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АНОТАЦІЯ 

 

Мелькін В.В. Розвиток засобів індивідуального броньового захисту 

військовослужбовців Збройних Сил України в 1991–2018 роках. – Кваліфікаційна 

наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за 

спеціальністю 20.02.22 – військова історія. – Національна академія сухопутних 

військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Львів, 2020. 

У дисертації на основі вивчення праць зарубіжних та українських 

дослідників, архівних та опублікованих документів, енциклопедичних і довідкових 

видань, монографій, підручників і посібників, інструкцій, актів експертиз, науково-

популярної і популярної літератури та інших джерел показано стан наукової 

розробленості теми. Досліджено процес створення і розвитку засобів 

індивідуального броньового захисту (ЗІБЗ) військовослужбовців Збройних Сил 

(ЗС) України в 1991–2018 роках. 

Історіографію складає сукупність наукових праць дослідників, які з різним 

світоглядним підходом і ступенем глибини досліджували окремі аспекти цієї 

тематики. Історіографію теми дослідження за походженням публікацій, їх змістом, 

аналізом подій та їх оцінкою умовно поділено на дві групи: зарубіжну та сучасну 

українську. Її умовно поділено на: праці монографічного характеру; статті в 

наукових друкованих та електронних виданнях; тези наукових конференцій і 

семінарів. 

Джерельну базу дослідження систематизовано й умовно поділено на такі 

групи: документи та матеріали, що зберігаються в архівних установах; законодавчі 

і нормативно-правові документи; довідкові видання; науково-дослідні роботи; 

статті в наукових друкованих і електронних виданнях; підручники та навчальні 

посібники; окремі матеріали, що розміщені на сайтах і порталах мережі Інтернет. 

Аналіз зарубіжної та сучасної української історіографії засвідчив, що 

тематичний напрям створення та розвитку ЗІБЗ в Україні в 1991–2018 роках, не 

виділявся із загальної проблематики розвитку воєнної економіки, тилового та 
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матеріального забезпечення ЗС України, а деякі їх аспекти висвітлені 

фрагментарно. Хоча досвід АТО як і досвід багатьох війн, вказує на важливість і 

необхідність оснащення воїнів, які воюють, сучасними засобами захисту. 

Встановлено, що на початку АТО військовослужбовці ЗС України виявилися 

практично без засобів захисту або мали на оснащені старі, ще радянського 

виробництва, засобами і несли невиправдані втрати серед особового складу. Але 

після того, як проблеми забезпечення військовослужбовців засобами захисту були 

вирішені, їх втрати значно скоротилися. Комплексне вивчення процесу 

становлення та розвитку ЗІБЗ залишилося поза увагою дослідників, що є певною 

прогалиною в новітній воєнно-історичній науці. Саме через низький рівень 

наукової розробленості теоретичних і практичних проблем за обраною тематикою 

визначили вибір теми дисертаційного дослідження. 

Здобувач поставив за мету розкрити процес створення та розвитку ЗІБЗ 

військовослужбовців ЗС України в 1991–2018 роках, визначити тенденції та 

виробити рекомендації щодо можливого використання набутого досвіду у 

ЗС України. 

Для досягнення поставленої мети передбачено виконання таких завдань: 

проаналізувати стан наукової розробки теми, джерельну базу, визначити 

методи та напрями дослідження; 

розкрити основні фактори, що впливали на створення та розвиток ЗІБЗ; 

дослідити процес розвитку бронежилетів та бронешоломів; 

виявити характерні риси, особливості та тенденції їх розвитку; 

визначити перспективи розвитку основних ЗІБЗ в Україні та розробити 

рекомендації щодо можливого використання набутого досвіду в Збройних Силах 

України. 

Здобувач визначив об'єкт і предмет дослідження. Об'єктом дослідження є  

засоби індивідуального броньового захисту військовослужбовців, а предметом – 

створення та розвиток бронежилетів і бронешоломів в Україні у 1991 – 2018 роках. 

Хронологічні межі дослідження охоплюють період з 1991 по 2018 роки. 

Вибір нижньої межі обумовлено створенням Збройних Сил в незалежній Україні. 
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Верхня межа пов'язана із закінченням АТО та початком операції Об'єднаних сил 

(ООС). Разом з тим, досліджуючи процес створення ЗІБЗ, виявлення тенденцій їх 

розвитку, автор розглядав окремі факти і події, що виходили поза визначені 

хронологічні межі. 

При реалізації мети і завдань дослідження автор досягнув таких результатів. 

Узагальнено та систематизовано за групами значний обсяг джерела та 

зарубіжної та сучасної української літератури. До наукового обігу введено раніше 

не оприлюднені архівні матеріали, зокрема звіти випробувань і фотодокументи. 

Серед основних факторів, що впливали на процес створення та розвитку ЗІБЗ 

визначено історичний досвід, науково-технічний прогрес і фінансово-економічні 

умови. Історичний досвід, на думку автора,  заклав підвалини та став основою 

процесу проектування, створення та розвитку ЗІБЗ в Україні в 1991–2018 роках. 

Науково-технічний прогрес сформував наукову базу для вирішення означених 

питань у цій галузі. Разом ці фактори сприяли практичному вирішенню питань 

створення і розвитку вітчизняних бронежилетів і бронешоломів. Фінансово-

економічні умови, що склалася в країні напередодні і під час АТО, навпаки – 

гальмували цей процес. Дисертант розкрив ступінь впливу кожного із зазначених 

факторів на створення і розвиток ЗІБЗ, забезпечення ними військовослужбовців 

ЗС України в АТО. 

Встановлено, що попри наявність діючих нормативно-правових документів і 

стандартів, на сьогодні немає чіткого визначення поняття “бронежилет” і 

“бронешолом”. Дисертантом на основі критичного аналізу підходів до сутності та 

змісту понять “бронежилет” і “бронешолом” виявив деяку некоректність їх 

тлумачення та запропонував власні визначення. Під цими поняттями слід розуміти, 

що “бронежилет (бронешолом) військовослужбовця – це засіб індивідуального 

броньового захисту тулуба (голови) воїна від механічних засобів ураження, а також 

від різних видів холодної зброї; виготовлені з різних броньових матеріалів і їх 

комбінацій вітчизняного та зарубіжного походження та використання 

(застосування) яких у військах дозволені Міністерством оборони України та 

Генеральним штабом Збройних Сил України”. 
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Запропоновано авторську періодизацію розвитку ЗІБЗ в Україні. В ній 

виділено два періоди: перший з 1991 року, коли в Україні були створені власні 

Збройні Сили, і до 2014 року – до моменту початку АТО на Сході України, в якому 

виділено два етапи: перший – з 1991 по 2002 роки; другий – з 2002 по 2014 роки. 

Нижня межа першого етапу збігається нижньою межею першого періоду, а верхня 

обумовлена початком виробництва в Україні вітчизняних бронежилетів і 

бронешоломів – 2002 рік. Вона ж є нижньою межею другого етапу, а верхня межа 

другого етапу припала на квітень 2014 року, коли на Сході України почалася АТО. 

Другий період охоплює час, з 2014 по 2018 роки, і його нижня межа обумовлена 

початком АТО, а верхня – її закінченням і переходом до операції Об’єднаних сил. 

На першому етапі в Україні були створені і випробувані броньові матеріали 

на основі кераміки, карбіду кремнію і карбіду бора. Вітчизняних бронежилетів на 

цьому етапі в Україні не було. Основним бронежилетом, яким забезпечували 

ЗС України, став радянський бронежилет четвертого класу захисту 6Б5, 

розроблений ще в середині 1980-х років. Він підтвердив свої захисні властивості, 

але при вазі понад 12 кг був незручним в експлуатації. Разом з тим, основним на 

цьому етапі був сталевий шолом СШ-68, розроблений також за радянських часів. У 

цей час був сконструйований і освоєний у виробництві вітчизняний броне-шолом 

“Сфера”, який мав другий клас захисту та вагу 2,3 кг. Проте, на забезпечення 

підрозділів ЗС України він надійшов тільки на початку другого етапу обмеженими 

партіями. 

Загалом, на першому етапі Україна в технічному розвитку бронежилетів і 

бронешоломів помітно відставала від провідних країн Європи, зокрема Німеччини, 

Італії, Великобританії та ін. 

На другому етапі, до початку АТО, в Україні досягли значного прогресу в 

галузі створення і виробництва бронематеріалів, а також розробки вітчизняних 

ЗІБЗ. У цей час розроблені та впроваджені у виробництво сучасні броньові 

матеріали: балістична параарамідна тканина; високоміцна поліамідна тканина 

марки “ТПС”; високоміцна арамідна тканина типу TWARON з клейовим 
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наповнювачем; балістичний матеріал з надвисокомолекулярного поліетилену 

(НВМПЕ); бронеелементи з титану і кераміки. 

На цьому етапі основним бронежилетом був універсальний бронежилет 

“Корсар М3”, розроблений Товариством з обмеженою відповідальністю “Науково-

виробниче підприємство” (ТОВ “НВП”) “Темп-3000”. До його комплекту входили 

бронепакети, що знімалися, та забезпечували протиуламковий захист за ДСТУ В за 

першим, а протикульний за четвертим класами захисту. Недоліком цього 

бронежилета та його модифікацій була велика вага – понад 12 кг. Разом з тим, 

основним на цьому етапі були сталевий шолом СШ-68 і бронешолом “Сфера”. 

Наприкінці цього етапу в Україні були сконструйовані та прийняті у виробництво 

нові бронешоломи “Каска-1М” і “ТОР-Д”, які за якістю не поступаються 

закордонним аналогам. Однак, на забезпечення ЗС України їх прийняли тільки в 

ході проведення АТО. 

У ході другого періоду (2014–2018 рр.) в Україні було розроблено і прийнято 

на забезпечення ЗС України декілька модифікацій вітчизняного бронежилету 

“Корсар М3см”, “Корсар М3мк”,“Корсар М3мп” та ін. За основними параметрами 

вони не поступалися і навіть перевершували низку бронежилетів закордонного 

виробництва. В їх конструкції застосовувалися сучасні високоміцні матеріали, що 

забезпечують захист воїна за четвертим класом захисту. Їх загальна площа захисту 

досягала 109 дм2, що забезпечувало захист половини площі тіла людини. Кращим 

вітчизняним бронешоломами, що не поступаються закордонним зразкам, були 

“Каска-1М” типів “F” і “С” та “Тор-Д”. 

Всього за 4 роки АТО було закуплено понад 96 тис. бронежилетів і понад 

139 тис. бронешоломів. На ці потреби витрачено 533,18 млн грн, що приблизно в 

250 разів більше, ніж за весь період з 1991 року аж до початку АТО на Сході 

України. 

Характерними рисами й особливостями створення і розвитку ЗІБЗ були: по-

перше, використання закордонного та радянського досвіду як при розробці 

броньових матеріалів, так і при конструюванні бронежилетів і бронешоломів; по-

друге, застосування при створенні ЗІБЗ власної науково-виробничої бази; по-третє, 
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витрата значного часу від ухвалення рішення на оснащення підрозділів ЗС України 

ЗІБЗ до їх безпосереднього постачання. 

