по-
ширення кібер-злочинності в сучасному високотехногенному 
світі, вивчення накопиченого провідними державами досвіду 
щодо її виявлення та боротьби з нею, а також формування 
пропозицій щодо захисту світового інформаційного і кібер-
просторів від різних проявів сучасних кібер-загроз.

Враховуючи, що близько 95 % із зазначених вище різновидів 
кібернетичної злочинності має за мету заволодіти фінансовими 
засобами, і лише 5 % з них припадає на шпіонаж – наслідки 
такої протиправної діяльності на сьогодні можна порівняти 
з результатами застосування зброї масового ураження. Цьому 
є достатньо прикладів. Так, наприклад, у січні 2002 р. невідомі 
особи повідомили про наявність підривного пристрою на борту 
літака, що мав прямувати з Одеського аеропорту до Відня. 
Для підтвердження серйозності своїх намірів і залякування 
злочинці пустили в хід підривний пристрій напроти будинку 
аеровокзалу. Окрім цього для забезпечення вилученого пові-
домлення погроз вони застосували інформаційні технології, 
розмістивши в мережі Internet докладні інструкції щодо ви-
конання своїх вимог. Головною з них була передача одного 
мільйона гривень. Для одержання грошей злочинці планували 
використовувати систему Internet-платежів “Приват-24”, що 
дозволяє анонімно відкрити рахунок та згодом керувати ним, 
знаючи лише логін і пароль [4]. 
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ство закордонних справ Латвії поряд з рядом держустанов ін-
ших країн світу (Ісламської Республіки Іран, Народної Респуб-
ліки Бангладеш, Республіки Індонезія, Республіки Філіппіни, 
Брунею, Барбадосу й Бутану) піддалося атаці програми-шпи-
гуна GhostNet, що орієнтовно була запущена в мережу з Ки-
тайської Народної Республіки. Крім того, за інформацією ви-
дання, сліди “електронних шпигунів” були виявлені в посоль-
ствах Федеративної Республіки Німеччина, Португальської 
Республіки, Республіки Індія, Ісламської Республіки Пакистан, 
Республіки Корея, Республіки Індонезія, Румунії, Республіки 
Кіпр, Мальти, Королівства Таїланд й Тайваню. Не менш  резуль-
тативним проявом кібернетичної злочинності, є порушення 
комп’ютерними вірусами-шпіонами китайського виробництва 
дієздатності самого коштовного проекту в історії міністерства 
оборони США – програми для розроблення винищувача-
бомбардувальника п’ятого покоління F-35 Lightning II.  Про-
никнувши в програму військової корпорації “Lockheed Martin 
Corp”, кібер-шпіони скопіювали і скачали терабайти даних, 
що припустимо були пов’язані з електронними і дизайнерськи-
ми проектами зазначеної системи та розсекретили підсис-
тему, яка відповідала за діагностику проблем, пов’язаних зі 
станом літака під час польоту. Уряду США це коштувало 
понад 300 мільярдів доларів [6]. 

З викладеного вище можна зробити висновок про те, що в 
різних контекстах кібер-атаки на інформаційно-обчислювальні 
ресурси протиборчих сторін можуть розглядатись і як бойові дії 
в кібер-просторі, і як злочин у сфері комп’ютерної інформації, 
яка охороняється законом, і як акт тероризму. Підтвердженням 
такому є вислів директора ЦРУ Леона Панетта, який вважає, що 
для США “майбутній Пірл-Харбор, скоріш за все, буде комп’ю-
терною атакою” [7]. За його думкою цьому не в останню чергу 
сприятиме:

нечуваний сплеск виходу на світовий ринок злоякісного 
програмного забезпечення та можливість здійснення з його 
допомогою електронних нападів [8];

стрімкий розвиток глобальної мережі Internet, що з часом 
стала незамінним депозитарієм людського знання і на цей час 
налічує понад 550 мільярдів документів, розміщених більш 
ніж на 39 мільйонах серверів, поєднуючи при цьому понад 
мільярд користувачів. 

За висновками, зробленими експертами з дослідницького 
інституту United States Institute for Peace (USIP) [9], саме 
Internet на сьогодні є “… ідеальним середовищем для діяль-
ності терористів …”. Це пояснюється тим, що доступ до цієї 
глобальної мережі надто легкий. В ній “… надзвичайно легко 
забезпечити анонімність користувачів …”, вона “… ніким не 
управляється і не контролюється …”, у ній “… не діють закони 
та не існує поліції …”. Ці та багато інших фактів за думкою 
старшого аналітика Центра закордонних військових дослі-
джень академії “Форт Лівенворд” (США) Тімоті Л. Томаса 
переконливо доводять [10], що останнім часом “…Internet 
терористи використовують як інструмент кібер-планування. 
Він забезпечує ним анонімність, можливість управляти і коор-
динувати дії при підготовці та здійсненні терактів …”. 

Такий стан справ, як результат, призвів до появи принци-
пово нового різновиду терористичних дій у віртуальному про-

Ще одним показовим прикладом реалізації кібер-загроз 
є події листопаду 2003 р., коли українськими хакерами була 
здійснена атака на комп’ютерну систему платежів банку Royal 
Bank of Scotland Group (Велика Британія). Результатом атаки 
стало виведення з ладу системи платежів, за допомогою якої 
Royal Bank у режимі WorldPay обслуговував 27 000 клієнтів 
і приймав платежі по пластикових картках Visa, Mastercard, 
Diners у більш ніж 27 країнах світу. За оцінкою експертів, сис-
тема вийшла з ладу від перенавантаження серверів. Вони були 
закидані фальшивими запитами з комп’ютерів, що знаходились 
на території України. Організація і реалізація такої атаки на 
Royal Bank of Scotland адміністрацією банку розглядалась як 
навмисна і невмотивована акція українських хакерів [4]. 

Кібер-атаки спрямовані проти державних та військових ін-
формаційних систем і мереж разом з управлінням викраденими 
даними взагалі роблять цей вид кібер-злочинності надзвичайно 
ефективним. Їх результати можуть негативно вплинути як на 
функціонування життєво важливої інфраструктури (фінансово-
го сектора, системи управління і зв’язку, транспорту, енергети-
ки тощо), так і завдати в цілому стратегічних збитків економіці 
та воєнному потенціалу будь-якої держави. Так, наприклад, 
за висновками аналітиків з міністерства оборони США в ході 
серпневого грузино-осетинського конфлікту 2008 р., коли “… 
росіяни провели масовану кібер-атаку, добре скоординовану з 
діями наземних військ” [5], у тому чи іншому ступені було пара-
лізовано близько 54 грузинських сайтів. DDoS-атаки, комп’ютерні 
віруси, хробаки і трояни російських хакерів головним чином 
були спрямовані проти державних ресурсів Грузії, а саме: сайтів 
М. Саакашвілі (за твердженням американських спецслужб у ви-
лученій кібер-атаці на сайт президента було одночасно задіяно до 
п’ятисот IP-адрес, зареєстрованих на території Росії) та міністра 
оборони Грузії, сайтів парламенту, доменів служби безпеки та 
Національного банку Грузії тощо, які на той час перебували під 
офіційним захистом американських спецслужб. Атаки на звичай-
ні грузинські ресурси росіянами не проводились. 

Як результат, кібер-атаки серпня 2008 р. значною мірою 
підірвали комунікаційні можливості Грузії, вивівши з ладу 20 
Web-сайтів більш ніж на тиждень. Цьому, як з’ясували фахівці 
з компанії U.S. Cyber Consequences Unit (займається аналізом 
наслідків кібер-нападів), не в останню чергу сприяв той факт, 
що російські хакери з метою атак на грузинські сайти зуміли 
налагодити взаємодію на популярних сайтах базованих у США 
соціальних мереж, таких як Twitter і Facebook та перетворити 
у кібер-зброю звичайні програми компанії Microsoft. За ви-
сновками комісії парламенту Грузії щодо наслідків грузино-
осетинського конфлікту, серед основних проблемних питань 
були додатково відзначені такі, як слабкість у плануванні 
бойових операцій зі сторони Об’єднаного штабу збройних 
сил Грузії та низька ефективність практичного застосування 
інформаційно-телекомунікаційних систем і засобів захисту 
інформації, новітніх засобів розвідки, зв’язку, безпілотних 
комплексів та інших високотехнологічних систем озброєння.

У березні 2009 латвійська газета “Час” з посиланням на дані 
розслідування, проведеного експертами в області комп’ютер-
них злочинів з канадської компанії Information Warfare Monitor 
і фахівцями Університету Торонто повідомила, що міністер-
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сторі, що в засобах масової інформації отримав загальну назву 
кібер-тероризм [11]. На сьогодні під кібер-тероризмом (як різно-
видом тероризму та кібер-злочинності) західні експерти розу-
міють навмисні дії окремих осіб або організованих груп, що спря-
мовані на порушення функціонування інформаційних систем 
і телекомунікаційних мереж та несанкціоновану модифікацію 
комп’ютерних даних, які спричинюють дезорганізацію роботи 
критично важливих елементів інфраструктури держави; ство-
рюють небезпеку для життя і здоров’я або слугують для заля-
кування людини; завдають фінансо-майнових збитків або мо-
жуть призвести до інших суспільно небезпечних і негативних 
наслідків для суспільства та держави в цілому. Йому притаман-
ні різні прийоми та методи застосування, але на сьогодні най-
більшого поширення в сфері інформаційно-телекомунікаційної 
діяльності серед них набули такі, як:

завдання збитків окремим фізичним елементам інформа-
ційного простору;

використання спеціальних програм, що стимулюють руй-
нування апаратних засобів, а також біологічних і хімічних 
засобів для руйнування елементної бази;

крадіжка або знищення інформаційних, програмних і тех-
нічних ресурсів, що мають суспільну значущість;

вплив на програмне забезпечення та інформацію з метою 
їхнього перекручування або модифікації;

розкриття та загроза опублікування або саме опублікування 
закритої інформації про функціонування інформаційної інфра-
структури держави, суспільно значущі військові інформаційні 
системи, коди шифрування та принципи роботи шифрувальних 
систем;

захоплення каналів ЗМІ з метою поширення дезінформації, 
слухів, демонстрації сили терористичної організації та оголо-
шення своїх вимог;

знищення або активне придушення ліній зв’язку, штучне 
перевантаження вузлів комутації;

проведення інформаційних і психологічних операцій тощо.
Зважаючи на постійно зростаючу кількість кібер-загроз 

власній інформаційно-телекомунікаційній сфері, провід-
ні країни світу, такі як Сполучені Штати Америки, Японія, 
Французька Республіка, Сполучене Королівство Великої 
Британії та Північної Ірландії, Російська Федерація, Китайська 
Народна Республіка та багато інших протягом останніх років 
здійснюють активні заходи щодо створення систем захисту на-
ціональних інформаційного та кібер-просторів. У більшості з 
них на сьогодні вже:

функціонують або активно створюються на державному 
і військовому рівнях відповідні структури у сфері захисту 
власної IT інфраструктури та протидії сторонньому кіберне-
тичному впливу;

інтенсивно розвиваються кібер-технології та ведуться 
активні роботи із створення нових зразків оборонної і насту-
пальної кібер-зброї, а саме: комп’ютерних вірусів; програмних 
закладок та логічних бомб; портативних генераторів електро-
магнітних імпульсів; різноманітних пристроїв постановки 
активних комунікаційних завад; засобів знищення, перекру-
чування та розкрадання інформаційних масивів; спеціальних 
апаратних закладних пристроїв та спеціальних мікроорганіз-

мів, здатних проїдати ізоляційний матеріал і радіоелектронні 
елементи тощо.

Разом з тим все більш актуальною стає питання щодо проти-
дії сучасним кібер-загрозам на міждержавному рівні. Вперше 
воно було порушено у 2002 р. на Празькому саміті НАТО (North 
Atlantic Council – далі Альянс) у Чеській Республиці, де було 
схвалено План дій партнерства з протидії тероризму. Під час 
Ризького саміту НАТО (Латвійська Республіка) у 2006 р. голо-
ви урядів та держав дали завдання Раді НАТО впровадити за-
хист інформаційних систем Альянсу проти кібер-атак. У квітні 
2008 р. (на Бухарестському саміті НАТО) керівництво Альянсу 
схвалило такі концептуальні документи, як:

“Політика Північноатлантичного союзу в сфері кіберне-
тичного захисту”, який передбачає об’єднання національних 
та колективних зусиль і ресурсів у згаданій сфері;

“Настанова Північноатлантичної Ради щодо співробітни-
цтва у сфері кібернетичного захисту з державами-партнерами 
та міжнародними організаціями”.

У тому ж році Військовим комітетом НАТО була схвалена 
Військова концепція кібер-захисту, створений підрозділ НАТО 
Швидкого кібер-реагування та заснований Центр кібер-захисту 
у Таллінні.

Наступним важливим кроком стало створення у структурі 
НАТО Управління кібернетичного захисту, на яке покладені 
функції щодо забезпечення координації правових, політич-
них та оперативно-технічних заходів окремих країн-членів 
Північноатлантичного союзу та Альянсу в цілому у сфері за-
хисту від кібернетичних загроз. З цією ж метою 22 січня 2009 р. 
у м. Обераммергау (Німеччина) пройшов симпозіум на тему 
“НАТО і його партнери: всі разом до загроз від Мережі”, за ре-
зультатами якого було скореговано напрями кібер-захисту. 