У конструкціях вітчизняних ЗІБЗ в 1991–2018 роках спостерігалась низка 

тенденцій. Головна з них – це покращення захисних властивостей бронежилета і 

бронешолома при одночасному зниженні їх загальної ваги та поліпшення 

ергономічних і експлуатаційних параметрів. У кінці першого періоду ця тенденція 

проявилася й остаточно закріпилась у ході другого етапу. Інша тенденція полягає в 

тому, що в кожній наступній модифікації бронежилета і бронешолома – з’являлися 

конструктивні новинки, наприклад, для бронежилета удосконалювалася система 

кріплення і транспортування спорядження, швидкого скидання, розвантаження, 

дренажних пристосувань та ін.; для бронешолома – універсальні платформи для 

кріплення приладу нічного бачення, бокові рейлінги для засобів зв’язку, пасивна 

система вентиляції голови та ін. Все це характеризувало вітчизняні ЗІБЗ як 

конструктивно-сучасні, ергономічні й експлуатаційно-зручні, за захисними 

властивостями і характеристиками – надійні. 

Показана роль української промисловості та окремих установ і фахівців у 

створенні та розвитку бронежилетів і бронешоломів, зокрема ТОВ “НВП  

“Темп-3000”, науково-дослідної лабораторії Національного університету оборони 

України імені Івана Черняховського, Центрального науково-дослідного інституту 

озброєння та військової техніки Збройних Сил України. Доведено їх спроможності 

у створенні сучасних бронежилетів і бронешоломів, що не поступаються світовим 

зразкам, а за окремими параметрами перевищують їх. 

Перспективними напрямами подальших досліджень розвитку ЗІБЗ в Україні 

можуть бути: у створенні вітчизняних бронежилетів – створення модульного, 

багатофункціонального бронежилета, що відповідає міжнародним ергономічним, 

експлуатаційним, захисним та іншим нормам і характеристикам, і навіть 

перевершує їх; у розвитку вітчизняних бронешоломів – створення бронешолома з 

такими характеристиками: невелика вага – при достатній площі захисту, високий 

клас захисту, надійна і зручна система підвіски з можливістю розміщення 

додаткових приладів і спеціальних пристосувань, необхідних воїнам у сучасному 
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загальновійськовому бою, зручність і комфортність при тривалому безперервному 

носінні. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що автором вперше: 

встановлено основні фактори та визначено їх вплив на становлення і 

розвиток ЗІБЗ військовослужбовців; 

запропоновано авторську періодизацію розвитку ЗІБЗ, у межах якої 

визначено загальний процес розвитку бронежилетів і бронешоломів; 

розкрито процес і напрями розвитку вітчизняних бронежилетів і 

бронешоломів; 

виявлено тенденції розвитку засобів захисту; 

здійснено класифікацію ЗІБЗ на основі новітніх матеріалів, підвищення рівня 

захисту та їх тактичного призначення; 

запропоновано авторське визначення понять “бронежилет” і “бронешолом”, 

які суттєво доповнюють і ґрунтовно уточнюють зміст існуючих донині дефініцій; 

з’ясовано роль української промисловості та доведено її спроможності у 

створенні сучасних ЗІБЗ, що не поступаються світовим зразкам, а за окремими 

параметрами перевищують їх.  

Набули подальшого розвитку: історіографія за напрямом дослідження, до 

наукового обігу введено раніше не опубліковані архівні матеріали, зокрема звіти  

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що матеріали 

досліджень, теоретичні висновки та узагальнення доповнюють і поглиблюють 

наукові знання з історії розвитку ЗІБЗ військовослужбовців і можуть бути 

використані при розробленні вимог до перспективних засобів захисту під час 

обґрунтування Державного оборонного замовлення; при проведенні порівняльних 

випробувань зі світовими аналогами; у подальших воєнно-історичних 

дослідженнях, в освітньому процесі вищих військових навчальних закладах при 

вивченні спеціальних навчальних дисциплін. 

Ключові слова: засоби індивідуального броньового захисту, бронежилет, 

бронешолом, броньовий матеріал, фактор, тенденція, антитерористична операція. 
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ANNOTATION 

 

Melkin V.V. Development of means of individual armor protection of servicemen 

of the Armed Forces of Ukraine in 1991–2018. – Qualifying scientific work on the rights 

of the manuscript. 

The dissertation on competition of a scientific degree of the candidate of historical 

sciences on a specialty 20.02.22 – Military History. – National Academy of land forces 

named after Hetman Petro Sahaidachnyi, Lviv, 2020. 

The dissertation based on the study of works by foreign and Ukrainian researchers, 

archival and published documents, encyclopedic and reference publications, monographs, 

textbooks and manuals, popular science literature and other sources reveals the state of 

scientific development of the topic, the process of creating and developing of individual 

armor protection of servicemen of the Armed Forces (AF) of Ukraine in 1991–2018. 

Historiography is a set of scientific works of researchers who have studied different 

aspects of this topic with different worldviews and degrees of depth. Historiography of 

the research topic by the origin of publications, their content, analysis of events and their 

evaluation is conditionally divided into two groups: foreign and modern Ukrainian. It is 

conditionally divided into: works of a monographic nature; articles in scientific printed 

and electronic publications; abstracts of scientific conferences and seminars. 

The source base of the research is systematized and conditionally divided into the 

following groups: documents and materials stored in archival institutions; legislative and 

regulatory documents; reference publications; research works; articles in scientific printed 

and electronic publications; textbooks and manuals; individual materials posted on 

Internet sites and portals. 

The analysis of foreign and modern Ukrainian historiography showed that the 

thematic direction of creation and development of means of individual armor protection 

(MIAP) in Ukraine in 1991–2018 did not stand out from the general issues of military 

economy, logistics and logistics of the Armed Forces of Ukraine, and some aspects are 

covered in fragments. Although the experience of anti-terrorist operation, as well as the 

experience of many wars, indicates the importance and necessity of equipping warriors 
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with modern means of protection. It is established that at the beginning of anti-terrorist 

operation servicemen of the Armed Forces of Ukraine appeared practically without 

means of protection or had on equipped old, still Soviet production, means and suffered 

unjustified losses among personnel. But once the problems of providing servicemen with 

protection were resolved, their losses were greatly reduced. Comprehensive study of the 

formation and development MIAP left unattended researchers are certain gaps in modern 

military historians. It is because of the low level of scientific development of theoretical 

and practical problems on the chosen topic that the choice of the topic of the dissertation 

research was determined. 

The applicant aimed to reveal the process of creation and development of MIAP 

servicemen of the Armed Forces of Ukraine in 1991–2018, identify trends and develop 

recommendations for the possible use of experience in the Armed Forces of Ukraine. 

To achieve this goal provides for the following tasks: 

to analyze the state of scientific development of the topic, the source base, to 

determine the methods and directions of research; 

to reveal the main factors that influenced the creation and development of MIAP; 

to study the process of development of bulletproof vests and helmets; 

identify the characteristics, features and trends of their development; 

to determine the prospects for the development of the main MIAP in Ukraine and 

to develop recommendations for the possible use of the experience gained in the Armed 

Forces of Ukraine. 

The applicant identified the object and subject of the study. The object of research 

is the means of individual armor protection of servicemen, and the subject - the creation 

and development of body armor and helmets in Ukraine in 1991–2018. 

The chronological boundaries of the study cover the period from 1991 to 2018. The 

choice of the lower limit is due to the creation of the Armed Forces in independent 

Ukraine. The upper limit is related to the end of the anti-terrorist operation and the 

beginning of the Joint Forces operation (JFO). At the same time, studying the process of 

creating MIAP, identifying trends in their development, the author considered some facts 

and events that went beyond certain chronological boundaries. 
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In realizing the goals and objectives of the study, the author achieved the following 

results. 

A significant amount of source and foreign and modern Ukrainian literature is 

generalized and systematized by groups. Previously unpublished archival materials, 

including test reports and photo documents, have been introduced into scientific 

circulation. 

Among the main factors influencing the process of creation and development of 

MIAP identified historical experience, scientific and technological progress and financial 

and economic conditions. Historical experience, according to the author, laid the 

foundations and became the basis of the process of design, creation and development of 

MIAP in Ukraine in 1991–2018. Scientific and technological progress has formed a 

scientific basis for addressing these issues in this area. Together, these factors contributed 

to the practical solution of the creation and development of domestic bulletproof vests 

and helmets. The financial and economic conditions that prevailed in the country before 

and during the anti-terrorist operation, on the contrary, slowed down this process. The 

dissertation revealed the degree of influence of each of these factors on the creation and 

development of MIAP, providing them to servicemen of the Armed Forces of Ukraine in 

the ATO. 

It is established that despite the existence of existing legal documents and 

standards, today there is no clear definition of "bulletproof vest" and "bulletproof 

helmet". Based on a critical analysis of approaches to the essence and content of the 

concepts of "bulletproof vest" and " bulletproof helmet", the dissertation student revealed 

some incorrect interpretation of them and proposed his own definitions. Based on a 

critical analysis of approaches to the essence and content of the concepts of "bulletproof 

vest" and "bulletproof helmet", the dissertation student revealed some incorrect 

interpretation of them and proposed his own definitions. 

Under these concepts should be understood that "a bulletproof vest (bulletproof 

helmet) of a serviceman is a means of individual armor protection of the torso (head) of a 

soldier from mechanical means of destruction, as well as from various types of cold steel; 

made of various armor materials and their combinations of domestic and foreign origin 
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and the use (application) of which in the troops are permitted by the Ministry of Defense 

of Ukraine and the General Staff of the Armed Forces of Ukraine". 

The author's periodization of MIAP development in Ukraine is offered. It identifies 

two periods: the first from 1991, when Ukraine created its own Armed Forces, and until 

2014 – until the beginning of the ATO in eastern Ukraine, which identified two stages: 

the first – from 1991 to 2002; the second – from 2002 to 2014. The lower limit of the first 

stage coincides with the lower limit of the first period, and the upper is due to the 

beginning of production in Ukraine of domestic bulletproof vest and bulletproof 

helmets – 2002. It is the lower limit of the second stage, and the upper limit of the second 

stage fell on April 2014, when the anti-terrorist operation began in eastern Ukraine. The 

second period covers the time, from 2014 to 2018, and its lower limit is due to the 

beginning of the anti-terrorist operation, and the upper – due to its end and the transition 

to the Joint Forces operation. 

At the first stage, armor materials based on ceramics, silicon carbide and boron 

carbide were created and tested in Ukraine. There were no domestic bulletproof vests in 

Ukraine at this stage. The main body armor provided by the Armed Forces of Ukraine 

was the Soviet body armor of the fourth protection class 6B5, developed in the mid-

1980s. It confirmed its protective properties, but at a weight of more than 12 kg was 

inconvenient to operate. However, the main at this stage was a steel helmet SSh-68, also 

developed during the Soviet era. At this time, the domestic armored helmet "Sphere" was 

designed and mastered in production, which had a second class of protection and a weight 

of 2.3 kg. However, it was provided to the units of the Armed Forces of Ukraine only at 

the beginning of the second stage by limited parties. 

In general, at the first stage Ukraine lagged behind the leading European countries, 

in particular Germany, Italy, Great Britain, etc., in the technical development of 

bulletproof vests and helmets. 

At the second stage, before the anti-terrorist operation, Ukraine made significant 

progress in the field of creation and production of armored materials, as well as the 

development of domestic MIAP. At this time, modern armor materials have been 

developed and put into production: ballistic paraaramid fabric; high-strength polyamide 
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fabric of the TPS brand; high-strength aramid fabric like TWARON with adhesive filler; 

ballistic material with ultra-high-molecular polyethylene (UHMPE); armor elements from 

titanium and ceramics. 

At this stage, the main bulletproof vest was a universal bulletproof vest "Corsair M3", 

developed by the Limited Liability Company "Research and Production Enterprise" (LLC 

"RPE") "Temp-3000". It included detachable armored packages and provided anti-

burglary protection according to SSTC B for the first and anti-bullet protection according 

to the fourth protection classes. The disadvantage of this bulletproof vest and its 

modifications was the large weight – more than 12 kg. However, the main at this stage 

were the steel helmet SSh-68 and bulletproof helmet "Sphere". At the end of this stage, 

new helmets "Kaska-1M" and "TOR-D" were designed and put into production in 

Ukraine, which are not inferior in quality to foreign counterparts. However, they were 

accepted to support the Armed Forces of Ukraine only during the anti-terrorist operation. 

During the second period (2014–2018) in Ukraine several modifications of the 

domestic bulletproof vest “Corsair M3sm”, “Corsair M3mk”, “Corsair M3mp” and others 

were developed and adopted to provide the Armed Forces of Ukraine. In terms of basic 

parameters, they were not inferior and even surpassed a number of bulletproof vests of 

foreign production. In their design modern high-strength materials were used to provide 

protection of the soldier on the fourth class of protection. Their total area of protection 

reached 109 dm2, which provided protection for half the area of the human body. The best 

domestic bulletproof helmets, which are not inferior to foreign models, were  

"Kaska-1M" types "F" and "C" and "Thor-D". 

In total for 4 years of anti-terrorist operation more than 96 thousand bulletproof 

vests and more than 139 thousand bulletproof helmets were bought. UAH 533.18 million 

was spent on these needs, which is approximately 250 times more than for the entire 

period from 1991 until the beginning of the anti-terrorist operation in eastern Ukraine. 

Characteristic features and peculiarities of the creation and development of MIAP 

were: first, the use of foreign and Soviet experience both in the development of armor 

materials and in the design of body armor and helmets; secondly, the use of its own 

research and production base in the creation of MIAP; thirdly, the expenditure of 
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significant time from the decision to equip the units of the Armed Forces of Ukraine 

MIAP to their direct supply. 

A number of trends were observed in the constructions of domestic MIAP in 1991–

2018. The main one is to improve the protective properties of the body armor and helmet 

while reducing their total weight and improving ergonomic and operational parameters. 

At the end of the first period, this trend manifested itself and finally consolidated during 

the second stage. Another trend is that in each subsequent modification of the body armor 

and helmet – there were design innovations, for example, for the body armor improved 

system of attachment and transportation of equipment, rapid discharge, unloading, 

drainage devices, etc.; for the helmet – universal platforms for mounting the night vision 

device, side rails for communications, passive head ventilation system, etc. All this 

characterized the domestic MIAP as constructive-modern, ergonomic and operational-

comfortable, in terms of protective properties and characteristics – reliable. 

The role of Ukrainian industry and individual institutions and specialists in the 

creation and development of body armor and helmets, in particular LLC "RPE"  

Temp-3000", research laboratory of the National Defense University of Ukraine named 

after Ivan Chernyakhovsky, Central Research Institute of Armaments and Military 

Equipment of the Armed Forces of Ukraine. Their ability to create modern bulletproof 

vests and helmets, which are not inferior to world standards, and in some respects exceed 

them. 

Promising areas for further research on the development of MIAP in Ukraine may 

be: in the creation of domestic bulletproof vests – the creation of a modular, multifunctional 

bulletproof vest that meets international ergonomic, operational, protective and other 

standards and characteristics, and even surpasses them; in the development of domestic 

helmets – the creation of a helmet with the following characteristics: light weight – with 

sufficient protection, high class of protection, reliable and convenient suspension system 

with the possibility of placing additional devices and special devices needed by soldiers 

in modern military combat, convenience and comfort wearing. 

The scientific novelty of the obtained results is that the author for the first time: 
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the main factors are established and their influence on the formation and 

development MIAP military servicemen is determined; 

the author's periodization of MIAP development is offered, within which the 

general process of development of bulletproof vests and helmets is defined; 

the process and directions of development of domestic bulletproof vests and 

helmets are revealed; 

tendencies of development of means of protection are revealed; 

the classification of MIAP on the basis of the newest materials, increase of level of 

protection and their tactical purpose is carried out; 

the author's definition of the terms "bulletproof vest" and "bulletproof helmets" is 

proposed, which significantly supplement and thoroughly clarify the content of the 

existing definitions; 

the role of Ukrainian industry is clarified and its capabilities in the creation of 

modern MIAP, which are not inferior to world standards, and in some respects exceed 

them. 

Further development: historiography in the field of research, previously 

unpublished archival materials, including reports, were introduced into scientific 

circulation 

The practical significance of the obtained results is that research materials, 

theoretical conclusions and generalizations supplement and deepen scientific knowledge 

on the history development of  MIAP military servicemen and can be used in developing 

requirements for promising means of protection in substantiating the State Defense 

Order; when conducting comparative tests with world analogues; in further military-

historical research, in the educational process of higher military educational institutions in 

the study of special disciplines. 

Keywords: means of individual armor protection, bulletproof vest, bulletproof 

helmet, armor material, factor, tendency, anti - terrorist operation. 
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ВСТУП 

 

Обґрунтування теми дослідження. Досвід локальних війн кінця ХХ – 

початку ХХІ ст. показує, що у військовій справі відбулися суттєві зміни як у 

засобах, так і способах ведення збройної боротьби. Крім “традиційної” зброї і 

військової техніки у збройній боротьбі помітну роль стала відігравати 

високоточна зброя та засоби її доставки. Ареною воєнних дій став весь 

навколоземний простір: суходіл, море, повітря, космос. Однак, як і раніше, 

головні події розгорталися на сухопутних театрах, на яких воєнні дії велися, 

зазвичай, у формі операцій об'єднаних угруповань сухопутних військ при 

активній ролі засобів повітряного нападу, а на приморському напрямку – і сил 

флоту. Кожна така операція складалася із сукупності загальновійськових боїв і 

битв, в яких найактивнішу участь брала піхота. Вона, як показує досвід сучасних 

боїв, порівняно з іншими силами зазнавала найбільших втрат. Щоб зменшити 

втрати, обов’язковим елементом бойової екіпіровки сучасного бійця є засоби 

індивідуального броньового захисту (ЗІБЗ). До них, насамперед належать 

бронежилет і бронешолом. 

Важливість цих засобів підтверджується не лише досвідом локальних війн, 

але і досвідом проведення антитерористичної операції (АТО) на Сході України в 

2014–2018 роках. На початку операції, коли в 2014 році бійці підрозділів 

Збройних Сил (ЗС) України опинилися практично без засобів захисту або були 

оснащені застарілими, ще радянського виробництва, зразками ЗІБЗ, це 

призводило до невиправданих бойових втрат. Але після того, як 

військовослужбовці були забезпечені сучасними вітчизняними бронежилетами 

типу “Корсар” і бронешоломами типу “Каска-1М” і “ТОР-Д”, ситуація значно 

змінилася на краще. Саме тому створення ЗІБЗ і забезпечення ними 

військовослужбовців ЗС України, які брали участь в АТО, набуло вкрай 

важливого практичного значення. 

Водночас, тема створення та розвитку ЗІБЗ не набула комплексного 

теоретичного осмислення, хоча за останні 15–20 років в Україні та поза її межами 
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з’явилося багато військово-історичних, науково-технічних, довідкових та інших 

праць, суміжних з цією темою. Працюючи над обраною темою, автор 

проаналізував значну кількість різнопланових джерел, проте, воєнно-історичного 

дослідження, в якому б комплексно розглядалися питання створення та розвитку 

ЗІБЗ військовослужбовців дотепер немає. 

Таким чином, відсутність комплексного дослідження питань створення та 

розвитку ЗІБЗ військовослужбовців, з одного боку, та його практичне значення – з 

іншого, і визначили вибір теми дослідження. 

Виходячи з актуальності теми та стану її наукового розроблення, 

дисертантом сформульовано наукове завдання, що полягає в розкритті процесу, 

узагальненні та систематизації досвіду створення та розвитку ЗІБЗ в Україні в 

1991–2018 роках. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами, грантами. 

Дисертацію виконано в межах Плану наукової і науково-технічної діяльності 

Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки 

Збройних Сил (ЦНДІ ОВТ ЗС) України. Базовими для підготовки дисертації стали 

дві науково-дослідні роботи (НДР): перша – “Визначення обрису та 

обґрунтування вимог до комплексів бойового екіпірування військовослужбовців 

Сухопутних військ, Сил спеціальних операцій, Високомобільних десантних 

військ та спецпідрозділів Збройних Сил України” (шифр “Комплект-КБЕ”, номер 

державної реєстрації 0116U006789). У межах цього наукового проекту дисертант 

у спів-авторстві опрацював реферат (арк. 3); одноосібно виконав розділ 1 “Аналіз 

аналітичних матеріалів щодо існуючих складових комплексів бойового 

екіпірування у Збройних Силах України” (арк. 11–14); розділ 3 “Пропозиції щодо 

обрису комплексу бойового екіпірування військовослужбовця Сухопутних військ 

Збройних Сил України” (арк. 235–285); друга – “Розробка методики оцінки 

захисних властивостей балістичних шоломів” (шифр “Корона”, номер державної 

реєстрації 0117U003107). У межах цього наукового проекту дисертант одноосібно 

опрацював підрозділ 2.1 “Дослідження динамічного процесу взаємодії елементів 

розриву бойового заряду (осколків) або кулі з балістичним шоломом” (арк. 87–
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130); підрозділ 2.2 “Визначення економічних та біомеханічних передумов 

конструювання балістичних бронешоломів” (арк. 130–142). 

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає у розкритті 

процесу створення та розвитку ЗІБЗ військовослужбовців у ЗС України в 1991–

2018 роках, визначенні тенденцій і виробленні рекомендацій щодо можливого 

використання набутого досвіду в Збройних Силах України. 