Окрім того, ведеться робота щодо розроблення нової 
Стратегічної концепції Альянсу та саміту НАТО у 2010 р.* 
Серед основних викликів, на які має відповісти нова концепція, 
можна виділити такі:

захист інформаційної складової системи безпеки та обо-
рони країн-членів;

реагування на підвищення небезпеки з боку загроз нової 
генерації: тероризм, та як прояв розвитку цього явища – кібер-
тероризм, піратство тощо;

співвідношення інтересів країн-членів до загальної сис-
теми життєдіяльності Альянсу, та відповідне співвідношення 
двосторонніх відносин країн-членів з країнами – не членами 
НАТО;

подальше розширення НАТО, проблема глобального парт-
нерства за межами Євроатлантичного регіону;

перспективи відносин між НАТО та Росією, між НАТО та 
Європейським Союзом; 

проблематика систем протиракетної оборони та енерге-
тичної безпеки;

проблема проведення довгострокових операцій під егідою 
НАТО, зокрема місії в Афганістані та Іраку тощо.

Враховуючи, що кібер-злочинність і кібер-тероризм, як її го-
ловна складова, посідають не останнє місце й серед низки загроз 

* Від редакції. Саміт відбувся у листопаді 2010 року.
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національній безпеці та інтересам України, останнім часом 
співпраця між нашою державою та країнами-членами Альянсу 
у сфері кібер-захисту також істотно активізувалась. Вагомим 
поштовхом для нарощування її темпів став документ під на-
звою “Рамки для співробітництва у питаннях кібернетичного 
захисту між НАТО та державами-партнерами”, який було роз-
повсюджено у Штаб-квартирі НАТО 2 квітня 2009 р. На його 
виконання 6–7 травня 2009 р. у Штаб-квартирі НАТО відбу-
лися експертні консультації під керівництвом спільної робо-
чої групи Україна–НАТО з воєнної реформи (офіційна назва 
“Консультації експертів Україна–НАТО з питань кібернетично-
го захисту під егідою Спільної робочої групи Україна–НАТО 
високого рівня з питань воєнної реформи”). Конкретні реко-
мендації, що були напрацьовані під час експертних консуль-
тацій, розглянуто 13–14 травня 2009 р. у Варшаві. На цьому 
засіданні було досягнуто домовленостей про створення Робо-
чої підгрупи Україна–НАТО з питань кібер-захисту у форматі 
ad/hoc, а також розглянуті можливості запобігання загрозам 
кібер-злочинності та кібер-тероризму на найближчу перспек-
тиву в світовому масштабі. Перше засідання робочої підгру-
пи Україна–НАТО за пропозицією Міжнародного секрета-
ріату Альянсу, що корегує взаємодію в сфері кібер-захисту 
у форматі Консультацій експертів, відбулося 11–12 лютого 
2010 р. у Києві. На ньому було: 

розглянуто концептуальні підходи НАТО до побудови і ді-
яльності систем кібер-захисту;

висвітлено окремі питання організації кібер-захисту в краї-
нах Альянсу, які дають змогу успішно долати кібернетичні ви-
клики та загрози, зокрема щодо виявлення, фіксації та вжиття 
комплексу заходів із ліквідації кібер-атак на інформаційні 
ресурси, мережі та системи;

проведено детальний огляд системи забезпечення кібер-
захисту України, а також окреслено пріоритети співпраці 
України та НАТО у цій сфері;

висвітлено актуальні питання забезпечення кібернетичної 
безпеки України.

Друге засідання робочої підгрупи Україна–НАТО за про-
позицією Міжнародного секретаріату Альянсу, що корегує 
взаємодію в сфері кібер-захисту, відбулося у червні у Брюсселі. 
Засідання спільної робочої групи Україна–НАТО з питань вій-
ськової реформи у сфері кібер-захисту заплановано на 8 грудня 
2010 р. у Брюсселі. При цьому найзначущими напрямами спів-
робітництва України та НАТО в сфері кібер-захисту україн-
ською стороною на найближчу перспективу вважається:

заснування консультативних механізмів між Україною і 
НАТО;

обмін досвідом щодо законодавчого забезпечення і регу-
лювання;

заснування груп з реагування на кризові ситуації в електро-
нних мережах;

обмін досвідом та взаємодопомога у технічних аспектах 
захисту від кібер-атак;

розроблення механізмів оперативної взаємодії в кризових 
ситуаціях;

налагодження системи обміну інформацією щодо моніто-
рингу кібер-простору;

налагодження системи оперативного оповіщення про по-
чаток кібер-атаки на інформаційні ресурси;

обмін інформацією про технічні аспекти кібер-атаки;
оперативна співпраця щодо виявлення джерел кібер-атаки 

та засобів протидії;
співпраця щодо усунення негативних наслідків кібер-атаки;
узагальнення досвіду, напрацювання технічних рішень та 

організаційних рекомендацій щодо запобігання кібер-атакам.
Зважаючи на такий стан справ, можна констатувати, що 

в умовах сьогодення діяльність України у сфері боротьби з 
внутрішніми та зовнішніми кібер-загрозами має системний 
і комплексний характер. Підтвердженням цьому є той факт, 
що питаннями забезпечення безпеки національного інформа-
ційного простору, здійсненням заходів з кібер-захисту власної 
ІТ інфраструктури та протидії внутрішнім і зовнішнім кібер-
нетичним загрозам в Україні у тому чи іншому аспекті займа-
ються як на державному, так і на військовому рівнях. На дер-
жавному рівні визначені вище завдання покладені на:

Службу безпеки України (СБУ), яка реалізує державну по-
літику в сфері охорони інформації з обмеженим доступом, що 
є власністю держави;

Службу зовнішньої розвідки України;
Державну службу спеціального зв’язку та захисту інфор-

мації (ДССЗЗІ) України (реалізує державну політику в сфері 
захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних сис-
темах);

Міністерство внутрішніх справ (МВС) України.
Так, наприклад, при МВС України на початку 2009 р. 

створений спеціалізований відділ (портал cybercrime.gov.ua), 
що за останніми даними налічує лише п’ять співробітників. 
Окрім виявлення правопорушень, підрозділ розробляє мето-
дичну базу та проводить навчання. У найближчій перспективі 
сплановане розгортання таких спеціалізованих відділів в усіх 
великих містах України з розвиненою ІТ інфраструктурою. 
На виконання статті 35 Конвенції про кібер-злочинність, ра-
тифікованої Законом України від 7 вересня 2005 р. № 2824-ІУ, 
у червні 2009 р. на базі спеціального підрозділу СБ України для 
боротьби з кібер-загрозами створений Національний контак-
тний пункт формату 24/7 щодо реагування на кібер-злочини та 
обміну терміновою інформацією про вчинені комп’ютерні зло-
чини. У рамках мережі міжнародних контактних пунктів країн 
“Великої Вісімки” він співробітничає з ФБР, Секретною служ-
бою Великобританії, Поштовою інспекційною службою США, 
Національною поліцією Королівства Нідерландів, ФСБ Росії та 
Міністерством національної безпеки Казахстану та рядом інших 
установ. У складі ДССЗЗІ України утворений та функціонує 
Центр реагування на комп’ютерні інциденти, який на сьогодні 
пройшов повну акредитацію у міжнародних інституціях.

На військовому рівні визначені вище завдання покладені 
на Генеральний штаб (ГШ) Збройних Сил України (зокрема, 
Головне управління зв’язку та інформаційних систем ГШ 
Збройних Сил України, Управління захисту інформації в ін-
формаційно-телекомунікаційних системах Збройних Сил 
України) та Головне управління розвідки Міністерства обо-
рони України. Враховуючи, що відповідно до статей 3, 10 та 11 
Закону України “Про оборону України” одним із заходів під-
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готовки держави до оборони в мирний час є входження України 
у світовий та створення і захист власного інформаційного про-
стору, в ГШ збройних Сил України останнім часом розпочато 
процес створення державної системи протидії внутрішнім та 
зовнішнім загрозам національної безпеки кібернетичного ха-
рактеру у воєнній сфері. Як перший крок у цьому напрямі, на 
погляд авторів статті, в Міністерстві оборони та ГШ Збройних 
Сил України з метою підвищення ефективності захисту їх 
ІТ інфраструктури та протидії сторонньому кібернетичному 
впливу доцільно створити окремі структурні підрозділи, голо-
вними напрямами діяльності яких мають бути:

виявлення стороннього кібернетичного впливу на інфор-
маційний і кібер-простори;

захист ІТ інфраструктури від зовнішніх та внутрішніх 
кібернетичних загроз.

Зважаючи при цьому на той факт, що критичними, з по-
гляду безпеки, компонентами і ресурсами інформаційно-теле-

комунікаційних систем, які використовуються в інтересах 
Збройних Сил України та підлягають захисту, є системи та ка-
нали зв’язку, канали передачі даних, серверне обладнання та 
окремі автоматизовані робочі місця (АРМ) і робочі станції (див. 
таблицю), – на зазначені підрозділи за напрямом виявлення 
кібер-нападів мають бути покладені завдання щодо:

проведення організаційних, технічних та інших заходів із 
запобігання загрозі стороннього кібернетичного впливу на ІТ 
інфраструктуру Міністерства оборони та ГШ Збройних Сил 
України;

пошуку і добування інформації про інформаційні системи й 
мережі, технології та засоби кібер-впливу, а також кібернетичні 
операції (включаючи наступальні, оборонні й повсякденні) 
потенціальних протиборчих сторін;

відстеження кібер-нападів на ІТ інфраструктуру Міністерст-
ва оборони і ГШ Збройних Сил України та формування і ведення 
відповідних баз даних (баз знань);

Об’єкти, що підлягають кібер-захисту, методи і засоби впливу на них та методи можливої протидії сторонньому кібернетичному впливу

Об’єкти Засоби впливу, загроза Можливі методи впливу Методи протидії

Стстеми зв’язку:
цифрові комутаційні системи;
системи утворення каналів

Блокування роботи системи (вуз-
ла) управління, втручання в робо-
ту системи (вузла) управління

Віддалене програмування системи 
(вузла) управління, занесення ві-
русів до програмного забезпечення 
системи

Використання програмного забез-
печення систем, що має експерт-
ний висновок ДССЗЗІ, викорис-
тання антивірусного програмного 
забезпечення

Канали зв’язку, канали передачі 
даних

Блокування каналів зв’язку та ка-
налів передачі даних на транзит-
них вузлах

Втручання в роботу системи управ-
ління Центру управління телекому-
нікаційними мережами ВАТ “Укр-
телеком”

Резервування каналів

Захищена система супутникового 
зв’язку

Блокування серверного облад-
нання та каналів супутникового 
зв’язку

Занесення вірусів до програмного 
забезпечення системи

Використання антивірусного про-
грамного забезпечення, блокуван-
няч зовнішнього підключення до 
системи

Канали супутникового зв’язку Блокування каналів супутниково-
го зв’язку на транзитних вузлах

Втручання в роботу системи  управ-
ління супутниковим зв’язком, зане-
сення вірусів до програмного за-
безпечення системи, використання 
передавачів завад

Резервування каналів, використан-
ня міжнародних каналів супутни-
кового зв’язку

Коротко-хвильові радіоканали 
спеціального радіозв’язку

Завади роботи радіозв’язку Використання передавачів завад Резервування каналів

Сервери автоматизованих систем 
класу “3”

Блокування роботи сервера, спо-
творення інформації

Подолання системи захисту серве-
ра та втручання в його роботу

Створення комплексної системи 
захисту інформації з підтвердже-
ним атестатом

Сервери автоматизованих 
систем класу “2” (локально-
обчислювальні мережи)

Блокування роботи сервера Впровадження вірусних програм, 
програм-шпигунів

Те саме

АРМ автоматизованих систем 
класу “3”

Блокування роботи АРМ, спотво-
рення інформації, її перехоплення 
та підміна

Те саме »

АРМ автоматизованих систем 
класу “2” (локально-обчислювальні 
мережи), що обробляють інфор-
мацію з обмеженим доступом 

Блокування роботи АРМ, несанк-
ціонований доступ до інформації, 
витік інформації технічними ка-
налами, спотворення інформації

Впровадження вірусних програм, 
програм-шпигунів, порушення по-
рядку роботи користувачами

»

АРМ автоматизованих систем 
класу “1”, що обробляють інфор-
мацію з обмеженим доступом

Несанкціонований доступ до 
інформації, витік інформації тех-
нічними каналами, спотворення 
інформації

Те саме »
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виявлення ознак кібер-загроз, їх класифікації, оцінювання 
проявів і напрямків дії та прогнозування можливих наслідків.

За напрямом організації захисту від кібер-нападів зазначені 
структурні підрозділи мають:

виконувати завдання із розроблення термінології, визна-
чень і стандартів, а також концепції, доктрини та стратегії 
кібер-захисту ІТ інфраструктури Міністерства оборони і ГШ 
Збройних Сил України тощо;

проводити заходи щодо боротьби з кібер-злочинами (не-
санкціонованим проникненням у корпоративні мережі, по-
ширенням комп’ютерних вірусів тощо);

проводити заходи щодо боротьби з незаконним обігом забо-
ронених радіоелектронних і спеціальних технічних засобів;

проводити заходи щодо моделювання можливих ситуацій 
та проведення тренувань з питань захисту від можливих кібер-
загроз;

здійснювати заходи щодо організації взаємодії з іншими 
силовими структурами, спецслужбами, правоохоронними та 
судовими органами з питань обміну інформацією, а також 
проведення спільних заходів з кібер-захисту власних ІТ інфра-
структур та протидії кібер-злочинам тощо.