Для досягнення поставленої мети передбачено виконання таких завдань: 

проаналізувати стан наукової розробки теми, джерельну базу, визначити 

методи та напрями дослідження; 

розкрити основні фактори, що впливали на створення та розвиток ЗІБЗ; 

дослідити процес розвитку бронежилетів та бронешоломів; 

виявити характерні риси, особливості та тенденції їх розвитку; 

визначити перспективи розвитку основних ЗІБЗ в Україні та розробити 

рекомендації щодо можливого використання набутого досвіду в Збройних Силах 

України. 

Об’єкт дослідження – засоби індивідуального броньового захисту військово-

службовців. 

Предмет дослідження – створення та розвиток бронежилетів і броне-

шоломів в Україні у 1991–2018 роках. 

Хронологічні і територіальні межі дослідження охоплюють територію 

України у період 1991–2018 років. Вибір нижньої межі обумовлено створенням 

Збройних Сил у незалежній Україні. Верхня межа пов’язана із закінченням АТО 

та початком операції Об’єднаних сил (ООС). Разом з тим, досліджуючи процес 

створення ЗІБЗ, виявлення тенденцій їх розвитку, автор розглядав окремі факти і 

події, що виходили поза визначені хронологічні межі. 

Методи дослідження. Методологічною основою дослідження процесу 

створення і розвитку ЗІБЗ стали загальнонаукові принципи історизму, 

об’єктивності та всебічності, системності та конкретності. Вони реалізовані через 

застосування загальнонаукових методів наукового пізнання (аналізу та синтезу, 

класифікації, аналогії і порівнянь, періодизації та узагальнення), спеціальних 
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методів історичного дослідження (історико-системний, історико-логічний, 

історико-типологічний, історико-порівняльний) та міждисциплінарних методів 

(контент-аналізу й аналізу ієрархій).  

Використання методів узагальнення, наукового аналізу та синтезу дозволили 

забезпечити формулювання обов’язкових атрибутів дисертації: актуальності, 

об’єкта та предмета, мети й завдань дослідження, обґрунтування наукової 

новизни отриманих результатів, теоретичних положень, висновків, узагальнень і 

рекомендацій для ЗС України. Метод класифікації допоміг класифікувати ЗІБЗ за 

типами, призначенням, конструкцією та виділити в них характерні особливості. За 

допомогою методу аналогії і порівняння були виявлені переваги серед засобів 

захисту і визначено напрямок їх подальшого розвитку. Методом періодизації 

виявлено основні етапи розвитку ЗІБЗ. 

Спеціально-історичні методи дослідження, зокрема історико-системний – 

дозволив розкрити внутрішні механізми становлення і розвитку ЗІБЗ, всебічно 

розглянути цей процес як цілісну систему; історико-логічний метод допоміг 

виявити фактори, що впливали на розвиток ЗІБЗ; історико-типологічний метод 

дозволив виокремити ЗІБЗ за типами та призначенням; історико-порівняльний 

метод допоміг виявити тенденції їх розвитку, а також переваги одного або іншого 

засобу захисту. 

Поєднання зазначених принципів і методів наукового дослідження при 

всебічному аналізі джерел і літератури дозволило реалізувати поставлену мету і 

завдання дослідження та забезпечити його достовірність. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що автором 

вперше: 

встановлено основні фактори та визначено їх вплив на становлення і 

розвиток ЗІБЗ військовослужбовців; 

запропоновано авторську періодизацію розвитку ЗІБЗ, у межах якої 

визначено загальний процес розвитку бронежилетів і бронешоломів; 

розкрито процес і напрями розвитку вітчизняних бронежилетів і броне-

шоломів; 
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виявлено тенденції розвитку засобів захисту; 

здійснено класифікацію ЗІБЗ на основі новітніх матеріалів, підвищення рівня 

захисту та їх тактичного призначення; 

запропоновано авторське визначення понять “бронежилет” і “бронешолом”, 

які суттєво доповнюють і ґрунтовно уточнюють зміст існуючих донині дефініцій; 

з’ясовано роль української промисловості та доведено її спроможності у 

створенні сучасних ЗІБЗ, що не поступаються світовим зразкам, а за окремими 

параметрами перевищують їх.  

Набули подальшого розвитку: історіографія за напрямом дослідження, до 

наукового обігу введено раніше не опубліковані архівні матеріали, зокрема звіти 

випробувань і фотодокументи. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що матеріали 

досліджень, теоретичні висновки та узагальнення доповнюють і поглиблюють 

наукові знання з історії розвитку ЗІБЗ військовослужбовців і можуть бути 

використані при розробленні вимог до перспективних засобів захисту під час 

обґрунтування Державного оборонного замовлення; при проведенні порівняльних 

випробувань зі світовими аналогами; у подальших воєнно-історичних 

дослідженнях, в освітньому процесі вищих військових навчальних закладах при 

вивченні спеціальних навчальних дисциплін. 

Особистий внесок здобувача. Всі одержані результати дослідження та їх 

публікації у наукових фахових виданнях виконані автором особисто. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення роботи обговорені 

на наукових семінарах і засіданнях науково-технічної секції розвитку озброєння 

та військової техніки Сухопутних військ науково-технічної ради Центрального 

науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних Сил 

України та оприлюднені на чотирьох науково-практичних конференціях 

(семінарах), зокрема Всеукраїнській науково-практичній конференції “Зброярня: 

історія розвитку озброєння та військової техніки” (Львів, 27 лютого 2020 р.); 

Всеукраїнській науково-практичній конференції “Україна у світовому 

історичному просторі” (Маріуполь, 24 квітня 2020 р.); міжвузівському науково-
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практичному семінарі “Досвід застосування збройних сил у світових війнах і 

воєнних конфліктах ХХ – початку ХХІ ст.: тенденції та закономірності” (Київ, 23 

травня 2019 р.; 21 травня 2020 р.). 

Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження оприлюднені у 

10 наукових працях: історичному нарисі, п’ять – у фахових виданнях (у т. ч. двох 

міжнародних), чотири – у матеріалах науково-практичних конференцій і 

семінарів. 
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РОЗДІЛ 1 

ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

 

1.1. Історіографія теми дослідження 

 

Історіографію за обраною темою складає сукупність наукових праць 

дослідників, які з різним світоглядним підходом і ступенем глибини досліджували 

окремі аспекти цієї тематики. Історіографію обраної теми дослідження за 

походженням публікацій, їх змістом, аналізом подій та їх оцінкою умовно 

поділено на дві групи: зарубіжну та українську, а за глибиною охоплення 

матеріалу на два тематичних напрями: загальні військово-історичні праці, в яких 

фрагментарно висвітлено розвиток ЗІБЗ у загальному контексті розвитку 

озброєння і військової техніки та спеціальні наукові праці, що присвячені 

безпосередньо створенню і розвитку засобів захисту. 

Зарубіжна історіографія розвитку ЗІБЗ представлена працями російських і 

закордонних дослідників. Російська історіографія за глибиною та змістом умовно 

поділяється на такі види: історіографічні праці монографічного характеру [143; 

180]; статті в наукових друкованих [115; 116; 134; 148; 187; 212; 224; 231] і 

електронних [113; 141; 161; 256; 257; 263] виданнях; тези наукових конференцій 

[157; 159; 199]. Так, у монографії А.П. Гаршина, В. Гропянова, Г.П. Зайцева й 

С.С. Семенова [143] і роботі за редакцією В.Г. Міхєєва [180], викладено 

концептуальні основи створення ЗІБЗ, розкрито властивості кераміки та можливе 

її застосування в машинобудуванні, що в подальшому й визначило напрям 

розвитку цих засобів.  

Історіографію за досліджуваною темою доповнили наукові статті, в яких 

викладено деякі аспекти розвитку ЗІБЗ військовослужбовців. Зокрема у статті 

А.Б. Белевітіна, А.А. Власова й С.А. Пелешка [115] показано сучасний стан і 

перспективи розвитку індивідуальної екіпіровки військовослужбовця. У статті 

Ю. Пономарьова [231] розкрито основні характеристики російського 
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бронешолома СШ-68 і визначено напрямки розвитку й удосконалення засобів 

захисту голови військовослужбовця. 

Розширили історіографію за темою дослідження тези доповідей наукових 

конференцій. Так, у доповіді С.А. Пелешка, В.В. Власова й А.В. Сокурова [228] 

представлено новітні тенденції в галузі конструювання та застосування 

балістичних матеріалів у ЗІБЗ, а також розкрито тенденції їх конструювання. У 

тезах доповіді С.А. Пелешка, А.А. Власова і В.П. Ганапольського [227] показано 

перспективи вдосконалення медико-біологічних досліджень ЗІБЗ військово-

службовців. У тезах доповіді В.П. Ганапольського, А.К. Щедріна й А.І. Кудріна 

[142] визначено напрямки розвитку засобів захисту та викладено підходи до їх 

створення та використання в різних природно-кліматичних умовах. 

Зарубіжна історіографія представлена обмеженою кількістю праць амери-

канських та європейських дослідників [284–288], що опосередковано стосуються 

нашої теми або ж частково відображено деякі сюжети створення та застосування 

ЗІБЗ, і суттєво не впливають на предмет дослідження. 

Питаннями розвитку засобів індивідуального захисту займалися й сучасні 

українські дослідники. Українська історіографія, в основному, представлена 

науковими працями, що умовно поділені на декілька груп. 

Першу групу утворюють монографії [149; 156; 178; 193; 225; 272] та 

історичні нариси за редакцією О.І. Кузьмука [137], М.М. Кириленка [156] та 

Б.З. Якимовича [282], в яких в розкривається історичний процес будівництва 

ЗС України, їх оснащення, економічні проблеми, світовий ринок озброєння, а 

також проблемні питання з якими зіштовхнулося військово-політичне 

керівництво держави, і які йому довелося вирішувати.  

До другої групи увійшли статті [145; 158; 184–186; 194; 198; 214; 215] в 

друкованих та офіційних фахових виданнях. Так, аналіз й оцінка стану 

ЗС України, основні напрямки і пріоритети їх будівництва та реформування 

висвітлені в статтях К. Морозова [214; 215], А. Лопати [194], О.І. Кузьмука [185; 

186], О.І. Затинайка [158], О.Я. Маначинського, В.Ф. Оніщенка й М.І. Оніщука 

[198]. Стан оборонного будівництва в Україні, проблеми і розвиток оборонно-
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промислового комплексу та підходи до їх вирішення розкривається у статті 

В.П. Горбуліна [145], а оснащення військовослужбовців ЗС України сучасним 

екіпіруванням та засобами захисту в статті Ю. Кузнецова та Петровського [184]. 

Третю групу складають праці, що присвячені історії розвитку засобів 

захисту, зокрема бронежилетів і бронешоломів. Так, у колективній монографії 

[236] та книзі А.Н. Ардашева [108] є матеріали, присвячені засобам захисту воїнів 

у роки Першої світової війни. Стаття О.С. Марченка [200] присвячена історії 

розвитку засобів індивідуального захисту. У статті Г.В. Іванця, Є.І. Стецюка й 

М.Г. Іванець [170] розглядається індивідуальний захист саперів від дії вражаючих 

факторів, зокрема осколків і куль, а в статті Б. Калінічева [172] – удосконалення 

екіпірування військово-службовців провідних країн світу. Статті [164; 244] 

присвячені конкретним зразкам бронежилетів і бронешоломів, що знаходяться на 

оснащенні ЗС США, а [238] – Російської Федерації. Крім того, у ряді публікацій в 

електронних виданнях [125; 126; 128; 162; 166; 168; 169; 195; 217; 223; 233; 245; 

246; 248] розкривається історія розвитку засобів індивідуального захисту – 

бронежилетів і бронешоломів від найдавніших часів до сьогодення, їх 

комплектація та класи захисту. 

Четверту групу утворюють статті в друкованих [229] та електронних 

виданнях [119; 155; 219; 254; 257; 261; 278], що присвячені розвитку конкретних 

зразків бронежилетів і бронешоломів, що знаходяться на оснащенні ЗС України. 

У статті І.С. Печенюка [229] розкрито особливості створення й удосконалення 

вітчизняних бронешоломів під час АТО. 

До п’ятої групи увійшли електронні видання [123; 127; 129; 140; 173] в яких 

наведено критику деяких вітчизняних засобів захисту.  

Окрему групу утворили тези доповідей на наукових конференціях, що 

доповнили історіографію за темою дослідження. Так, у доповіді В.Д. Макарова 

розкрито деякі аспекти забезпечення бронежилетами підрозділів ЗС України в 

АТО [196]. У доповідях В.Д. Макарова [197] та І.С. Печенюка [230] показано стан 

і фінансово-економічні умови створення засобів бронезахисту 

військовослужбовців ЗС України. 
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Окремо відзначимо доробок автора цієї дисертаційної роботи, який вперше 

спробував систематизувати історіографію за даною темою [206]. Автор, у своєму 

історичному нарисі [205], розкрив вплив історичного фактору, фінансових умов і 

досягнень науково-технічного прогресу на процес створення ЗІБЗ військовослуж-

бовців під час АТО (2014–2018 рр.) та показав розвиток бронежилетів і броне-

шоломів у цей час. На нашу думку, певним чином йому вдалося це зробити. 

Проте, нарис писався, коли ще тривала АТО, тому автору не вдалося об’єктивно 

розкрити цей процес повною мірою в межах усієї АТО. Однак, у подальших своїх 

наукових працях, автор детальніше розкрив історичний досвід [207], питання 

створення та розвитку бронежилетів і бронешоломів [202; 203] як у мирний час, 

так і в умовах проведення АТО [208; 209]. Окремо досліджено фінансово-

економічний чинник та його вплив на створення та розвиток ЗІБЗ військово-

службовців ЗС України [210] і на підставі узагальнення вищезазначеного зумів 

виявити тенденції в створенні та розвитку вітчизняних ЗІБЗ [204]. 

Таким чином, аналіз зарубіжної та сучасної української історичної літератури 

засвідчив, що тематичний напрям створення та розвитку ЗІБЗ в Україні в 1991–

2018 роках, не виділявся із загальної проблематики розвитку воєнної економіки, 

тилового та матеріального забезпечення ЗС України, а деякі їх аспекти висвітлені 

фрагментарно. Процес становлення та розвитку ЗІБЗ комплексно не вивчався та 

залишився поза увагою дослідників, що є певною прогалиною в новітній воєнно-

історичній науці. Саме через низький рівень наукової розробленості теоретичних і 

практичних проблем за даною тематикою визначили вибір теми дисертаційного 

дослідження. 

 

 

1.2. Джерельна база дослідження 

 

З метою аналізу джерельної бази дослідження її було систематизовано й 

умовно поділено на такі групи: документи та матеріали, що зберігаються в 

архівних установах; законодавчі і нормативно-правові документи й матеріали 
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органів державного і військового управління; довідкові видання та науково-

дослідні роботи; статті в наукових друкованих і електронних виданнях, 

підручники та навчальні посібники (буклети, проспекти); окремі матеріали, що 

розміщені на сайтах і порталах мережі Інтернет. 

Першу групу джерел становлять документи та матеріали, що зберігаються 

в архівних установах, зокрема в Російському державному архіві 

кінофотодокументів (РДАКФД, рос. РГАКФД) [1–32], у Федеральному архіві 

Німеччини (нім. Bundesarchiv) [33–60] та відомчому архіві ЦНДІ ОВТ ЗС України 

[61–63]. 

РДАКФД і Bundesarchiv представлені 60-тю фотографічними матеріалами 

різних засобів індивідуального захисту (зображення поодиноких бійців у касках і 

групи бійців у засобах захисту, в основному, бронешоломах) військовослужбовців. 

За видами поданого матеріалу фотоматеріали, на яких зображені військово-

службовці в засобах захисту, умовно можемо поділити на дві групи: фотографії із 

зображенням поодиноких бійців у касках [1–3; 7; 8; 11; 12; 15; 17; 19; 32; 35; 38; 

40; 42; 44–47] і фотографії із зображенням групи бійців у засобах захисту [4–6; 9; 

10; 13; 14; 16; 18; 30; 31; 50–60]. Фотографія [43] – це знімок з музею, в якому 

зберігаються зразки різних німецьких шоломів. Наведені фотографії дозволили 

автору уявити та зрозуміти увесь спектр тогочасних захисних засобів радянської і 

німецької армій, оцінити їх дизайн, помітити конструктивні особливості та 

порівняти їх з сучасними українськими зразками. 

Фонд відомчого архіву ЦНДІ ОВТ ЗС України включає три справи, в двох з 

яких розміщені акти випробувань, що виконані в різні роки проведення АТО на 

Сході України [61–63]. На нашу думку, найціннішими документами за обраною 

темою дослідження є матеріали справи № 1, в якій представлені акти випробувань 

ЗІБЗ, виконані в 2014 році додаток Е [1–7; 10; 12; 13; 16; 17; 20; 24; 25; 28; 37; 38]. 

Їх цінність полягає в тому, що за допомогою них автор проаналізував систему 

контролю якості ЗІБЗ військовослужбовців, визначив роль і місце 

випробувального процесу в розвитку й удосконаленні цих засобів. Результати 

випробування бронежилетів і бронешоломів, викладені в актах [3; 6; 14], показали 
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невідповідність реальних і заявлених характеристик цих засобів. Такий підхід, на 

нашу думку, дозволив у подальшому визначати необхідні критерії якості ЗІБЗ і 

вимагати від виробників дотримуватися цих вимог при виробництві засобів 

захисту. Внаслідок вжитих заходів стало можливим прийняття на оснащення 

підрозділів ЗС України, що залучалися в АТО, кращих вітчизняних бронежилетів 

“Корсар М3см” і “Корсар М3мп” і бронешоломів “Каска-1М” типів “F” і “С”. 

Справа № 3 фонду відомчого архіву ЦНДІ ОВТ ЗС України включає 

матеріали, що стосуються змісту і вимог Національних стандартів, стандартів 

інших країн, тих, що висунуті до ЗІБЗ, а також порівняння класів бронежилетів 

України, НATO, Росії за кулестійкостю, а також листування ЦНДІ ОВТ 

ЗС України з органами управління Міністерства оборони України, Генерального 

штабу та інших відомств [63, арк. 5-27]. У справі містяться рекомендації щодо 

приймання ЗІБЗ відповідними органами, на які покладена ця функція. Автор 

вставновив, що представлені у справі Національні стандарти ДСТУ В 4103-2002, 

ВСТ ЗТВ 01.301.010-2015(01), ГСТУ 7841.004.97 некоректно трактують 

визначення поняття “бронежилет” і “бронешолом”. Виходячи із вищеозначеного, 

та оцінюючи стан і тенденції розвитку вітчизняних ЗІБЗ, у роботі запропоновано 

авторські визначення понять “бронежилет” і “бронешолом”. 

Важливу групу джерел складають законодавчі і нормативно-правові 

документи й матеріали органів державного і військового управління [64–92]. До 

них належать закони України [64–67], укази Президента України [68; 69], 

Стратегія національної безпеки України [70], Воєнна доктрина України [71], 

Державні програми розвитку Збройних Сил України [72; 73] та Концепція 

оборони та будівництва Збройних Сил України [74], накази Міністерства оборони 

України [76; 77] та ін. 

Воєнна доктрина України [71] охоплює широке коло питань технічного 

оснащення ЗС України, дозволила автору визначити актуальність і завдання 

дисертаційного дослідження. Закони України [64–66], Укази Президента України 

[68; 69] сприяли визначенню напряму дослідження питань створення та розвитку 

ЗІБЗ. 
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Важливу роль у дослідженні процесу створення та розвитку ЗІБЗ і 

забезпечення ними військовослужбовців ЗС України відіграли накази Міністрства 

оборони України, зокрема наказом від 29.12.2003 №458 [77] визначено критерії, 

яким мають відповідати бронежилети, що надходять на забезпечення підрозділів 

Збройних Сил України. Зокрема бронежилети мають бути чотирьох розмірів і 

відповідати четвертому класу захисту за ДСТУ В 4103-2002 [92]. Однак, як 

показали дослідження, основні критерії введено в практику тільки з початком 

АТО на Сході України. 

Найважливішим наказом Міністрства оборони України, в умовах розпочатої 

АТО, стосовно ЗІБЗ, став наказ від 19.08.2014 р. № 541 [76], яким встановлено 

порядок прийняття на забезпечення підрозділів ЗС України, що залучені в АТО, 

бронежилетів “Корсар М3-1-4”, “Корсар М3м-1-4”, “Корсар М3с-1-4”, “Корсар 1-

4”. Цей наказ привернув увагу автора тим, що він був прийнятий з урахуванням 

результатів випробувань зазначених типів бронежилетів і вимог військового 

класифікатора озброєння, військової техніки і майна ВК001-2000. В наказі 

кожному типу бронежилетів присвоювався код предмета постачання, надано 

повне найменування, основні технічні та захисні характеристики, додається 

нормативна (конструкторська) експлуатаційна документація. Функції 

забезпечення військово-службовців бронежилетами цим наказом закріплені за 

Центральним управлінням речового забезпечення ЗС України Тилу Збройних Сил 

України. 

На нашу думку, наказ Міністрства оборони України від 19.08.2014 р. № 541 

[76] заклав основи створення цілісної системи забезпечення військовослужбовців 

підрозділів ЗС України ЗІБЗ. 

Суттєво доповнює цю групу джерел щорічна “Біла книга” [78–90], яка 

видається Міністерством оборони та Генеральним штабом Збройних Сил України 

з 2005 року. У ній наводиться інформація щодо оборонної політики держави, 

проблем, що виникають у цій сфері, та шляхів їх розв’язання конкретно за 

роками. В рамках дисертаційного дослідження певну частину матеріалу 

складають питання фінансового забезпечення потреб ЗС України. Зокрема 
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автором встановлено, що в “Білих книгах” висвітлено питання виділення коштів 

на закупівлю і модернізацію озброєння та військової техніки, а також ЗІБЗ 

військовослужбовців. Проаналізовано Державний бюджет за роками. 