Враховуючи вищевикладене, можна зробити такі висновки.
Останнім часом інформаційний і кібер-простори, як об’єкти 

нападу, все частіше використовуються іноземними спеціальни-
ми службами та терористичними організаціями. Це сприяє без-
прецедентному розголошенню персональних даних, критично 
важливих корпоративних ресурсів, конфіденційної інформації 
та інформації, що становить державну або іншу передбачену 
законом таємницю,  а також призводить до виникнення загроз 
ядерним, екологічно небезпечним об’єктам, засобам керування 
рухом повітряного, залізничного та автомобільного транспорту 
тощо. Все це фактично формує підґрунтя для усвідомлення по-
треби створення, перш за все в інтересах України, власної:

комплексної системи з пошуку та добування у відкритих і 
закритих джерелах інформації про інформаційні системи і ме-
режі, технології та засоби кібернетичного впливу супротивної 
сторони;

системи захисту власного інформаційного і кібер-просторів, 
інформаційних систем, мереж, сил та засобів від стороннього 
кібернетичного впливу (відповідно до головних напрямів дер-
жавної політики у забезпеченні інформаційної безпеки України 
щодо захисту інформації).

Це, в свою чергу:
по-перше, потребує кардинальних змін засобів і способів 

обміну інформацією, а саме розроблення принципово нових 
телекомунікаційних систем для забезпечення функціонування 
інформаційного і кібер-просторів та їх захисту від зовнішніх 
і внутрішніх посягань;

по-друге, спонукає до розроблення стратегії та створення 
спеціальної державної системи протидії внутрішнім і зовніш-
нім загрозам національній безпеці України, яка, враховуючи 
досвід іноземних країн та особливості українських реалій, має 
налічувати такі складові:

центральний орган з функціями виявлення та оцінюван-
ня кібер-загроз національним інтересам та безпеці України, 
розроблення концептуальних засад і надання рекомендацій 
державним та комерційним структурам з протидії зазначеним 
загрозам, здійснення активної протидії кібер-атакам проти-
вника і впливу на їх інформаційні системи;

органи власної інформаційної безпеки державних установ 
(відомств) та комерційних організацій (структур), які мають 
тісно взаємодіяти зі згаданим вище центральним органом з 
питань вироблення єдиної політики щодо захисту як власно-
го, так і спільного національного інформаційного та кібер-
просторів.
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Сучасні загрози, в першу чергу потреба забезпе-
чення виконання положень Стратегії національної 
безпеки України, захисту її суверенітету, терито-
ріальної цілісності й недоторканності державних 
кордонів вимагають нових форм і способів засто-

сування військових підрозділів, і, відповідно, нового озбро-
єння та військової техніки. Для виконання цього складного та 
важливого завдання в Україні функціонує та удосконалюється 
відповідна система створення та оснащення Збройних Сил 
озброєнням та військовою технікою (далі – ОВТ).

Аналіз існуючої нормативно-правової бази України, керівних 
документів Міністерства оборони та Збройних Сил України 
щодо створення нових зразків озброєння та військової техніки 
показує, що на теперішній час зазначені документи не мають чіт-
кого закінченого характеру, що сприяє вільному трактуванню різ-
ними ланками військового управління основних положень з цього 
напряму. Не має чіткої ясності щодо відповідальності організацій 
за виконання етапів процесу створення, виробництва, експлуатації 
та ремонту зразків ОВТ. Нормативно-правова база, сформована 
на основі системи стандартів колишнього СРСР, не узгоджується 
з актами національного законодавства, не враховує перетворень, 
що сталися в економіці, а також того чинника, що розроблення 
і виробництво військової техніки в Україні за замкненим циклом 
не завжди є доцільним або можливим [1]. 

У рамках вирішення зазначених вище проблем в статті на 
підставі узагальнення існуючої практики організації робіт, 
пов’язаних зі створенням ОВТ, з урахуванням досвіду про-
відних європейських держав наскрізно в стислому вигляді 
розкрито послідовність та зміст основних етапів процесу 
створення зразка ОВТ від початку досліджень з визначення 
вимог до нього до закінчення його експлуатації.

Поділ процесу створення зразків (комплексів, систем) ОВТ 
на етапи не є якимось штучним. Адже етапи безпосередньо 
пов’язані з визначенням потреб у зразках (комплексах, систе-
мах) та вимог до них, з їх життєвим циклом*, виконуються 
різними виконавцями, відрізняються один від одного методами 
досліджень, змістом робіт. Крім того, результати досліджень та 
робіт на кожному з етапів, як правило, оформляються окремим 
документом. 

Розглянемо зміст основних заходів та робіт на етапах про-
цесу створення, виробництва та експлуатації зразків ОВТ, які 
тією чи іншою мірою потребують опрацювання та нормативно-
правового врегулювання [1, 2]. Звичайно такої послідовності 
етапів в кожному конкретному випадку створення перспектив-
ного зразка ОВТ не обов’язково суворо додержуватися. Крім 
того, деякі з них можуть об’єднуватись (див. рисунок).

* Під терміном «життєвий цикл військової техніки» в системі розро-
блення та поставлення на виробництво військової техніки (СРПВ ВТ) розу-
міють сукупність взаємно ув’язаних процесів послідовної зміни стану зразка 
озброєння та військової техніки від початку досліджень та обґрунтування 
розроблення до закінчення його експлуатації. В СРПВ ВТ стадії розроблення 
і виробництва є визначальними. Тому початком життєвого циклу озброєння 
та військової техніки умовно вважають формування вихідних вимог до них. 
І хоч на початкових етапах робіт (при проробці замовника, виконанні дослід-
ницького (концептуального) проектування) виріб військової техніки існує, як 
правило, у вигляді замислу, вимог, технічної документації (“нульовий” стан 
виробу), вважається, що його життєвий цикл уже почався. 
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змін в збройних силах противника. Ці вихідні дані мають ви-
значати: 

звідки можна очікувати агресію, склад можливих угрупо-
вань збройних сил противника, склад та перспективи розвитку 
його озброєння; 

погляди на характер збройного зіткнення (війни), прогно-
зовані форми та способи розв’язання та ведення воєнних дій, 
ймовірні оперативно-стратегічні напрями та їх воєнно-геогра-
фічні і кліматичні умови; 

можливих союзників. 
Цією групою даних та положеннями Воєнної доктрини 

України зумовлюється мета розвитку Збройних Сил, їх видів 
та родів військ. Вони також потрібні для того, щоб оцінити оз-
броєння своїх військ (сил) та противника і не допустити його 
воєнно-технічної переваги. 

Другу групу даних складають завдання Збройних Сил Укра-
їни у цілому, а також угруповань (функціональних та органі-
заційних структур) з початком воєнних дій і в ході їх ведення; 
основні об’єкти ураження противника; способи та форми за-
стосування військ під час виконання визначених завдань; 
просторово-часові параметри та прогнозовані їх зміни у зв’язку 
з можливою появою нових засобів збройної боротьби. Ця група 
безпосередньо зв’язана з розвитком ОВТ. Адже кожний вид 
ОВТ створюється з метою забезпечення виконання військами 
конкретних бойових завдань [3–6]. 

Як бачимо, основними результатами виконання досліджень 
та робіт на етапі є обґрунтовані оперативно-стратегічні та 
оперативно-тактичні вимоги до систем озброєнь, перспективні 
типажі ОВТ видів Збройних Сил, родів військ та спеціальних 
військ, основні (визначальні) характеристики перспективних 
зразків та комплексів ОВТ, кількість (потреба) ОВТ для осна-

Взаємозв’язок етапів процесу створення, виробництва, експлуатації та ремонту зразків (комплексів) ОВТ зі стадіями життєвого циклу вій-
ськової техніки

Етап визначення (уточнення) оперативно-стратегічних 
(ОСВ) та оперативно-тактичних вимог (ОТВ) до систем 
озброєнь Збройних Сил, раціональних типажів ОВТ видів 
Збройних Сил, родів військ та спеціальних військ, потрібного 
рівня (тактико-технічних характеристик) зразків (комплексів) 
ОВТ та потреби в них. Під оперативно-стратегічними вимогами 
до системи озброєнь розуміють упорядковану сукупність по-
трібних якісних і кількісних показників, властивостей, правил, 
що визначають потрібний на визначений період часу якісний 
і кількісний стан системи озброєнь, за яким забезпечується 
виконання Збройними Силами, їх видами, родами військ та 
спеціальними військами покладених на них завдань [3–7].

Виконання завдання з визначення ОСВ та ОТВ до систем 
озброєнь здійснюється на підставі певної сукупності вихідних 
даних. Спочатку аналізуються керівні документи, якими визна-
чаються фундаментальні основи підготовки та застосування 
Збройних Сил. Це Воєнна доктрина України, Державна про-
грама розвитку Збройних Сил, Засади застосування Збройних 
Сил та інші документи. При цьому відбираються та розкрива-
ються ті положення і зміни, які можуть відбутися у воєнному 
мистецтві в період планування, та які прямо і безпосередньо 
впливають на розвиток озброєння.

Далі проводиться низка складних багатоетапних воєнно-
теоретичних, військово-технічних та військово-економічних 
досліджень і розрахунків. Вони, в першу чергу, потрібні для 
того, щоб з єдиних оперативно-стратегічних даних (“воєнного 
фону”) вирішувати чисто технічні питання. 

Так, для органів, які планують розвиток озброєння, важли-
ві оцінювання воєнно-політичної та оперативно-стратегічної 
обстановки, прогнозування можливих її змін протягом періоду, 
на який плануються заходи з розвитку ОВТ, прогнозування 
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щення угруповань військ, а також проведене концептуальне 
(попереднє) оцінювання їх вартості. 

Зазначені вимоги та дані визначаються Генеральним 
штабом, іншими органами військового управління Збройних 
Сил та Міністерства оборони за участю науково-дослідних 
установ Збройних Сил та затверджуються Міністром оборони. 
Вони, в свою чергу, є основою для обґрунтування оперативно-
тактичних вимог до конкретних зразків (комплексів, систем) 
ОВТ, що є змістом досліджень і робіт етапу визначення опера-
тивно-тактичних вимог до перспективних зразків (комплексів, 
систем) ОВТ та оцінювання можливостей щодо оснащення 
Збройних Сил цими ОВТ.

Під оперативно-тактичними вимогами до зразка (комплек-
су, системи) ОВТ розуміють упорядковану сукупність якісних 
і кількісних показників, що визначають призначення, завдан-
ня, об’єкти дії, умови бойового застосування, рівень бойової 
ефективності зразка (комплексу, системи) ОВТ, які потрібні 
для виконання бойових завдань підрозділами, військовими 
частинами, з’єднаннями, кораблями Збройних Сил, на озбро-
єння яких передбачається оснащення зразком (комплексом, 
системою) ОВТ [3, 4].

Визначення оперативно-тактичних вимог до нових зраз-
ків (комплексів) ОВТ, оснащення якими зробить можливим 
реалізацію завдань оборони, – один з найважливіших ета-
пів процесу, що розглядається, його зв’язуюча ланка. Адже 
ОТВ згодом визначають решту інших вимог, в першу чергу, 
тактико-техніко-економічних. Потреба в ОВТ та вимоги до 
них стимулюють творчу думку дослідників та інженерів. На 
їх основі науково-дослідні установи технічного профілю та 
інженери-конструктори мають можливість з урахуванням 
останніх досягнень науки та можливостей економіки, світо-
вих тенденцій розвитку ОВТ більш обґрунтовано визначати 
конкретні тактико-технічні характеристики кожного зразка 
озброєння. 

Процес обґрунтування ОТВ передбачає такі багатоетапні 
дослідження: 

визначення цільового призначення зразка (комплексу) 
озброєння, його місця та ролі у відповідній системі озброєнь 
та умов бойового застосування; 

здійснення прогнозування розвитку зарубіжних зразків 
озброєння та військової техніки, оцінювання озброєння своїх 
сил та озброєння армій провідних країн світу та суміжних 
з Україною держав з метою виявлення свого військово-тех-
нічного відставання або переваги;

визначення основного складу зразка (комплексу) ОВТ, при-
значення та основних характеристик його складових елементів;

розроблення оперативно-тактичної моделі бойового засто-
сування (функціонування) зразка (комплексу) та визначення 
основних етапів виконання ним кожного з завдань; 

визначення вимог до бойової ефективності застосування 
зразка (комплексу) та до його основних характеристик згідно 
з обраними критеріями у заданих умовах бойового застосу-
вання з урахуванням протидії противника; 

обґрунтування граничних рівнів розвитку ТТХ зразка 
(комплексу), які можуть бути досягнуті на прогнозований 
період; 

вимоги до сумісності зразка (комплексу) ОВТ з існуючими 
та перспективними засобами управління;

визначення оперативно-тактичних норм застосування 
зразка (комплексу);

попереднє техніко-економічне оцінювання вартості зразка 
ОВТ та його порівняння з вартістю існуючих вітчизняних та 
закордонних аналогічних зразків (комплексів);

збір та оцінювання інформації щодо можливостей реалізації 
сформованих вимог у визначені строки. 

Таким чином, використовуючи результати досліджень та 
розрахунків, виконаних на попередньому (першому) етапі, 
на цьому етапі обґрунтовують ОТВ до конкретних зразків 
(комплексів) ОВТ, які доцільно мати на озброєнні в доповне-
ння до тих, що є, уточнюють граничні значення їх основних 
характеристик, обґрунтовують, які зразки (комплекси) ОВТ 
з визначеної номенклатури озброєнь можливо та доцільно 
удосконалити або замінити ефективнішими, що потрібно роз-
робляти, модернізувати, закуповувати в першу чергу. 

Результати досліджень з обґрунтування ОТВ до зразків 
(комплексів) ОВТ оформляють, як правило, у вигляді окремого 
документа та подають на затвердження Міністру оборони. 
Позитивні висновки щодо можливості та доцільності ство-
рення конкретних зразків (комплексів) озброєння є підставою 
для ухвалення відповідних рішень керівництвом Міністерства 
оборони щодо продовження робіт з їх розроблення.

Визначення ОСВ та ОТВ до систем озброєння та ОТВ до 
зразків (комплексів) ОВТ, як правило, здійснюється в ході ви-
конання пошукових науково-дослідних робіт (НДР) науково-
дослідними установами (НДУ) Збройних Сил. 

Також зазначимо, що матеріали цих етапів є основою для 
розроблення комплексу програмних документів щодо розвитку 
озброєння та військової техніки.

Змістом досліджень наступного етапу є визначення так-
тико-технічних вимог (ТТВ) до конкретного зразка ОВТ. 
Основний зміст ТТВ складають вимоги, характеристики, нор-
ми, показники та інші параметри, що визначають призначення, 
бойові можливості, умови експлуатації та бойового застосу-
вання зразка (комплексу).

Важливість цього етапу полягає в тому, що тільки затвер-
джені тактико-технічні (технічні) вимоги ініціюють конкретні 
заходи та роботи зі створення (модернізації) зразка (комплексу) 
озброєння та військової техніки. Планування робіт та їх фі-
нансового забезпечення починається тільки після визначення 
цих вимог.

Отримані від Генерального штабу (ГШ) Збройних Сил 
(виду Збройних Сил) дані щодо оперативно-тактичних вимог 
до бойових засобів озброєння, їх типажу (номенклатури) та 
потрібного кількісного складу, граничних тактико-технічних 
характеристик вивчаються та аналізуються спеціаліста-
ми структурних підрозділів Міністерства оборони та ГШ 
Збройних Сил України, які виконують функції замовника ОВТ 
(далі – замовника ОВТ), та направляються до головних НДУ 
Збройних Сил, які спеціалізуються за відповідним видом ОВТ, 
для розроблення та всебічного обґрунтування ТТВ до нових 
або тих, які плануються модернізувати, зразків (комплексів) 
озброєння. До цих досліджень, звичайно, можуть залучатися 
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й інші науково-дослідні установи, навчальні заклади Збройних 
Сил. Звичайно має також враховуватися досвід минулих війн 
та збройних конфліктів, світові тенденції розвитку ОВТ в 
провідних країнах світу, думки військових фахівців, які безпо-
середньо використовують ці ОВТ на навчаннях (при бойовому 
чергуванні) та здатних всебічно оцінити їх якість. 

У матеріалах досліджень НДУ Збройних Сил щодо обґрун-
тування ТТВ визначають склад зразка, вимоги щодо призна-
чення, радіоелектронного захисту, живучості та стійкості до 
зовнішніх впливів, надійності, ергономіці та технічній есте-
тиці, експлуатації та зручності технічного обслуговування, 
ремонту і зберіганню, транспортабельності, стандартизації 
та уніфікації, технологічності, конструктивні вимоги та інші 
вимоги в разі потреби.

На етапі, крім того, обґрунтовуються попередні техніко-
економічні вимоги, вимоги за видами забезпечення (метроло-
гічному, математичному, програмному, інформаційному тощо), 
до сировини, матеріалів і комплектуючих виробів міжгалузе-
вого застосування, до консервації, упаковки та маркування, до 
навчально-тренувальних засобів, спеціальні та інші вимоги. 

Звичайно, залежно від складності зразка озброєння, в ході 
цього та наступного етапів продовжують проводитись пошуко-
ві та прогнозні дослідження, що спрямовуються на вирішення 
принципових проблем створення перспективного зразка ОВТ. 
В процесі виконання цих досліджень оцінюються можливості 
щодо реалізації досліджуваних технічних рішень і визначають-
ся потенційні можливості та характеристики зразка, показники 
ефективності та вартості.

Замовник ОВТ за результатами розгляду ТТВ, розробле-
них НДУ за участю відповідних штабів видів Збройних Сил, 
ухвалює рішення щодо направлення розроблених попередніх 
тактико-технічних вимог до ймовірних виконавців оборонно-
го замовлення для пророблення питання щодо можливостей 
створення зразка ОВТ вітчизняною промисловістю. До ви-
конавців з розроблення, виготовлення, модернізації ОВТ на-
лежать суб’єкти господарювання – юридичні особи, які мають 
ліцензію на провадження відповідного виду діяльності. Якщо 
заходи з пророблення питання промисловістю виконані раніше 
в ході досліджень з розроблення ТТВ, то, як правило, ухвалю-
ється рішення про виконання НДР або (та) аванпроекту щодо 
створення зразка ОВТ. Прикладна НДР або (та) аванпроект 
є основним видом робіт етапу проведення дослідницького 
(концептуального) проектування щодо створення конкретного 
зразка (комплексу) ОВТ.

Досить часто на заключному періоді розроблення ТТВ 
дослідники вже мають значну кількість інформації у зв’язку 
з даними попередніх пошуків і досліджень та досвідом, що 
стосується розроблення аналогічних зразків (виробів). За 
таких обставин етап розроблення ТТВ може завершуватись 
розробленням тактико-технічного завдання (ТТЗ) на виконання 
дослідно-конструкторської роботи (ДКР).

Звичайно до початку розроблення ТТЗ на ДКР має бути 
виконане попереднє техніко-економічне оцінювання можли-
востей розробки зразка ОВТ, оцінка результатів лабораторних 
випробовувань зразка, якщо такі здійснювались, розглянуті 
пропозиції щодо співвиконавців роботи, їх можливості, згода 

та готовність у визначені терміни брати участь в роботі, наяв-
ність ліцензій, характеристика персоналу, який працюватиме 
над реалізацією проекту. Вивчаються пропозиції, коли доціль-
но розпочинати ДКР, який можливий графік виконання роботи, 
які слід провести попередні дослідження. 

Оцінювання можливостей підприємств оборонно-про-
мислового комплексу щодо розроблення та виробництва нового 
зразка ОВТ як окремий етап проводиться стосовно найсклад-
ніших зразків (комплексів) озброєння.

Для виконання цього завдання Замовник направляє відпо-
відний запит до міністерства-виконавця або безпосередньо 
до НДІ, КБ, підприємств щодо їх можливостей задовольнити 
потреби Збройних Сил в розробленні та виробництві зраз-
ка (комплексу) ОВТ. До запиту додається потрібна вихідна 
інформація щодо вимог до конкретного зразка, що має ство-
рюватись.

Замовник ОВТ має бути добре ознайомлений з можливос-
тями НДІ, КБ, підприємств оборонно-промислового комп-
лексу – майбутніх розробників та виробників перспективних 
зразків ОВТ. Він повинен добре орієнтуватись в технологіях 
розроблення та виробництва, розуміти економіку цих процесів, 
економіку підприємств, має знати, які вироби та яким чином 
можуть вироблятись в існуючих виробничих умовах, чітко 
уявляти, як діючі умови виробництва можуть бути змінені для 
налагодження випуску нових зразків (комплексів) ОВТ або 
внесення покращення в стару продукцію. 

Особливо ретельно аналізуються виробничі можливості під 
час проведення передконтрактної роботи з метою запобігання 
додаткових витрат бюджетних коштів шляхом мінімізації за-
лучення до виконання державного замовлення підприємств-
субпідрядників.

На етапі, крім того, прогнозується та оцінюється, які є 
(будуть) ресурси, коли можна їх застосувати, який буде пер-
сонал, що працюватиме над реалізацією проекту, які державні 
(приватні) структури можуть виконати замовлення, які в них 
можливості, хто конкретно буде нести відповідальність за вико-
нання потрібних досліджень та робіт, стан науково-технічного 
заділу, який є, результати виконання фундаментальних та по-
шукових досліджень та інших науково-дослідних і експеримен-
тальних робіт, найновіші досягнення та перспективи розвитку 
вітчизняної та зарубіжної науки і техніки в даній області, які 
відповідають світовому рівню або переважають його; стан та 
перспективи стандартизації та уніфікації виду техніки.

Замовником по результатах експертиз та оцінювань отри-
маної інформації формулюються відповідні висновки та про-
позиції щодо створення зразка ОВТ: власне виробництво або 
закупівля сировини, технологій, комплектуючих; закупівля 
в закордонного виробника; спільне виробництво тощо.

У разі позитивного висновку щодо можливості та доціль-
ності розроблення нового зразка (комплексу) ОВТ вітчизняною 
промисловістю Замовником ОВТ розроблюється тактико-
технічне завдання на виконання дослідницького (концептуаль-
ного) проектування або (залежно від стану науково-технічного 
заділу) ТТЗ на виконання ДКР.

З огляду на викладене, саме за результатами виконання 
заходів цього етапу доцільно ухвалювати рішення щодо вклю-
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чення до Державної програми розвитку ОВТ Збройних Сил 
розроблення того чи іншого нового зразка ОВТ можливостями 
вітчизняної промисловості або його закупівлю в закордонного 
виробника.

Дослідницьке (концептуальне) проектування є найтрудо-
місткішим та затратним етапом процесу створення нового 
зразка ОВТ. Основу робіт цього етапу складає НДР, що вико-
нується за ТТЗ замовника. Метою зазначеної роботи є пошук 
науково-технічних шляхів створення (модернізації) зразків 
ОВТ, дослідження питань їх бойового застосування та екс-
плуатації. Перед розробленням особливо складних систем 
(комплексів) озброєння або зразків військової техніки масового 
застосування, створення яких вимагає вирішення серйозних 
науково-технічних проблем та значних матеріальних затрат, 
замість прикладної НДР або після її виконання може прово-
дитись такий вид роботи, як розроблення аванпроекту. Аван-
проект виконують також за ТТЗ замовника.

Дослідницьке проектування є важливим етапом створен-
ня зразка (комплексу) ОВТ, що зв’язаний, в першу чергу, з 
оптимізацією його ТТХ, та передбачає генерування досить 
значної кількості альтернативних варіантів. Альтернативні 
варіанти, як правило, відрізняються один від одного складом 
зразка (комплексу), характеристиками зброї та боєприпасів. 
В основу досліджень з розроблення того чи іншого варіанта 
концептуальної моделі покладається бойова ефективність 
зразка (комплексу). При цьому важливою особливістю є те, що 
поняття ефективності зразка (комплексу) нерозривно пов’язане 
з ефективністю бойових дій (операцій), до яких зразок залу-
чається і може виражатися тільки через неї.

Дослідження та роботи, що виконуються на цьому етапі, в 
загальному випадку охоплюють коло таких основних питань: 

техніко-економічний аналіз стану питання, яке розгляда-
ється; 

пошук наукових ідей, теоретичні та експериментальні до-
слідження, розроблення варіантів технічних рішень, що забез-
печують потрібні бойові властивості зразка, склад зразка; 

порівняльне оцінювання ТТХ, техніко-економічних та 
експлуатаційних показників зразка ОВТ, що створюється, з 
аналогічними вітчизняними та зарубіжними зразками; 

оцінювання та порівняння проектів, вибір серед них най-
кращого, розроблення рекомендацій; проведення робіт щодо 
стандартизації, уніфікації та метрологічному забезпеченню; 

визначення термінів розроблення зразка; 
склад кооперації; визначення потреби в подальших до-

слідженнях; 
оцінювання можливостей щодо промислового виробництва; 
інші питання. 
Як співвиконавці вище зазначених робіт можуть залучати-

ся НДУ та проектні організації інших міністерств, проектні 
організації, науково-дослідні підрозділи підприємств ОПК, а 
також НДУ Збройних Сил технічного профілю.

Етап концептуального проектування створення (модер-
нізації) зразка (системи, комплексу) військової техніки та 
вибору проекту закінчується розробленням ТТЗ на дослідно-
конструкторську роботу (ДКР) з розробленням нового зразка 
озброєння або військової техніки.

Етап проектування та розроблення зразка (комплексу) 
озброєння та військової техніки згідно з діючою нормативно-
технічною документацією передбачає виконання ДКР з 
фазами ескізного проекту, технічного проекту, розроблення 
робочої конструкторської документації (РКД), виготовлення 
дослідного зразка з попередніми випробовуваннями, прове-
дення державних випробовувань дослідного зразка, внесення 
остаточних коректив у РКД та дороблення дослідного зразка 
за результатами державних випробовувань.

На цьому етапі в Міністерстві – виконавцеві робіт розро-
бляється перелік заходів та робіт для підготовки виробництва, 
потрібної бази для проведення випробовувань тощо, який по-
годжується з Замовником ОВТ.

Дослідний зразок має втілювати визначені тактико-технічні 
вимоги у відповідно до ТТЗ на ДКР. 

Державні (міжвідомчі) випробовування дослідних зразків 
(комплексів) ОВТ проводяться відповідно до стандартів СРПВ 
серії “В 15…” колишнього СРСР, Положення про організацію 
розроблення (модернізації) озброєння та військової техніки 
для потреб Збройних Сил України [2], програм та методик 
державних випробовувань комісіями Міністерства оборони 
або міжвідомчими комісіями.

Етап прийняття зразка (комплексу ) ОВТ на озброєння для 
потреб Збройних Сил. Приймання зразків (комплексів) ОВТ 
на озброєння здійснюється на підставі позитивних результатів 
державних випробовувань його дослідних екземплярів. Проект 
наказу Міністра оборони України про прийняття нових зразків 
ОВТ на озброєння Збройних Сил розробляється структурними 
підрозділами Міністерства оборони та Генерального штабу, які 
виконують функції замовника ОВТ. 

У наказі зазначається повне найменування зразка (комп-
лексу) ОВТ згідно з технічними умовами, умовна назва зразка 
ОВТ та його індекс, номенклатурний номер за класифікатором 
озброєння, військової техніки та майна, органи військового 
управління на які покладаються функції замовника зразка 
(комплексу) ОВТ та функції його забезпечення, основні так-
тико-технічні та техніко-експлуатаційні характеристики, інші 
дані. 