Встановлено, що до 2005 року кошти, які виділялися на оборону складали не 

більше, як 50% від їх мінімальних потреб. Тільки починаючи з 2006 року [78, 

с. 85] ці суми стали зростати і до кінця 2013 року зросли до 65–70% [85, с. 63; 86, 

с. 72]. В цей же час у бюджетах на оборону стали визначати мінімальну потребу 

Збройних Сил у грошових коштах, а також заплановану та реальну суму, виділену 

на оборону. Причому ця сума вказувалася не тільки в грошовому еквіваленті, але 

й у відстоковому відношенні до внутрішнього валового продукту (ВВП). Разом с 

тим, відповідно Закону України “Про оборону України” від 6 грудня 1991 року 

[65] фінансування потреб національної оборони повинні бути на рівні не менше 

3% від ВВП. На нашу думку, такий стан з фінансовим забезпеченням ЗС України 

не можна вважати нормальним. На той час розвиток ЗІБЗ військовослужбовців не 

був пріоритетним напрямом, хоча тоді в Україні були розроблені “Державна 

програма розвитку Збройних Сил України на 2006–2011 роки” [73] і “Стратегія 

Національної безпеки України” від 12.02.2007 року №105/2007 [70], в яких були 

визначені принципи, пріоритети, цілі і завдання в галузі військово-технічної 

політики у сфері оборони, у тому числі у сфері розвитку та модернізації 

озброєння та військова техніка (ОВТ). 

Картина дещо змінилася в 2014 році, коли розпочалася АТО (13.04.2014 р.) 

на Сході України. За чотири роки АТО витрати на оборону досягли 2,5% від ВВП 

[87, с. 72; 88, с. 91; 89, с. 101; 90, с. 141]. На розвиток ОВТ тоді виділялася від 15 

до 24% усіх грошових коштів, виділених з бюджету на оборону. В бюджетах тих 

років стали зазначати джерела надходження грошових коштів з різних фондів. 

Аналіз даних, представлених в “Білих книгах”, дозволив автору визначити 

конкретну суму та обсяги закупівель ЗІБЗ для військовослужбовців. Загалом, за 

підрахунками автора, за період проведення АТО було закуплено понад 96 тис. 

бронежилетів і більше 139 тис. бронешоломів, на загальну суму близько 533 млн 
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грн. Це приблизно в 250 разів більше, ніж за весь період з 1991 року і до початку 

АТО. 

Аналіз джерел у цій групі дозволив встановити ступінь впливу фінансово-

економічних умов на створення і розвиток ЗІБЗ військовослужбовців у 1991–2018 

роках, з’ясувати його періодизацію. Встановлено, що в розвитку Державного 

бюджету України в зазначений час можемо виділити два періоди: перший (1991–

2013 рр.) – мирного часу; другий (2014–2018 рр.) – воєнного часу. Перший період 

характерний тим, що в ньому фінансове забезпечення програм ЗІБЗ проходило в 

умовах мирного часу. У ньому виділено три етапи: перший – 1991–2000 рр.; 

другий – 2001–2005 рр.; третій – 2006–2013 рр., що співпадають з державними 

програмами розвитку ЗС України. Рамки другого періоду обумовлені 

проведенням АТО. 

Окрему групу джерел утворюють довідкові видання та науково-дослідні 

роботи. Для визначення, уточнення та тлумачення основних термінів і понять, 

пов'язаних з темою дослідження, зокрема “броня”, “бронежилет”, “бронешолом”, 

автором використані такі довідкові видання, як Велика Радянська енциклопедія 

[93–95], Радянська Воєнна енциклопедія [105], словники [97; 99–101; 106; 107] та 

ін. Так, у першому томі Радянської воєнної енциклопедії, що видана в 1976 р. 

[105, с.603, 604] надано визначення терміну “броня”, як засобу захисту людей, 

військової техніки, озброєння і оборонних споруд від дії снарядів, куль і 

вражаючих факторів ядерної зброї. З викладеного у томі матеріалу автор 

простежив еволюцію розвитку засобів захисту людей і техніки з стародавніх часів 

і до кінця 70-х років ХХ століття. 

У Радянському енциклопедичному словнику, виданому в 1979 р. [106, с. 171] 

визначення поняття “броні” практично співпадає з визначенням, що надане в 

першому томі Радянської воєнної енциклопедії [105]. Однак, у ньому не зазначена 

зброя від якої захищає броня, а лише вказано, що броня захищає людей, бойову 

техніку, озброєння, оборонну споруду від впливу засобів ураження, але яких саме, 

не наведено. На нашу думку, такий підхід до визначення поняття найважливішого 

засобу захисту людей і техніки є некоректним для енциклопедичного видання. 
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Матеріалами для виготовлення броні, – зазначається в словнику, – є сталь, 

високоміцні алюмінієві сплави, пластмаси та ін. В якості матеріалу для 

виготовлення броні в словнику не називаються титан і його сплави, а також 

кераміка, хоча ці матеріали на той час досить широко застосовувалися в засобах 

захисту, і це не було таємницею. 

Визначення броні, надане в Радянській воєнній енциклопедії [105], практично 

повторює воєнно-енциклопедичний словник 1983 р. [99, с. 103]. Проте, він надає 

значно ширший спектр броньових матеріалів, що використовують для виробництва 

броні. Крім згаданих сталі й алюмінієвих сплавів названі матеріали з пластмаси, 

кераміки та композитів. Вперше називається комбінована й екранована броня, що 

застосовувалася для колективного захисту особового складу. Крім того, в 

словнику [99, с. 272] в якості засобу захисту воїна в бою назване “захисне 

озброєння”. 

Має певний інтерес визначення броні, що наведене в Ілюстрованому 

енциклопедичному словнику Ф. Брокгауза та І. Ефрона [100, с. 145], 2007 р., 

перше видання якого вийшло понад 100 років тому [100, с. 2]. У ньому 

говориться, що броня – це старовинний обладунок із заліза або сталі, що захищає 

тіло воїнів від ударів ворога. Вони бувають дощаті і кольчужні. Незважаючи на 

те, що таке визначення з точки зору сучасного уявлення є примітивним, але тим 

не менш, воно дає уявлення про те, що вже в той час приділялася увага розробці 

засобів індивідуального захисту в бою та створенню їх понятійного апарату. Це 

підтверджує і Тлумачний словник живої великоросійської мови Володимира Даля 

[107], перше видання якого вийшло в 1881 р. У ньому [107, с. 130] наведено 

поняття броні, як обладунків воїнів, що носиться поверх одягу. Її виконували з 

металевих пластин, кілець і ланцюгів. Людину, що носила броню, називали 

“бронеборец”. У другому томі словника [107, с. 145, 230, 240] названо засоби 

броньового захисту воїна: лати, кольчуга, ківер і каска. Зокрема зазначено, що 

лати є головним елементом броньового захисту грудної частини спини воїна до 

попереку. Їх виконували суцільними або кільчастими, або складали з пластинок 

на кільцях. Кольчуга [107, с. 115] – це броня, кільчаста сорочка, обладунок з 
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дрібних кілець. Воїна, який носив кольчугу, називали “кольчужником”. 

Досліджуючи дану тему, в другому томі тлумачного словника [107, с. 230], автор 

вперше зустрівся з поняттям каска, що відноситься по часу до кінця XIX століття. 

Українські довідкові матеріали представлені Енциклопедичним довідником 

[101], що виданий у 2004 р. У ньому [101, с. 82] наведено відомості щодо 

застосування броні ще в період Давньої Русі у ІХ столітті, надається поняття 

“забрало” [101, с. 201] тощо. 

Загалом, поняття і визначення засобів захисту воїна в бою наведені ще в 

більш ранніх довідкових виданнях. У більш пізніх виданнях їх уточнили та 

конкретизували, що допомогло автору простежити історичний шлях розвитку цих 

засобів захисту. 

В цілому поняття і визначення захисних засобів, що взяті з довідкових 

видань, допомогли автору розкрити історичні фактори і показати їх вплив на 

створення та розвиток сучасних засобів захисту. А це, у свою чергу, допомогло 

виявити взаємо-зв'язок і взаємозалежність між процесом створення зброї та 

бойової техніки та процесом створення та розвитку засобів захисту від цієї зброї. 

Окремі аспекти розвитку ЗІБЗ військовослужбовців містяться в матеріалах 

науково-дослідних робіт, виконаних у ЦНДІ ОВТ ЗС України під час АТО на 

Сході України. 

У НДР “Визначення обрису та обґрунтування вимог до комплексів бойового 

екіпірування військовослужбовців Сухопутних військ, Сил спеціальних операцій, 

високомобільних десантних військ та спецпідрозділів Збройних Сил України” 

(шифр “Комплект-КБЕ”) [98], що виконана в 2016 р., наведено обґрунтування 

необхідності забезпечення підрозділів Збройних Сил України елементами 

комплекту бойового екіпірування бійця (КБЕ). На нашу думку, до неї повинні 

входити: зброя, засоби індивідуального захисту, засоби зв'язку, елементи форми 

одягу та ін. Дослідження в роботі проводилися шляхом оцінки існуючого 

вітчизняного КБЕ і порівнювалося з іноземними зразками комплексу. В ході 

дослідження були відпрацьовані технічні вимоги кожного елементу комплексу 

умов для ведення сучасного загальновійськового бою. Розроблена і 
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запропонована концепція створення КБЕ, що спрямована на збільшення її 

ефективності і живучості бійця в бою. Запропоновано в кожному КБЕ мати 

необхідне сучасне обладнання, в тому числі інформаційну систему, засоби 

навігації, нічного бачення, цілевказівки, моніторингу фізіологічних параметрів та 

ін. 

У НДР “Розробка методики оцінки захисних властивостей балістичних 

шоломів” (шифр “Корона”) [104], що виконана в 2017 р., проаналізовано розвиток 

балістичних шоломів провідних країн світу, показано стан вітчизняних засобів 

захисту голови, визначено пріоритетні напрями їх розвитку, визначено технічні 

характеристики та необхідні вимоги до шолома військовослужбовців ЗС України, 

визначено методи випробувань і методики оцінки захисних якостей шоломів. 

Теоретичні результати НДР [98; 104] значно розширили джерельну базу за темою 

дослідження, сприяли розкриттю напрямів та виявленню тенденції розвитку ЗІБЗ 

у сучасних умовах. 

Ще одну, досить вагому, групу джерел утворюють праці українських учених 

у наукових друкованих і електронних виданнях, в яких розкрито нормативно-

правові аспекти з питань стандартизації, сертифікації й інноваційної діяльності в 

ЗС України, роль воєнної науки в розвитку ЗІБЗ та вимоги до них, технічного 

оснащення та забезпечення військ засобами захисту, перевірка якості 

бронематеріалів, що застосовуються для їх виробництва, досягнення в галузі 

виробництва матеріалів для виготовлення ЗІБЗ та їх властивості, а також 

науковий доробок радянських дослідників, що став базою для розвитку 

вітчизняних ЗІБЗ військовослужбовців. 