Етап виробництва включає процеси організації та здій-
снення промислового виготовлення зразка ОВТ. У загальному 
випадку виконуються такі види робіт: постановлення на вироб-
ництво того чи іншого зразка ОВТ, його серійне виробництво, 
доставляння ОВТ у війська, зняття ОВТ з виробництва. 

Етап експлуатації та ремонту зразка ОВТ починається 
з моменту прийняття його військовою частиною від заводу ви-
робника та включає такі роботи та заходи як введення в екс-
плуатацію, приведення в установлений ступінь готовності 
до використання за призначенням, технічне обслуговування, 
поточний, середній ремонти, капітальний ремонт для виробів, 
що капітально ремонтуються, продовження призначених по-
казників ресурсу, рекламаційну роботу, авторський нагляд.

Етап капітального ремонту передбачений для зразків ОВТ 
(виробів ВТ), які капітально ремонтують. Він проводиться 
спеціалізованими ремонтними підприємствами після виходу 
визначених термінів експлуатації (напрацювань) або при ви-
явленні у виробі військової техніки серйозних дефектів. До ка-
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пітального ремонту належать: розроблення конструкторських 
ремонтних документів, технологічних ремонтних документів, 
робочої конструкторської документації та технічної доку-
ментації для організації та ведення ремонтного виробництва, 
капітальний ремонт виробів, доставляння їх замовнику. 

Для зразків ОВТ, що капітально ремонтуються, здійснюється 
повторення життєвого циклу: розроблення – виробництво – екс-
плуатація, при цьому зміст стадій “первинного” і “повторного” 
життєвого циклу практично збігаються. 

Етап виведення з експлуатації передбачає переведення 
зразків після закінчення експлуатації в нижчу категорію, зняття 
з обліку (списання та утилізацію зразка з оформленням відпо-
відних документів).

Отже, в сфері забезпечення Збройних Сил новими ОВТ 
потрібне гармонійне існування різних етапів створення обо-
ронної продукції загальною тривалістю від 8 до 15 років. У 
рамках етапів проводяться цілеспрямовані наукові дослідження 
(як показує практичний досвід, фундаментальні та пошукові 
дослідження – 1–2 роки; прикладні НДР – 2–4 роки; дослідно-
конструкторські роботи – 4–7 років). 

У практичній діяльності звичайно важливо визначити 
відповідальні організації за виконання етапів оснащення 
Збройних Сил ОВТ. На даний час в Україні склалася певна 
система відповідальності щодо реалізації заходів та робіт за 
кожним з них (див. таблицю). Подібна послідовність етапів та 
відповідальність організацій за їх виконання прийнята в ряді 
європейських країн.

З таблиці та наведених в статті міркувань бачимо, що ініціа-
тором визначення потреб в ОВТ виступає Генеральний штаб. 
На ньому лежить основна відповідальність за визначення ОСВ 
до систем озброєння, загальних оперативно-тактичних та еко-
номічних вимог до перспективних типажів ОВТ видів Зброй-
них Сил, родів військ та спеціальних військ, оперативно-тактич-
них вимог до конкретних зразків (комплексів) озброєння та вій-
ськової техніки, потреби в них. Звичайно, вкрай важливу роль 
у ході створення перспективних ОВТ відіграє взаємодія та 
співробітництво всіх учасників процесу, що розглядається. 

Отже, процес створення нових зразків (комплексів) ОВТ 
є складною та відповідальною сферою діяльності держави. 

В Україні поки що не функціонує Національна система розроб-
лення та поставлення на виробництво озброєння, військової 
і спеціальної техніки. На цей час схвалена лише Концепція 
цієї системи.

Діюча система базується на вимогах військових стандартів 
серії “В15…” колишнього СРСР, які вже давно оновлені в Росії. 
Тому основне завдання на цей час – розроблення Національної 
системи розроблення та поставлення на виробництво озбро-
єння, військової і спеціальної техніки.

Послідовність етапів створення та життєвого циклу ОВТ, 
що розглянута, зміст робіт та заходів, що виконуються на цих 
етапах, дозволяють забезпечити об’єктивність, реалізовність, 
економічність створення нових та перспективних зразків 
(комплексів) ОВТ, встановити відповідальність за проміжні 
та кінцевий результат діяльності.
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Основним документом, на підставі якого держава 
регулює діяльність користувачів повітряного 
простору України з метою задоволення інтересів 
України та її громадян і забезпечення безпеки 
авіації, є Повітряний кодекс України.

Держава здійснює регулювання діяльності суб’єктів авіа-
ційної діяльності і суб’єктів державної авіації зокрема, через 
відповідні органи за такими напрямами: забезпечення розвитку 
державної авіації, її готовності до виконання завдань за при-
значенням; нагляд за безпекою польотів державних повітряних 
суден; забезпечення належного рівня льотної придатності 
державних повітряних суден, сертифікація та реєстрація; регу-
лювання використання повітряного простору і обслуговування 
повітряного руху; забезпечення пошуку та рятування пові-
тряних суден, що зазнають чи зазнали лиха; захист державної 
авіації України від актів незаконного втручання в її діяльність; 
наукове супроводження діяльності державної авіації.

Суб’єктами державної авіації є організації, установи, під-
приємства Міністерства оборони (МО) України та інших вій-
ськових формувань, таких як Міністерство України з питань 
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від 
наслідків Чорнобильської катастрофи (МНС), Міністерство 
внутрішніх справ (МВС) України, Державна прикордонна служ-
ба (ДПС) України та Державна митна служба (ДМС) України, 
в експлуатації яких перебувають державні повітряні судна.

Проте у діючому Повітряному кодексі України недостатньо 
врегульовано повноваження і функції органів виконавчої влади 
щодо державного регулювання діяльності державної авіації 
України, в тому числі стосовно забезпечення належного рівня 
льотної придатності державних повітряних суден, за якими не 
здійснюється авторський нагляд.

Під забезпеченням належного рівня льотної придатності 
державних повітряних суден розумітимемо систему підтриман-
ня їх справності та модернізації шляхом продовження (збіль-
шення) встановлених ресурсних показників, переведення на 
експлуатацію за технічним станом, заводського ремонту та по-
кращення тактико-технічних і експлуатаційних показників.

Аналіз існуючої системи забезпечення справності та модерні-
зації державних повітряних суден України показав, що структура 
й характер процесу функціонування суб’єктів державної авіації 
у цій сфері визначаються особливостями організаційних структур 
цих суб’єктів відповідно до їх основних завдань за призначенням 
та процедурами ухвалення рішень щодо забезпечення належного 
рівня льотної придатності державних повітряних суден.

Аналіз чинних нормативних документів стосовно функ-
ціонування системи підтримання справності та модернізації 
державних повітряних суден свідчить, що у суб’єктів держав-
ної авіації України така система є централізованою (внутріві-
домчою) командно-адміністративною. У цій системі функцію 
нагляду й відповідальність за льотну придатність повітряних 
суден, згідно із законодавчим і нормативно-правовим базисом 
держави, у певних співвідношеннях покладено на відповідний 
структурний підрозділ (відповідну посадову особу) по всій 
організаційній вертикалі відомства: від центрального органу 
виконавчої влади (суб’єкта авіаційної діяльності) до підрозділу 
(посадової особи) нижчого рівня – експлуатанта повітряних 
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типів авіаційної техніки, що практично позбавило авіацію 
Збройних Сил України авторського нагляду. 

З метою недопущення зниження боєздатності авіації 
Збройних Сил України, а також у зв’язку з важким економіч-
ним становищем, керівництвом держави було вжито відповідні 
заходи зі створення нормативно-правової бази, що визначала 
б механізм технічного супроводження експлуатації, ремонту 
і модернізації військової авіаційної техніки Збройних Сил 
України, за якою не здійснюється авторський нагляд.

На сьогоднішній день можна констатувати, що в Україні 
створена й ефективно функціонує така система стосовно вій-
ськової авіаційної техніки. Вона базується на законах України 
та введених в дію підзаконних нормативно-правових актах, та-
ких, як постанови Кабінету Міністрів України, державні стан-
дарти України, накази Міністра оборони України, командувача 
Повітряних Сил Збройних Сил України, а також інших норма-
тивних документах (рис. 1), що стосуються повноважень органів 
військового управління Міністерства оборони і Збройних Сил 
України з питань організації експлуатації, ремонту, модернізації 
військової авіаційної техніки. Головною організацією з питань 
науково-технічного та науково-методичного супроводження 
у цій сфері визначено Державний науково-дослідний інститут 
авіації. У загальному вигляді схему організації досліджень та 
робіт за такою системою показано на рис. 2, 3.

Як випливає з аналізу поданих схем, нормативно-правова 
база дозволяє Міністерству оборони виконувати завдання з 
забезпечення справності та модернізації лише стосовно вій-
ськової авіаційної техніки Збройних Сил України.

Таким чином, на сьогодні існує об’єктивне протиріччя між 
потребою державного регулювання діяльності державної авіа-
ції, взагалі, та існуючою організаційною нормативно-правовою 
базою її реалізації. Тому аналіз завдань і повноважень елементів 
структури системи державного регулювання функціонування 
суб’єктів авіаційної діяльності державної авіації України дасть 
змогу знайти можливості удосконалення нормативно-правової 
бази забезпечення належного рівня льотної придатності дер-
жавних повітряних суден, зокрема шляхом розподілу завдань та 
повноважень у просторі організаційних структур і у часі.

Враховуючи, що забезпечення належного рівня льотної 
придатності державних повітряних суден, в основному, реалі-
зується через підтримання та відновлення їх технічного стану, є 
сенс детальніше проаналізувати особливості цього процесу. 

Загальну модель управління технічним станом авіаційної 
техніки можна зобразити (рис. 4) як циклічну та замкнену.

З метою удосконалення зазначеної системи розглянемо 
принципові можливості здійснення управління заданим 
об’єктом (технічним станом). Ці можливості значною мірою 
проявляються при дослідженні властивостей замкненого кон-
туру управління: керованості і спостережуваності. 

Для визначення цих властивостей слід розглянути три най-
більш загальні множини визначальних параметрів системи: 
множину параметрів станів об’єкта управління {X}, множину 
параметрів вимірів стану об’єкта управління {Y}, множину 
параметрів управлінь (управляючих дій) {U}.

Під спостережуваністю розуміється властивість замкненої 
системи відновити часові залежності її станів Xi (t) за відомими 

суден, тобто на всіх рівнях організаційних структур суб’єктів 
державної авіації управління льотною придатністю здійсню-
ється лише в межах конкретного відомства. 

Проголошення незалежності держави та особливості 
реформування Збройних Сил України обумовили розрив коо-
пераційних зв’язків з розробниками і виробниками основних 

Рис. 1. Структура нормативно-правової бази щодо забезпечення справності 
і модернізації озброєння та військової техніки Збройних Сил України
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часовими залежностями їх вимірів Yі (t). Якщо є принципова мож-
ливість відновити всі компоненти, які характеризують стан об’єкта 
управління, то система забезпечує повну спостережуваність. 

Під керованістю розуміється властивість замкненої систе-
ми забезпечити заданий стан об’єкта управління Xi (t) з будь-
якого припустимого початкового стану Xi (t0), використовуючи 
управління (управляючі дії), які належать множині управлінь 
(управляючих дій) {U}. Умова, при якій забезпечується вплив 
на усі Xi (t), означає повну керованість. 

Таким чином, для забезпечення потрібної якості управління 
необхідною умовою є повна керованість та спостережуваність 
замкненого контуру управління, що розглядається.

У теорії управління визначено, що одним з найбільш дієвих 
критеріїв визначення керованості і спостережуваності системи є 
критерій графів, в якому наявність функціонального впливу між 
елементами множин {X}, {Y}, {U} визначається існуванням зам-

Рис. 2. Схема організації досліджень та робіт з питань продовження (збіль-
шення) встановлених ресурсних показників, переведення на експлуатацію за 
технічним станом (ЕТС), заводського ремонту військової авіаційної техніки, 
за якою не здійснюється авторський нагляд

Рис. 3. Схема організації досліджень та робіт з питань розроблення та модерні-
зації військової авіаційної техніки (ДКР – дослідно-конструкторські роботи)

кненого контуру між вершинами графа 〈xi , yj , uk 〉, що об’єднує 
усі стани Xi (t), виміри Yj (t) та управляючі дії Ui (t) (рис. 5). 
Наявність такого замкненого контуру на практиці визначає 
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можливість управляючого органу за наявними вимірами в ме-
жах визначених дій забезпечити вплив на стан об’єкта управ-
ління (забезпечити його потрібне значення). 

З іншого боку, відсутність повного обсягу інформації про 
стан об’єкта управління в одній системі управління (напри-
клад, стан авіаційної техніки ДПС України), не дозволить 
ухвалити відповідне управлінське рішення в іншій (напри-
клад, Міністерства оборони України). Тому, з метою створення 
ефективної системи управління технічним станом усіх держав-
них повітряних суден, пропонується уповноважити одного з 
суб’єктів державної авіації на здійснення функції органу управ-
ління. При цьому решта беззаперечно надає йому належну 
інформацію щодо поточного стану своєї авіаційної техніки та 
перспектив її розвитку, чим забезпечується замкнена система 
підтримання належного рівня її льотної придатності.

На думку авторів, враховуючи набутий досвід та відповід-
ну нормативно-правову базу, найдоцільніше покласти функ-
цію органу державного регулювання державної авіації на 
Міністерство оборони України.

Шляхи щодо реалізації відповідного заходу пропонується 
здійснювати у два етапи.

На першому етапі слід розробити спільний наказ суб’єктів 
державної авіації про встановлення єдиних правил забезпе-
чення справності та модернізації державних повітряних суден 

України, за якими не здійснюється авторський нагляд (рис. 6); 
у рамках наказу – визначити порядок проведення досліджень 
і робіт, функції учасників та права посадових осіб щодо ухва-
лення рішень, а також Головну організацію з питань науково-
технічного та науково-методичного супроводження заходів.

На другому етапі треба створити в Міністерстві оборони 
України структурний підрозділ на базі Служби реєстрації держав-
них повітряних суден та Інспекції з безпеки польотів (рис. 7).

Таким чином, запропоновані авторами шляхи дозволять, по-
перше, у стислі терміни розповсюдити набутий Міністерством 
оборони досвід та створити дієву державну систему забезпечен-
ня належного рівня льотної придатності державних повітряних 
суден, а по-друге, не формувати окремий орган виконавчої влади, 
завдяки чому заощадити значні бюджетні кошти.

Надійшла до редакції 13.10.2010.

Рис. 4. Модель управління технічним станом авіаційної техніки (АТ)

Рис. 5. Граф повної керованості та спостережуваності замкне-
ного контуру управління (управлінські рішення: 1 – модерні-
зація; 2 – продовження; 3 – переведення на ЕТС; 4 – ремонт)

Рис. 6. Перший етап 
створення ефектив-
ної системи управ-
ління технічним ста-
ном державних по-
вітряних суден

Рис. 7. Другий етап створення ефективної системи управління технічним  
станом державних повітряних суден
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Отримання офіцерських погонів та звання “лейте-
нант” після закінчення Вищих військових навчаль-
них закладів (ВВНЗ) є лише юридичним свічен-
ням “народження” офіцера. Символічно, що первин-
не військове звання офіцерського складу і звання 

полковника (капітана 1-го рангу) згідно з “Положенням про про-
ходження громадянами України військової служби у Збройних 
Силах України” присвоюються наказом Міністра оборони Украї-
ни [1]. Вони є свідченням вирішальних здобутків в проходженні 
військової служби: лейтенанта – входження до офіцерського кор-
пусу, полковника – досягнення офіцерської зрілості. 

Початок має задавати “імпульс запуску” службової кар’єри. 
Становлення офіцера відбувається саме на первинній посаді, 
яка може стати або стартом для подальшої службової діяльнос-
ті, або обірватися за різних причин: розчарування, професійної 
непридатності, відсутність спрямованості на військову службу, 
сімейних негараздів, за станом здоров’я тощо. Всі ці причини 
можуть належати до об’єктивних та суб’єктивних гуманітар-
них та соціальних чинників. Певна частка наведених чинників 
штучно “провокується” невдалою організацією проходження 
молодою людиною військової служби на офіцерській посаді. 

Що мається на увазі? Розпочнемо з професійної непри-
датності. Корінь цього чинника – у недостатньому уявленні 
особливостей військової професії на етапі вибору професії та 
під час навчання, а також невдале проходження досить склад-
ного етапу офіцерського становлення у військовій частині та 
опанування першої офіцерської посади. Збій у системі “на-
ставнічества” з боку безпосередніх командирів та начальників 
здатний сприяти появі внутрішнього переконання у власній не-
спроможності щодо подолання складнощів військової професії. 
Результатом стає втрата молодим офіцером віри в свої сили.

До того ж не йдеться про реалізацію формального плану вхо-
дження молодого офіцера у посаду та його адаптацію, а про щиру 
(не формально-бюрократичну) участь досвідченого офіцера у ста-
новленні молодого офіцера, яку можна визначити поняттям “на-
ставнічество”, тобто повсякденну моральну допомогу у становлен-
ні офіцера, його постійну мотивацію на опанування професією.

Автор, перевіряючи одну з авіаційних військових частин у 
Автономній Республіці Крим, спостерігав, як складається кар’єра 
двох випускників ХУПС, випуску 2004 та 2009 рр. Перший мав 
наліт за час навчання у Вищому навчальному закладі (ВНЗ) – 
104 год та за 2004–2010 рр. – 6 год на неосновному для даної 
військовій частини літаку Л-39. Другий, при нальоті 141 год за 
час навчання у ВНЗ, лише за 2010 р. мав 7 год нальоту на Л-39. 
Командир бригади, помітивши його неабияке прагнення літати, 
здійснив з ним політ на літаку-спарці МіГ-29УБ. У здібності моло-
дого лейтенанта повірили та відкрили йому дорогу до неба, навіть 
за умов хронічної нестачі справних літаків та авіаційного гасу.

Спостереження за численними прикладами навчання кур-
сантів та початковим періодом служби лейтенантів свідчить, 
що відсутність спрямованості на тривалу військову службу 
частіше всього закладається у свідомість молодої людини ще 
під час навчання у ВВНЗ (іноді – ще до початку навчання). 
В її основі – намагання отримати безкоштовну вищу освіту.

За інших випадків, найпоширенішою причиною прийняття 
рішення щодо дострокового звільнення з військової служби 
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або непідписання наступного контракту серед офіцерів, що 
проходять службу на первинних посадах, є соціальні чинники. 
Відсутність престижності, соціальної привабливості та по-
глиблення відчуття соціальної безперспективності військової 
професії на фоні ознак “соціального успіху” у цивільній сфері 
своїх товаришів формує внутрішнє переконання у неможливос-
ті досягнення власного соціального успіху під час військової 
служби. Це кардинально змінює ціннісні орієнтації та “виштов-
хує” молодих офіцерів зі складу офіцерського корпусу.

Як правило, перші сумніви щодо правильного вибору про-
фесії прискорюються штучними “каталізаторами відторгнення” 
від офіцерської служби. До них належать: загальний для всіх 
Збройних Сил болісний та надто тривалий період становлення, 
невизначеності, частої зміни орієнтирів, організаційно-штатної 
пертурбації, хронічного обмеження у оборонних ресурсах; 
призначення офіцерів-випускників на посади, які не відпові-
дають отриманій у ВВНЗ військовій спеціальності; соціальне 
розшарування українського суспільства, неподоланна прірва 
між бідними та заможними громадянами, “вітринний блиск” 
гідного життя та внутрішнє бажання “не залишитися на узбіч-
чі” життя; непереконливий приклад “соціальних здобутків”, що 
отримані під час військової служби старшими товаришами, які 
чесною військовою працею піднялися на декілька “сходинок” 
кар’єрного зростання, але життєвий рівень яких від цього сут-
тєво не покращився; обмежені можливості у виконання функ-
ціональних завдань згідно з посадою (неукомплектованість 
підрозділів, спрощена бойова підготовка тощо); потреба ви-
конання завдань, що не пов’язані з функціональним призначенням 
Збройних Сил України, службовими обов’язками; велика кількість 
нарядів через неукомплектованість первинних офіцерських 
посад; практика постійної витрати власних коштів на службові 
потреби; періодична невиплата додаткових видів грошового 
забезпечення, відсутність системного забезпечення офіцера 
визначеним переліком форм одягу та спорядження; спостере-
ження проявів відвертого протекціонізму, “подвійної моралі” 
та корупційних проявів деяких вищих командирів та начальни-
ків; примітивна організація дозвілля у військових гарнізонах; 
побутова необлаштованість, відсутність службового житла та 
практики отримання компенсації за піднаймання житлових 
приміщень; невідповідність обсягів службових навантажень 
та рівня грошового утримання тощо. 

Молода людина, яка залишається сам на сам з безліччю службо-
вих та особистісних негараздів, розпочинає шукати першопричину 
їх виникнення та способи вирішення. Такою причиною визнача-
ється невдалий вибір професії військового, а способом вирішен-
ня – звільнення у найкоротший термін та за будь-яких обставин.

Неможливість розв’язання переважної більшості проблем 
життєдіяльності молодого офіцера є наслідком хронічного 
недофінансування Збройних Сил України, а також нераціональ-
ного використання тих матеріальних ресурсів, що надходять. 
За останні роки офіцери зневірились у реальності реалізації 
“чергових прожектів” стосовно суттєвого покращення ста-
ну оборонної сфери взагалі та підвищення життєвого рівня 
захисників Батьківщини у тому числі. Наведені показники 
обсягів бюджетних призначень – тому підтвердження (див. 
таблицю) [2].

Обсяги бюджетних призначень на потреби Збройних Сил України

Бюджетні призначення
(% від ВВП) 2006 2007 2008 2009

Планувалося 1,47 1,33 1,03 1,20
Отримано 1,24 1,18 0,99 0,79

Сама інформація щодо недостатніх бюджетних призначень 
на потреби оборони не змушує молодих офіцерів писати ра-
порти на звільнення. Але життєвий досвід підказує їм, що при 
обмеженому фінансуванні Збройних Сил спрямованість витрат 
має бути іншою, більш раціональною, більш логічною.    

Цікаво, що потреба витрачати частку грошового утримання на 
підтримання бойових машин свого взводу, як правило, не спри-
чинює у молодих офіцерів внутрішнього неприйняття та німого 
протесту (за умов, що його “ініціатива” помічається старшими 
товаришами по службі).

Молоді командири взводів під час тактичних навчань праг-
нуть діяти як у реальному бою, думати і приймати самостійні 
рішення, перемагати умовного супротивника, а не виступати у 
ролі статистів на “театралізованих шоу” за раніше розробленим 
та неодноразово відпрацьованим сценарієм. Вони прискіпливо 
ставляться до дотримання під час навчань вивчених у стінах 
ВВНЗ правил та нормативів, обурюються, якщо в угоду “зо-
внішній ефектності” старші начальники нехтують азбучними 
правилами організації навчального бою. 

Не сприймаються молодими офіцерами й прояви “подвійної 
моралі” старших командирів (начальників), невідповідність слова й 
справи, відверта несправедливість, принизливе ставлення до них.

У цьому питанні автор поділяє точку зору начальника Голов-
ного управління особового складу Генерального штабу Збройних 
Сил України С. Кропівченка, який вважає, що “за останні роки 
не зроблено дієвих кроків щодо створення належної мотивації 
до служби і, як наслідок, ми маємо тенденцію до зниження рівня 
укомплектованості первинних посад офіцерського складу” [3].

Реальний стан укомплектованості первинних офіцерських 
посад можна охарактеризувати як критичний. Підтвердженням 
цього є такі цифри. Починаючи з 2006 р. та до цього часу кіль-
кість фактично призначених осіб на первинні офіцерські посади 
менше кількості наявних вакантних посад: у 2006 р. – в 1,08, 
2007 – в 2,4, 2008 – в 2,9, 2009 – в 4,4, 2010 – 5,5 раза. 

Наслідки неукомплектованості офіцерських посад молоді 
офіцери відчувають через збільшення службового наванта-
ження, потреби виконувати роботу за “мертвих душ” з назвою 
“вакантна посада”. Вони перестають серйозно сприймати 
лозунги стосовно державного значення стану високої бойової 
готовності підрозділів ОСШР та їх нормативної укомплектова-
ності. В свідомості лейтенанта починає укорінюватися відчуття 
непотрібності офіцерської служби для держави. 

Не знають командири взводів, начальники апаратних, льот-
чики (безліч інших командирів та начальників на первинних 
офіцерських посадах), що неукомплектованість первинних 
офіцерських посад виникла, у тому числі, через прорахунки у 
прогнозуванні та плануванні кількості випускників ВВНЗ так-
тичного рівня підготовки, що призвело у період 2005–2010 рр. 
до скорочення кількості випускників у 2,6 раза; що за цей період 
замовлення на підготовку та відповідна кількість випускників-
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недостатнє ресурсне забезпечення ми маємо тенденцію до 
збільшення відтоку офіцерського складу Збройних Сил” [4]. 

Вирисовується чітка логічно-послідовна схема: невиріше-
ність соціальних та гуманітарних питань – неукомплектова-
ність первинних офіцерських посад – зниження боєздатності 
військ (сил) – реальна загроза національній безпеці України. 

Таким чином, проблема “кадрового голоду” на первинні 
посади з соціальним та гуманітарним підґрунтям давно ви-
йшла за межі лише одного силового відомства – Збройних Сил 
України та набула ознак загальнонаціональної. 

Непокоїть, зрозуміло, не факт існування цієї проблеми 
(адже Збройні Сили України наразі переживають чимало інших 
проблем), а те, що вона поступово була доведена до критич-
ного стану з непередбаченими негативними наслідками для 
Збройних Сил України та держави в цілому. 

Ця загроза була передбачена ще Законом України від 19 черв-
ня 2003 р. № 964-IV “Про основи національної безпеки Украї-
ни”. У статті 7, серед інших, визначена така загроза національним 
інтересам і національній безпеці України у воєнній сфері, як неза-
довільний рівень соціального захисту військовослужбовців [5].

Про це йдеться й у Воєнній доктрині України (затверджена 
Указом Президента України від 15 червня 2004 р. № 648/2004), 
де серед основних реальних та потенційних внутрішніх загроз 
національній безпеці України у воєнній сфері також визначений 
незадовільний рівень соціального захисту військовослужбовців. А 
серед головних складових забезпечення воєнної безпеки України 
визначено забезпечення соціального і правового захисту військо-
вослужбовців та членів їхніх сімей, військово-патріотичне вихо-
вання громадян України, підготовка молоді до військової служби 
у Збройних Силах України, інших військових формуваннях [6].

Що за цим стоїть? Історія свідчить, що під час війни питання 
щодо забезпечення національної армії всім потрібним не ви-
кликає у суспільстві сумніву. Це зрозуміло кожному, адже від 
професіоналізму військовослужбовців, їх готовності віддати своє 
життя залежить існування всієї держави та кожного громадянина 
окремо. За тривалі часи мирного існування та за умов відсутності 
реальної загрози збройного нападу про це легко забувається, у 
свідомості пересічних громадян зникає розуміння сенсу існування 
національних збройних сил. Поступово армія набуває образу фі-
нансово та матеріально надто обтяжливого і не зовсім потрібного 
державного інституту. Як наслідок – падає престиж військової 
служби, поширюється пацифізм, а відстоювання гідних умов 
існування військовослужбовців та членів їх сімей сприймається 
у суспільстві як необґрунтоване та надто високе. 