До першої підгрупи увійшли статті [109; 110; 117; 118; 121; 133; 135; 138; 

146; 150; 241; 268], в яких розкрито різні аспекти за темою дослідження. Так, у 

статті А.А. Артюшенка, І.В. Одноралова та ін. [109] проаналізовано нормативно-

правові аспекти в Україні, що стосуються процесу формування державного 

оборонного замовлення, визначено недоліки цього процесу, сформовано 

напрямок усунення негативних явищ в системі формування і реалізації оборонних 

замовлень. У статті І. Сахацького, В. Онопріенка [241] висвітлено питання 
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розвитку стандартизації у сфері оборонної продукції. Надано визначення понять 

“стандартизація в сфері оборони”, “військова стандартизація”, “оборонна 

продукція”. Визначено мету і об'єкт військової стандартизації. Сформульовано 

пропозиції щодо вдосконалення законодавчої основи з цих питань. У статті 

О.О. Челобітченка, О.В. Алексеєнка, В.А. Курбана, С.Г. Сєдова [268] розглянуто 

актуальні питання інноваційної діяльності зі створення конкурентно спроможних 

зразків військової продукції, наведено динаміку індексу інновацій окремих країн 

світу, показано класи захисту бронежилетів згідно з чинними в Україні 

стандартами, що потребує використання відповідних захисних матеріалів. 

Наведено основні напрями розвитку й удосконалення бронезахисту військово-

службовців. 

Ще в середині 1990-х років в Україні з’явилися статті [117; 154; 192; 247; 

250; 251; 269; 270], в яких розкрито роль воєнної науки в розвитку ЗІБЗ. Серед 

них заслуговує на увагу стаття А. Довгополого [154], в якій сформулювало 

завдання воєнної науки у сфері формування Державної програми розвитку 

озброєння та військової техніки, розкрито роль воєнної науки в розвитку ЗІБЗ, 

проблеми при їх створенні та окреслено шляхи їх вирішення. У працях 

О. Стеценка, О. Ковтуненка, І. Цибулька [250; 251] та І. Чепкова, І. Борохвостова, 

В. Борохвостова, А. Русевича [269] запропоновано концептуальні підходи до 

формування державної політики до оснащення ЗС України зброєю, військовою 

технікою і засобами захисту, висвітлено проблеми технічного забезпечення й 

оснащення військ засобами захисту, а також шляхи їх розв'язання в сучасних 

умовах, запропоновано структуру й зміст вимог до системи озброєння, розглянуто 

методологічні основи формування цих вимог до перспективних систем озброєння 

і засобів захисту.запропоновано структуру і зміст вимог до системи озброєння і 

розглянуто методологічні основи формування цих вимог до перспективних 

систем, а також методику і алгоритм їх визначення.  

У статтях [132; 174–177; 188; 255] проаналізовано вимоги до ЗІБЗ. Так, у 

статті О.В. Василенка і В.В. Зубарєва [132] наведено власні погляди на 

обґрунтування вимог до технічних показників перспективних зразків озброєння. 



 
 

39 

У статті Р.І. Тимошенка і П.М. Снісаренка [255] запропоновано власний підхід з 

визначення вимог до зброї і військової техніки за ознакою рівня їх 

функціонального призначення, що дозволяє спростити чинну нормативно-правову 

базу та порядок дій на етапі формування цих вимог. 

До іншої підгрупи увійшли статті [117; 118; 133; 181; 188; 189; 211; 237; 242; 

267; 268], в яких розглянуто питання технічного оснащення та забезпечення 

військ засобами захисту. В них висвітлено окремі проблеми технічного 

оснащення ЗС України, шляхи їх розв’язання в сучасних умовах. Наведено 

концептуальні підходи до формування державної політики та оснащення 

підрозділів ЗС України зброєю, військовою технікою та засобами захисту. Крім 

того, автори О.В. Харченко, Г.О. Фінадорін і О.В. Самков [267] спробували 

обґрунтувати кількісно-якісні відношення зразків озброєння і військової техніки 

для Програми розвитку вітчизняного озброєння, а також планів її реалізації. Крім 

того, доповнюють цю підгрупу статті, в яких розглянуті питання перевірки якості 

бронематеріалів [242; 261; 268]. До них варто віднести статтю О.О. Челобітченка, 

О.В. Алексеєнка, В.А. Курбана, С.Г. Сєдова [268], в якій наведено основні 

напрями вдосконалення бронезахисту за результатами балістичних випробувань 

наданих зразків елементів захисту та доведено, що проведення таких випробувань 

є необхідними заходами напередодні прийняття на забезпечення ЗС України 

нових зразків ЗІБЗ, запропонованих промисловістю. Це твердження підтверджене 

даними випробувань, проведених науково-дослідною лабораторією НУОУ 

ім. Івана Черняховського і представлених у цій статті. Зокрема показано, що за 

чотири роки проведення АТО на Сході України науковцями лабораторії 

проведено близько 320 випробувань різних засобів індивідуального захисту, 

половина з яких не підтвердили свій клас захисту і не були прийняті на 

забезпечення підрозділів ЗС України, що брали участь в операції. У статті 

В.П. Сахно [242] підтверджено високу вимогливість цієї науково-дослідної 

лабораторії до перевірки якості ЗІБЗ, викладено історію створення, розкрито її 

структуру, завдання та можливості. Крім того, автор статті перерахував інші 

організації, які можуть забезпечити якісну перевірку ЗІБЗ військовослужбовців, 
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обґрунтував обов'язковість перевірки всіх засобів захисту особового складу до 

моменту їх прийняття на оснащення підрозділів ЗС України. 

У роботі Б.А. Бузова й Н.Д. Аліменкова [130] розглянуто застосування 

тканевих матеріалів у легкій промисловості, що в подальшому допомогло 

застосувати їх у створенні м'яких бронематеріалів, що використовуються при 

створенні ЗІБЗ. У роботі під редакцією А.Г. Іванова аналізуються властивості та 

параметри різних матеріалів при вибухові, що дозволило в подальшому 

прогнозувати їх якості на міцність і з’ясувати технічні характеристики [234]. 

Значний сегмент склали наукові статті в електронних виданнях [110; 123; 

124; 141; 157; 159; 161–166; 218; 219; 223; 257; 261; 263; 267; 278; 279] за 

напрямом дослідження, що дотичні до тих, які видавалися у фахових друкованих 

виданнях. Однак, у деяких з них [123; 127; 261; 267; 279] показані конкретні 

зразки бронежилетів і бронешоломів створених в Україні, що знаходяться на 

оснащенні підрозділів ЗС України, які залучалися в АТО, а в інших – показано 

досягнення вітчизняних і зарубіжних учених у галузі створення сучасних броне-

матеріалів [124; 141; 157; 161; 165; 218; 223; 263; 278]. 

Крім того, варто зауважити, що розглядаючи актуальні проблеми розвитку 

ЗІБЗ військовослужбовців українські дослідники досить часто зверталися до 

праць радянських учених. До них, насамперед належать праці монографічного 

характеру [182; 191; 217; 218; 220; 221; 222; 226]. У багатьох з них розглянуто 

теоретичні аспекти створення твердих захисних матеріалів, викладено їх 

властивості в різних середовищах й умовах. Так, наприклад, у працях 

В. Новицького [217; 218] викладені питання з термостійкості та теорії пружності 

твердих матеріалів, застосування яких можливе в конструкції зброї та військової 

техніки. У роботах [182; 191; 222] розкрито проблеми оцінки характеристик 

міцності та викладено основні вимоги до них. 

Великий сегмент наукових праць радянських учених складають статті у 

фахових виданнях [112; 120; 134; 148; 224], в яких, в основному, викладені 

теоретичні аспекти створення бронематеріалів. Так, у статті В. Болошина [120] 

теоретично обґрунтовано процес створення армованих матеріалів, наведено 
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математичний апарат цього процесу. У 1970-ті роки з'явилися праці, в яких 

показано методи дослідження міцнісних властивостей і характеристик 

бронематеріалів і запропоновано пристрій для реалізації цих методів. Так, 

наприклад, у роботі під редакцією Н. Златіна та Г. Мішина [112] запропоновано 

можливі варіанти конструкції балістичних установок, з їх докладним 

обґрунтуванням та можливим застосуванням в експериментальних дослідженнях. 

Наприкінці 1970-х – на початку 1980-х років у Радянському Союзі з'явилися 

дослідження в галузі створення нових бронематеріалів. Так, у роботі А. Еванса та 

Т. Ленгдона [281] викладена теорія створення конструкційної кераміки, яку вже 

на той час пропонували використовувати в різних засобах захисту. В роботі 

С. Попкова [233] показано появу волокнистих полімерних матеріалів, які згодом 

знайшли практичне застосування у ЗІБЗ. 

Наукові праці радянського періоду представлені працями, в яких 

розглядалися деякі аспекти захисту людини від різних засобів ураження і вимоги 

до них [111; 114; 122; 152; 182; 191; 220; 221; 222; 226; 232; 234; 235; 239; 280] та 

ін. Так, наприклад, В. Дербоглав [152] здійснив оцінку можливих пошкоджень 

черепа людини в різних умовах, зокрема падіння та отримання удару по голові. 

А. Барєр і Ю. Коханевич [114] розкрили поняття функціональної міцності засобів 

захисту і порятунку екіпажів літальних апаратів. С. Уманський у роботі [262] 

розкрив проблемні питання у спорядженні льотчика і космонавта та намітив деякі 

напрямки її вирішення. Цим же проблемам присвячено низку статей [114; 134; 

144]. Так, у журналі “Авіаційна медицина” з'явилася стаття С. Гозулова і 

Г. Ступакова [144], в якій показано можливі ударні перевантаження на організм 

людини при посадці екіпажем космічного корабля на землю. 

Отже, такий науковий доробок за обраною тематикою обумовлений 

активним розвитком радянської авіації і космонавтики, що було цілком природно. 

Отже, в працях радянських дослідників достатньо повно розглядалися теоретичні 

основи створення броньових матеріалів. Питання ж створення самих засобів 

захисту військовослужбовців розглядалися, на жаль, фрагментарно і не були 

предметом окремого дослідження. 
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При вивченні впливу історичного досвіду на процес створення вітчизняних 

ЗІБЗ військовослужбовців, автор користувався підручниками, навчальними посіб-

никами, порадниками [139; 253; 265; 277; 283]. Підручники дозволили 

простежити розвиток засобів захисту воїна в різні цивілізаційні епохи [265]. На 

жаль, у них відсутні матеріали, що стосуються сучасних засобів захисту. 