При цьому забувається, що офіцери Збройних Сил України – 
це, по-перше, невід’ємна частка українського народу, а їх осо-
бистісні інтереси є часткою національних інтересів; а по-друге, 
функціональним призначенням офіцерського корпусу України 
є протидія воєнним загрозам – брати участь у збройному захис-
ті України, принаймні, бути готовим до цього. Чи можливо це, 
коли молоді офіцери починають соромитися обраної професії, 
коли їх свідомо штовхають на шлях пошуку додаткових джерел 
заробітку для підняття рівня свого добробуту. Чи містить в собі 
таке становище загрозу національним інтересам?

Для збереження своєї державності, національної та куль-
турної ідентичності, подальшого розвитку і надійного захисту 

лейтенантів з року в рік зменшувалася та була меншою ніж фак-
тичний некомплект первинних офіцерських посад: у 2006 р. – 
в 1,3, 2007 – в 1,8, 2008 – в 2,2, 2009 – в 3,3, 2010 – 4,7 раза. При 
цьому інші джерела надходження офіцерів на первинні офіцер-
ські посади (прийняття на військову службу за контрактом осіб 
офіцерського складу запасу або призов на військову службу 
офіцерів запасу) тривалий час залишаються або недостатньо 
організованими, або нормативно не забезпеченими.

Наслідком запровадження такої кадрової “політики” стало 
те, що сьогодні є механізовані бригади, в яких не укомплектова-
но посади командирів механізованих взводів. Останнє тягне за 
собою вкрай низький рівень організації навчання та виховання 
сержантського та рядового складу підрозділів, неспроможність 
організувати належну експлуатацію, обслуговування та збере-
ження озброєння і військової техніки, та, як результат, низький 
рівень боєздатності військових частин.

Практика останніх років свідчить, що є дві головні причини 
кадрового “голоду” на первинні посади офіцерів, а саме:

перша – невдала реалізація кадрової політики та політики вій-
ськової освіти, яка призвела до суттєвого відставання обсягів підго-
товки офіцерів від реальної потреби в них Збройних Сил України;

друга – тривала за часом практика нехтування соціальними та 
гуманітарними чинниками у проведенні оборонної політики, що 
призвело до некерованого (позапланового) звільнення молодих 
офіцерів або після закінчення першого контракту, або під час 
його проходження (за станом здоров’я, за скороченням штатів 
(!), через систематичне невиконання умов контракту тощо).

Прикладами останнього є фактичне припинення у 2009 р. 
будівництва житла для військовослужбовців, неналагоджена 
система грошевої компенсації за піднаймання житлових при-
міщень, систематичні перенесення до “кращих часів“ достойної 
плати за військове звання, занепад соціальної інфраструктури 
житлової зони окремих військових містечок, ігнорування потреб 
військовослужбовців у забезпеченні їх нормативно визначеним 
переліком форми одягу, фактичне позбавлення законної можли-
вості військовослужбовців користуватися санаторно-курортним 
оздоровленням, відсутність потрібного переліку безкоштовних 
медичних препаратів у військово-медичних закладах тощо. 

До цього переліку слід додати небажання держави займатися 
пропагандою та підвищенням престижності військової служби: 
з 1-го загальноукраїнського державного телевізійного каналу у 
2010 р. зникла передача про Збройні Сили України, у вільному 
продажу немає жодного журналу (газети) Міністерства оборо-
ни України, з 1991 р. національний український кінематограф 
не випустив на екран жодного художнього кінофільму про 
сучасну армію незалежної України, митці не поспішають при-
свячувати свої твори армійським будням. Не розвивається та 
зазнає поступового занепаду військова культура. Незрозуміла 
практика військово-патріотичного виховання!

Апріорі, соціальні проблеми самі не розв’язуються, їх вирі-
шення завжди пов’язано з фінансовими витратами, з цільовим 
спрямуванням потрібних матеріальних ресурсів.

Не можна не погодитися з думкою директора Департаменту 
кадрової політики Міністерства оборони України С. Трифонова, 
який був призначений на цю посаду у червні 2010 р. та виму-
шений вирішувати проблеми, накопичені за довгі роки: “Через 
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країни держава має йти на додаткові зусилля, які вимагають 
певних витрат, мобілізації необхідних ресурсів за умов збере-
ження принципу оборонної достатності [7]. Це, в першу чергу, 
стосується забезпечення потреб Збройних Сил у сучасній 
техніці і озброєнні, своєчасній їх модернізації, забезпеченні 
належної бойового підготовки особового складу військ (сил), а 
також – існування чіткої системи соціального захисту військо-
вослужбовців та військово-патріотичного виховання.

Лише таке ставлення держави до проблем оборони забез-
печить наявність достатнього бойового потенціалу, якій має 
гарантувати обороноздатність Україні, та який складається з 
трьох взаємоінтегрованих компонентів: технічної оснащеності, 
військової майстерності та морального духу [8]. 

Це закріплено Законом України “Про оборону України” 
(№ 1932-ХІІ від 6 грудня 1991 р.), згідно з яким однією зі складо-
вих підготовки до оборони є забезпечення Збройних Сил України 
підготовленими кадрами, озброєнням, військовою та іншою тех-
нікою, продовольством, речовим майном, іншими матеріальними 
та фінансовими ресурсами; військово-патріотичне виховання 
громадян України, підготовка молоді до служби в Збройних Силах 
України, забезпечення престижу військової служби тощо [9].

Якщо врахувати ці положення при вирішенні проблеми, яка 
розглядається, то буде зрозуміло, що незадовільний стан соціальних 
та гуманітарних чинників військової служби набуває ознак реаль-
ної загрози у масштабах національної безпеки України та потре-
бує відповідного реагування у рамках стратегії воєнної безпеки.

При цьому, розроблення основних напрямів стратегії воєн-
ної безпеки України має базуватися на визначенні пріоритет-
них, ключових проблем у реалізації її національних інтересів, 
у тому числі, у військово-соціальній сфері [7].

Ці погляди мають тисячолітню історію. Так, китайські імпе-
ратори вважали, що потрібно 100 діб ситно годувати солдата, 
щоб використати його одну годину під час бою.

У структурі сучасних збройних сил будь-якої країни офіцер є 
основною фігурою. Рівень професійної підготовки офіцерського 
корпусу значною мірою визначає спроможність військ (сил) ви-
конувати різнопланові завдання щодо захисту Батьківщини [10]. 
Тому, всі найрозвинутіші країни світу завжди виявлять турботу 
стосовно, по-перше, підвищення якості професійної підготовки 
офіцерського складу, а по-друге, застосовують матеріальні та 
моральні важелі щодо мотивування офіцера до проходження 
військової служби. Це потребує значних витрат матеріальних 
ресурсів, але управлінські еліти передових країн світу свідомо 
фінансують відповідні витрати через розуміння значення зброй-
них сил у відстоюванні національних інтересів. 

У теоретичних напрацюваннях немає розходжень з такими 
поглядами й в Україні, проте українська практика не витримує 
ніякої критики та є нелогічною: з одного боку, витрачуються 
колосальні матеріальні ресурси на підготовку офіцерів, а 
з іншого – не вживається дієвих заходів щодо їх тривалого 
утримання у складі Збройних Сил та забезпечення зростання 
їх військової майстерності.

Безумовно, стан соціального та гуманітарного забезпечен-
ня, який призводить до некерованої плинності офіцерського 
корпусу, не може не бентежити українське суспільство. Деякі 
автори розглядають причини незадовільної укомплектованості 

первинних офіцерських посад та завчасне звільнення з військо-
вої служби молодих офіцерів як результат непродуманих дій 
військових та цивільних високопосадовців щодо скасування 
кадрової військової служби офіцерів та перехід на військову 
службу за контрактом осіб офіцерського складу. Це визначе-
но статтею 2 Указу Президента України від 10 грудня 2008 р. 
№ 1153/2008 “Про Положення про проходження громадянами 
України військової служби у Збройних Силах України” [1]. Указом 
було внесено відповідні зміни у Положення про проходження 
військової служби особами офіцерського складу, прапорщика-
ми (мічманами) Збройних Сил України (затвердженого Указом 
Президента України від 7 листопада 2001 р. № 1053/2001) [9]. 

Генерал-майор В. Алещенко, заступник начальника Ге-
нерального штабу Збройних Сил України, кандидат військових 
наук вважає, що слід повернути офіцерський склад до кадрової 
військової служби, а контрактну систему використовувати лише 
для створення прошарку молодших командирів [11].

Можна знайти аргументи “за” й “проти” стосовно організа-
ційних основ служби офіцерського складу. Так, прихильники 
збереження наявної системи (тобто служби за контрактом) 
проходження військової служби особами офіцерського складу, 
вважають, що “силове” утримання на кадровій службі офіцера 
є порушенням вимог статті 43 Конституції України, яка визна-
чає, що “кожен має право на працю, що включає можливість 
заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на 
яку вільно погоджується” [12]. Третій розділ цієї статті, а саме: 
“Використання примусової праці забороняється. Не вважається 
примусовою працею військова або альтернативна (невійськова) 
служба…” більшою мірою стосується до військовослужбовців 
строкової військової служби, а також військової служби за 
призовом осіб офіцерського складу [1].

Також є поширеним аргумент “проти”, згідно з яким відміна 
контракту, що складається на певний термін, призведе до по-
шуку офіцером, який не бажає з різних причин продовжувати 
військову службу, шляхів звільнення за будь-яких обставин, у 
тому числі через недбале ставлення до служби або за станом 
здоров’я, без реальних медичних підстав, з використанням 
корупційних схем (порушення законів України).

Відповідні думки є досить обґрунтованими, але автор по-
діляє такий погляд, що сьогодні слід повернутися до кадрової 
військової служби офіцерів за таких аргументів: людина 
використовує право вільного вибору військової професії під 
час обрання місця навчання та під час навчання; професія 
офіцера потребує постійного вдосконалення та набуття вій-
ськової майстерності, що у свою чергу потребує тривалого 
часу проходження військової служби; гальмується “кадровий 
конвеєр” отримання вищої освіти за державні кошти з міні-
мальним врахуванням життєво важливих інтересів держави; 
військова кадрова політика набуває ознак плановості, з’яв-
ляється можливість здійснення керованого кар’єрного зростан-
ня достойних офіцерів; підвищується відповідальність допри-
зовної молоді за вибір військової професії, що, в свою чергу, 
зменшує прихід до офіцерського корпусу випадкових людей.

Також аргументом “за” повернення до кадрової військової 
служби офіцерів є практика останніх років, коли достроково 
звільнилася третина молодих офіцерів, які закінчили ВВНЗ 
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Вплив соціальних та гуманітарних чинників 
на стан укомплектованості первинних посад офіцерів 

у Збройних Силах України у розрізі національної безпеки України

у період 2007–2009 рр. За умов такої плинності офіцерів дуже 
важко підготувати сучасний офіцерський корпус України.

Враховуючи, що головною причиною такого стану є про-
рахунки у реалізації соціальної та гуманітарної політики у 
Збройних Силах України, слід розглянути підходи до реалізації 
соціальної політики держави у цілому з погляду конституцій-
них положень стосовно оборони України.

Стаття 17 Конституції України чітко визначає, що “держава 
забезпечує соціальний захист громадян України, які перебува-
ють на службі у Збройних Силах України та в інших військових 
формуваннях, а також членів їхніх сімей” [12].

Крім того, потребують гарантованого соціального захисту 
збоку держави особи, які частково або повністю втратили пра-
цездатність під час військової служби, а також сім’ї загиблих та 
непрацездатних (обмежено працездатних) військовослужбовців 
та осіб, які були звільнені з військової служби з цих причин. 
У світі є поширеною практика застосування нормативно визна-
чених компенсацій, пільг та переваг, що надаються військовос-
лужбовцям та членам їхніх сімей. В Україні також існує система 
нормативно-правових зобов’язань держави з цих питань, але їх 
реалізація періодично гальмується, обмежується фінансово, зазнає 
змін у бік зменшення. Також періодично на обговорення громад-
ськості виноситься тема щодо надто великого обсягу пільговиків, 
які обтяжливі для бюджету країни, та потреби скасування більшості 
пільг та переваг. При цьому права, гарантії та пільги військовослуж-
бовців не виключаються з об’єктів можливих скасувань. 

Поширюються погляди, що здійснення соціальної політики 
в Україні має поділятися на три принципово різні за суттю та 
метою напрямки: державні гарантії, державна допомога і дер-
жавні стимули. До того-ж державні гарантії мають стосуватися 
абсолютно всіх верств населення і включати: повну середню 
освіту; базові медичні послуги; пенсійне забезпечення [13].

Адресатами державної допомоги мають бути найбільш 
вразливі верстви населення, які за різних обставин обмежені 
в можливостях повноцінно працювати і самостійно забез-
печувати собі мінімально потрібний рівень життя: соціальні 
пенсіонери, інваліди, діти-сироти [13].

Об’єктами стимулюючої соціальної політики держави може 
стати будь-який громадянин, який прагне розвивати здібності 
і нарощувати свій продуктивний потенціал [13]. 

При цьому про соціальний захист військовослужбовців-
професіоналів (у першу чергу – офіцерів) та членів їхніх сімей 
окремо не йдеться. І це правильно. Конституційна вимога щодо 
соціального захисту військовослужбовців має зовсім інший 
зміст, відносно якого потрібно зауважити таке:

по-перше, службу у Збройних Силах України проходять 
добре освічені (1–3 вищих освіти), ініціативні, дисципліновані, 
фізично здорові, з розвинутими організаційними навичками 
керівників офіцери у працездатному віці, які (за межами 
військової сфери) здатні опанувати будь-яку професію, добре 
заробляти і не сподіватися на державну допомогу;

по-друге, обравши добровільно військову професію (як 
особливий вид державної служби), яка законодавчо забороняє 
офіцеру займатися підприємницькою діяльністю та обмежує 
його конституційні права та свободи, військовослужбовець-
професіонал має розраховувати, що держава візьме на себе його 

основні соціальні проблеми (забезпечення житловими при-
міщеннями, середнього для країни рівня життя, підтримання 
здоров’я тощо), а також буде застосовуватиме компенсаційні 
механізми щодо обмежень його прав та свобод;

по-третє, наявність перелічених стимулюючих чинників забез-
печує привабливість військової служби для молоді та, як наслідок, 
важливу складову національної безпеки; при цьому, відсутність 
таких стимулів “вимиває” бажаючих служити (у вигляді пошире-
ного явища) – потенційна загроза стає реальною небезпекою; 

по-четверте, фізичні та психологічні навантаження військо-
вої служби потребують застосування відновлюючих механізмів 
для збереження працездатності офіцера, чия професійна під-
готовка надто коштовна для держави (офіцер дорого коштує, 
його потрібно зберігати);

по-п’яте, наявність соціальних гарантій для його рідних 
у разі загибелі або каліцтва офіцера – невід’ємна умова його 
морально-психологічної готовності до участі у бойових діях. 

Таким чином, наявна практика неналежної реалізації со-
ціальної та гуманітарній політики у Збройних Силах України 
призвела до критичного стану укомплектованості первинних 
офіцерських посад, внаслідок чого була створена реальна за-
гроза втрати військами (силами) боєздатності, що, в свою чергу, 
негативно вплинуло на стан національній безпеки України. 

Виправлення ситуації, яка склалась, ще є можливим через 
внесення коректив у напрямки та практику реалізації соціаль-
ної політики України, внесення потрібних змін у реалізацію 
гуманітарної та соціальної політики у Збройних Силах України. 
Позитивні результати, крім того, може дати повернення до 
кадрової військової служби офіцерського складу.
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Ми живемо в епоху глобальної комунікації, коли 
інформація невпинно стає дедалі більш фраг-
ментованою. Щодня на веб-сайтах, у чатах та 
в інших соціальних мережах з’являються міль-
йони відеоматеріалів, ілюстративних зображень, 

новин та особистих коментарів, внаслідок чого пересічному грома-
дянину дедалі важче орієнтуватися у величезному потоці інформа-
ції. Водночас нові технології у реальному часі дозволяють нам бути 
більш ніж звичними споживачами інформації. Завдяки цифровим 
камерам та мобільним телефонам, фото- та відеоматеріали розпо-
всюджуються в усьому світі за лічені секунди, а мільйони людей 
перетворюються в активних учасників інформаційного дійства. 

Однак нинішнє комунікаційне середовище має також 
багато недоліків. Урядам різних країн світу та міжнародним 
організаціям тепер значно важче доносити свої думки та ідеї до 
громадськості. На зміну ієрархічним комунікаційним моделям 
часів холодної війни (за принципом “зверху вниз”) приходить 
громадська дипломатія, людські стосунки та мережі. А тому не 
дивно, що відомчі канали поширення інформації користуються 
найменшою довірою у населення. 

Це лише доводить потребу функціонування громадської 
дипломатії, яку слід ретельно планувати. Стратегічні комуніка-
ції, створення іміджу та підтримання зв’язків з громадськістю 
розглядаються як неодмінні інструменти у боротьбі за серця та 
уми людей, що живуть за кордоном, аби переконати їх у тому, 
що цінності, цілі та бажання тієї чи іншої країни або організації 
заслуговують на їхню підтримку. Кажуть, що внаслідок масо-
вого залучення урядами багатьох країн світу спеціалізованих 
фірм для роботи з громадськістю (PR), з метою поліпшення 
свого іміджу за кордоном, індустрія “брендингу” за останні 
десять років набрала шалених обертів.

У той час як країнам буває нелегко впливати на поліпшення 
свого іміджу, для багатосторонніх міжнародних інституцій 
це стає справжнім викликом. Більшість громадян вважають, 
що політичні процеси у надрах таких великих міжнародних 
організацій, як ЄС або ООН, є надто складними й віддаленими 
від їхніх повсякденних турбот.

Як у цю систему вписується Трансатлантичний альянс? 
Позитивною ознакою є те, що Альянс, як і раніше, має влас-

ний упізнаваний бренд. Як свідчать опитування, проведені в різ-
них країнах світу, НАТО значною мірою асоціюється в людей 
з безпекою й обороною і сприймається як трансатлантична 
організація, що забезпечує мир і безпеку. Згідно з результатами 
опитування “Трансатлантичні тенденції”, опублікованими 15 ве-
ресня 2010 р. німецьким фондом ім. Маршалла, більшість рес-
пондентів у 11 європейських країнах (59 %) та в Сполучених 
Штатах Америки (60 %), як і раніше, вважають, що НАТО є 
невіддільною частиною їхньої безпеки. Винятком є Турецька 
Республіка, де лише 30 % опитуваних вважають НАТО неод-
мінною гарантією їхньої безпеки. 

Цікавим є те, що 62 % опитуваних у 11 європейських країнах 
підтримали б також роль НАТО за межами Європи, тоді як 32 % 
схиляються до того, що НАТО має зосереджувати свої зусилля 
лише на Європі. У США ця підтримка є значно більшою: там 
77 % вважають, що у разі потреби НАТО має діяти й за межами 
Європи. Навіть у Російській Федерації громадськість краще 
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починає сприймати НАТО. У 2009 р. лише 24 % росіян про-
демонстрували позитивне ставлення до НАТО; на цей момент 
40 % висловилися позитивно щодо Альянсу, тоді як інші 40 %, 
як і раніше, сприймають його у негативному світлі. 

Однак члени Альянсу добре знають, що громадську під-
тримку НАТО не слід сприймати як належне. Передусім тому, 
що Міжнародна операція під проводом НАТО з підтримання 
безпеки в Ісламській Державі Афганістан, зокрема свідчить 
про те, що ця підтримка не є безумовною. У багатьох європей-
ських країнах переважає думка, що кількість їхніх військових в 
Афганістані має бути різко скорочена або ж їхні війська мають 
бути повністю виведені з Афганістану. Згідно з оприлюдненими 
результатами опитування, більша частина західноєвропейців 
воліла б бачити виведення своїх військ з Афганістану або при-
наймні їх різке скорочення, при цьому найбільше цього хочуть 
у Республіці Польща (77 %), тоді як у Туреччині цей показник 
є найнижчим (47 %). Підтримка операції НАТО в Афганістані 
починає також зменшуватися і в Сполучених Штатах Америки, 
де 41 % опитуваних бажають повернення своїх військових до-
дому або ж значного скорочення їх кількості. 

На цьому тлі країни – члени НАТО мають краще та по-
слідовніше пояснювати свою стратегію в Афганістані і пере-
конувати парламентарів і громадськість, що завершення місії 
в Афганістані є дуже важливим завданням. 

Водночас Альянс має енергійно взятися за подолання ще 
одного істотного виклика. Точніше кажучи, НАТО має краще 
пояснити, що являє собою Трансатлантичний альянс у XXI ст. 
Проведені у різних країнах та на міжнародному рівні опиту-
вання безперечно свідчать про те, що широка громадськість і, 
зокрема покоління тих, хто народився у період після закінчення 
холодної війни, не мають чіткого уявлення щодо нових завдань 
й політики НАТО. І попри те, що до Організації загалом, як і 
раніше, існує значний рівень довіри й впевненості, проте ба-
гатьом людям важко зрозуміти, як НАТО пов’язана з новими 
глобальними загрозами у сфері безпеки. Інші взагалі ставлять 
під сумнів питання потреби інвестицій у сферу оборони після 
закінчення холодної війни або ж розглядають НАТО, головним 
чином, як інструмент захисту від Росії. 

Однак усі ці уявлення та припущення є хибними. Сумним 
фактом є те, що наш світ став ще більш крихким та нестабіль-
ним після закінчення холодної війни. Тероризм, розповсюджен-
ня зброї масового знищення, загрози енергетичній безпеці, 
вразливість інформаційної інфраструктури та комерційних 
перевезень, а також регіональні конфлікти – це лише деякі 
виклики у сфері безпеки, які вимагають негайного реагування. 
Більше ніж будь-коли уряди різних країн, міжнародні орга-
нізації та інші учасники цих процесів на міжнародній арені 
мають згуртовано працювати задля подолання цих викликів, 
знаходити підтримку впровадження рішень та змін. Жоден уряд 
не в змозі самотужки вирішувати дедалі більшу кількість таких 
проблем. Альянс залишається найкращим і найефективнішим 
трансатлантичним форумом для виконання саме цих завдань. 
Однак зусилля, яких докладає НАТО сьогодні та в майбутньому 
для того, щоб ефективно відігравати роль гаранта безпеки, не 
є повністю зрозумілими для широкої громадськості.

Отже, яким чином НАТО має на це реагувати? Звісно, 
країни – члени Альянсу пройшли великий шлях у виробленні 
нового та сучасного розуміння своєї спільної комунікаційної 
політики. Сьогодні прозорість, швидке реагування, точність 
інформації та безпосереднє залучення людей в усіх країнах 
Альянсу і далеко за його межами до осмислення цих питань 
стали тими стовпами, на яких тримається філософія громад-
ської дипломатії НАТО. 

Більш ніж будь-коли журналісти, експерти, особи, які 
відповідальні за ухвалення рішень, та представники неуря-
дових організацій, неодмінно з’являються у коридорах штаб-
квартири НАТО та зустрічаються з цивільними й військовими 
експертами НАТО під час численних відкритих засідань, які 
там проходять. Крім того, керівництво НАТО також стало 
більш доступним для пересічних громадян. Щороку тисячі 
відвідувачів приїжджають до штаб-квартири НАТО, щоб об-
говорювати там актуальні питання трансатлантичної безпеки з 
представниками окремих країн та офіційними особами НАТО 
і навіть з самим Генеральним секретарем, якщо він на місці. 

НАТО не ховається за конфіденційними документами і не 
уникає складних питань. За останні роки НАТО ще більше 
доклала цілеспрямованих зусиль, щоби знайти спільну мову з 
молодим поколінням, сприяючи створенню студентських мереж, 
організовуючи літні школи, стипендії, семінари і практичні за-
няття як у країнах – членах НАТО, так і в країнах-партнерах. 

Цілком зрозуміло, що Організація також радикально оновила 
свої технологічні потужності, спрямовані на підтримку веб-
сторінки НАТО, аудіовізуальних інструментів і продуктів. Лекції 
в онлайновому режимі, відеоматеріали та дискусії зробили НАТО 
більш прозорою та інтерактивною для зв’язків із зовнішнім сві-
том. Не існує заборонених тем: діапазон питань охоплює як нову 
Стратегічну концепцію, так і складності операції в Афганістані. 

І коли йдеться про застосування нових медійних засобів, то 
тут Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен може 
вважатися цілковитим лідером. Він веде свою персональну сто-
рінку у віртуальних мережах “Фейсбук” (Facebook) і “Твіттер” 
(Twitter) і безпосередньо відповідає на питання та коментарі 
пересічних громадян у своїй інтернетівській рубриці під на-
звою “Сторінка Генерального секретаря”. 

Звісно, НАТО усвідомлює, яку важливу роль для Організації 
відіграє сучасна й гнучка стратегія громадської дипломатії. 
Альянс тепер чітко знає, що імідж НАТО, чи є він добрим чи 
поганим, перебуває у його власних руках. Зрештою, міцний і 
позитивний бренд ніколи не можна побудувати лише на гаслах 
та логотипах. Його треба заслужити шляхом ведення пере-
конливої політики та належних політичних дій, і саме над цим 
щоденно працюють гуртом усі 28 країн – членів НАТО. 

Саміт у Лісабоні став чудовою нагодою для країн – членів 
Альянсу для того, щоб продемонструвати свою рішучість щодо 
подальшої розбудови ефективного трансатлантичного партнерства 
безпеки. Учасники саміту не ховалися в убезпечених конференц-
залах, а натомість голосно й чітко довели до людей свої думки та 
ідеї, тому що саме люди є найважливішими понад усе.

Надійшла до редакції 08.10.2010.
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MODELS OF ARMAMENTS AND MILITARY EQUIPMENT 
FOR THE NEEDS OF THE ARMED FORCES OF UKRAINE
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WAYS TO ELABORATION OF THE SYSTEM OF STATE REGULATION 
OF THE STATE AVIATION ACTIVITIES
Based on analysis of the acting normative-legal system responsible for proper 
working state and modernization of aircraft equipment, the authors propose ways 
to establishment of an effi cient system of management of technical condition 
of the state aircrafts under jurisdiction of the state air fl eet of Ukraine.
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THE IMPACT OF SOCIAL AND HUMANITARIAN ASPECTS 
ON COMPLETING THE PRIMARY OFFICER’S VACANCIES 
IN THE ARMED FORCES OF UKRAINE IN THE CONTEXT 
OF NATIONAL SECURITY OF UKRAINE
The author considers the causes and effects of “staff hunger” in completing 
the primary offi cer’s vacancies in troops (forces) and its impact on the level of 
national security of Ukraine.
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NATO STILL ENJOYS CONSIDERABLE PUBLIC SUPPORT 
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