Деякі прогалини в цьому питанні розкриває навчальний посібник [119], 

розроблений колективом викладачів Київського політехнічного інституту (КПІ) в 

2009 році. В посібнику розглянуті деякі аспекти створення випробувальних 

систем, їх призначення, характеристики, технічні вимоги, що до них висуваються 

та ін. Зокрема, автори посібника [136, с. 4-6] визначили основні терміни та 

поняття, що стосуються випробувальних систем, показали умови, в яких вони 

можуть експлуатуватися, описали програми, методики та способи випробувань 

[136, с. 9-33]. Окремий розділ посібника присвячений складу різних випробу-

вальних стендів: поворотних, вібростенду, ударних стендів та ін. [136, с. 34-50]. 

Варто зауважити, що матеріали цього посібника були використані при створенні й 

обладнанні науково-дослідної лабораторії НУОУ ім. Івана Черняховського [214; 

242; 268]. На жаль, цей навчальний посібник виявився єдиним серед джерел цієї 

групи, що виявлені автором. 

Доповнюють джерельну базу дослідження буклети та проспекти з матеріалів 

сайту ТОВ “НВП “Темп-3000” [254]. Незважаючи ні на що, вони безсумнівно 

мають рекламний характер, проте, певною мірою допомогли побачити й 

осмислити загальну картину процесу розвитку засобів бронезахисту військово-

службовців. Зокрема, в цих матеріалах показані деякі технічні характеристики 

балістичного шолома “Каска-1М”, зроблено порівняння двох його модифікації 

“F” і “С” за площею захисту і габаритним розмірам, масою та захисними 

властивостями. Зазначено матеріали для виготовлення бронешолома та їх 

характеристики. Описано деякі конструктивні особливості й аксесуари обох 

модифікацій бронешоломів. 

У матеріалах подано опис модульних бронежилетів “Корсар М3см” і 

“Корсар М3мк”, виготовлених ТОВ “НВП “Темп-3000” в роки проведення АТО 

[254]. Описано їх технічні характеристики та властивості, розкрито конструктивні 



 
 

43 

особливості й комплектацію, показано їх переваги та недоліки. Описано їх 

основні захисні, ергономічні й експлуатаційні властивості. Обидва типи 

бронежилетів, зазначено в проспекті, мають ІІ–VІ класи захисту за ДСТУ В 4103-

2002 і ІІІ, ІV класи за стандартами НАТО NIJ 0101.06 (додаток Д). Вони мають 

змінну масу, що залежить від комплектації, яку наведено в п’яти варіантах. Для 

кожного варіанту додається перелік основних і додаткових аксесуарів. Загальний 

вигляд кожного бронежилету представлений на кольоровій фотографії [254]. 

Однак, цих відомостей замало для розкриття загального процесу розвитку 

основних бронежилетів і бронешоломів. 

При зборі інформації за темою дослідження, здобувачем використано 

матеріали низки сайтів і порталів мережі Інтернет [124; 125; 131; 147; 153; 163; 

171; 190; 213; 216; 219; 249; 258–260; 264; 266; 267]. Проте, більшість їх авторів не 

є фаховими науковцями, що вимагало перевірки з даними інших авторитетних 

джерел, і не знайшли широкого використання в дослідженні. 

Отже, джерельна база дисертаційного дослідження дозволила комплексно 

розкрити тему створення і розвитку ЗІБЗ військовослужбовців ЗС України в 1991–

2018 роках. 

Проаналізувавши історіографію та джерельну базу встановлено некоректність 

визначення сутності та змісту понять “бронежилет” і “бронешолом”. Так, 

державний стандарті України ДСТУ В 4103-2002 (додаток Б.1) визначає броне-

жилет як “засіб індивідуального захисту тіла людини від ураження вогнепальною 

та холодною зброєю, уламками ручних гранат”. А хіба осколки снарядів, мін, 

ракет та ін. не є засобами ураження тіла людини? А що таке “тіло людини”? Хіба 

руки та ноги не є частинами тіла людини? Але бронежилет не є засобом їх 

захисту. Інший (військовий) стандарт ВСТ ЗТВ 01.301.010-2015 (01) (додаток Б.2) 

надає визначення бронежилету як “засіб індивідуального захисту життєво-

важливих органів тіла людини від ураження кулями стрілецької зброї та 

осколками снарядів, мін, ручних гранат та ін.”. А хіба тільки життєво-важливі 

органи людського тіла потрібно захищати бронежилетом? А як бути з іншими 

частинами тіла людини, їх потрібно захищати чи ні? Також некоректно, на нашу 

думку, надається визначення броне-шолому за державним стандартом ГСТУ 78-
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41-004-97 (додаток Б.3) згідно з яким бронешолом це “головний убір який 

призначений для періодичного використання з метою захисту голови від кулі”. А 

хіба від осколків снарядів, мін, ракет та ін., а також холодної зброї не потрібно 

захищати голову людини? А як бути з матеріалами виготовлення бронежилету та 

бронешолому? Відповідей на ці питання в жодному із згаданих стандартів немає. 

Виходячи з цього автор запропонував власні визначення термінів “броне-

жилет” і “бронешолом”.  

Бронежилет (бронешолом) військовослужбовця – це засіб індивідуального 

броньового захисту тулуба (голови) воїна від механічних засобів ураження, а 

також від різних видів холодної зброї; виготовлені з різних броньових матеріалів і 

їх комбінацій вітчизняного та зарубіжного походження та використання 

(застосування) яких у військах дозволені Міністерством оборони України та 

Генеральним штабом Збройних Сил України 

Авторське визначення цих понять було запропоновано Технічному комітету 

стандартизації (ТК 184) «Продукція спеціального призначення» для використання 

при створені нової редакції Національного стандарту України “Засоби індивіду-

ального захисту”, автор роботи є представником ТК 184 (додаток Б.4). 

 

 

1.3 Методи дослідження 

 

Досягнення поставленої мети та вирішення часткових завдань 

дисертаційного дослідження здійснювалися на емпіричному й теоретичному 

рівнях. На емпіричному рівні відбувався пошук в історичних джерелах, літературі 

й інших матеріалах інформації щодо становлення та розвитку ЗІБЗ 

військовослужбовців у1991–2018 роках. На теоретичному рівні, базуючись на 

зібраному матеріалі, розкрито процес розвитку ЗІБЗ в окреслених хронологічних і 

територіальних межах, виявлено та проаналізовано фактори, що впливали на цей 

процес, визначено напрями і сформульовано рекомендації щодо подальшого 

розвитку ЗІБЗ військовослужбовців у ЗС України. 
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Методологічною основою дослідження процесу створення і розвитку ЗІБЗ 

стали загальнонаукові принципи історизму, об'єктивності та всебічності, 

науковості, системності та конкретності. Вони реалізовані через застосування 

загальнонаукових методів наукового пізнання (аналізу та синтезу, класифікації, 

аналогії і порівнянь, періодизації й узагальнення), спеціальних методів 

історичного дослідження (історико-системний, історико-логічний, історико-

типологічний, історико-порівняльний) та міждисциплінарних методів (контент-

аналізу й аналізу ієрархій).  

Принцип історизму, що є ключовим при вивченні минулого, дозволив 

розкрити предмет дослідження, розглянути процес розвитку ЗІБЗ у конкретних 

історичних умовах, виявити причинно-наслідкові зв’язки у цьому процесі, 

виявити тенденції і показати подальший напрямок розвитку засобів 

індивідуального захисту. 

Принципи об'єктивності та всебічності проявилися у відображенні подій і 

факторів крізь призму джерел, сприймаючи їх реальну повноту об'єктивності, 

недоліки й упущення. Аналізуючи їх і формуючи власні висновки, автор спирався 

на об'єктивну інформацію, не ігноруючи при цьому і деяких її суб'єктивних 

моментів. Це дозволило отримати повну картину стану ЗІБЗ на початку АТО та в 

ході її проведення. Такий підхід до оцінки подій і фактів дозволив розкрити 

характер боротьби за ринок збуту засобів захисту, що вироблялися різними 

українськими підприємствами в 2015–2018 роках. 

Принцип науковості дозволив систематизувати події і факти в сфері 

створення та розвитку ЗІБЗ і на цій основі показати напрямок їх подальшого 

розвитку. 

Дотримуючись принципів системності та конкретності автор, насамперед 

виходив з того, що всі події і факти в галузі створення ЗІБЗ взаємопов'язані і 

взаємозалежні як в конкртному періоді, так і на всьому історичному шляху їх 

розвитку. Це дозволило виявити основні етапи їх розвитку у визначених 

хронологічних межах і показати особливості й характерні риси засобів захисту, 

притаманні конкретному етапу їх розвитку. Разом з тим, процес створення та 
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розвитку ЗІБЗ розглядався з урахування конкретних історичних умов і обставин. 

Конкретність дозволила забезпечити принцип об'єктивності дослідження. 

Разом з тим, застосовувалися загальнонаукові методи наукового пізнання. 

Так, Метод періодизації дозволив виявити основні періоди становлення та 

розвитку ЗІБЗ. Застосовуючи його, автор встановив, що з 1991 до 2018 років ЗІБЗ 

у своєму розвитку пройшли два періоди, кожен з яких характерний своєю 

соціальною та воєнно-політичною обстановкою, що склалася в Україні, і станом 

конкурентних засобів захисту, що розглянуті в третьому розділі. 

Методи узагальнення наукового аналізу і синтезу дозволили забезпечити 

формулювання обов'язкових атрибутів дисертації: актуальності, об'єкта і 

предмета, наукового завдання та новизни дослідження, теоретичних положень, 

висновків, узагальнень і рекомендацій для Збройних Сил України. 

Метод класифікації дозволив виокремити характерні риси різних ЗІБЗ і 

класифікувати їх за типами, призначенням і конструкцією, разом з методом 

аналогії сформулювати авторське визначення бронежилета і бронешолома. 

Метод аналогії та порівняння дозволив виявити переваги того або іншого 

засобу захисту і визначити напрямок їх розвитку.  

Крім того, дисертант застосував низку спеціально-історичних методів 

дослідження, зокрема спеціально-історичні (історико-системний, історико-

логічний, історико-типологічний, історико-порівняльний); періодизації; 

узагальнення; наукового аналізу та синтезу; класифікації; аналогії і порівнянь. 

Історико-системний метод дозволив всебічно проаналізувати розвиток ЗІБЗ, 

як цілісної системи, розкрити його внутрішні механізми розвитку, сутність і зміст 

поняття ЗІБЗ, зокрема бронежилетів і бронешоломів, всебічно розглянути цей 

процес як цілісну систему. 

Історико-логічний метод допоміг виявити фактори, що впливали на розвиток 

ЗІБЗ, узагальнити та проаналізувати окремі історичні факти, визначити напрям їх 

розвитку, зробити висновки та розробити рекомендації щодо використання теорії 

і практики розбудови Збройних Сил України в сучасних умовах. 

Історико-типологічний метод дозволив виокремити ЗІБЗ за типами та 

призначенням. Головною рисою для їх виокремлення стали: клас захисту і 
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конструктивні особливості, які в свою чергу визначили захисні, ергономічні 

експлуатаційні та інші властивості. 

Історико-порівняльний метод допоміг виявити характерні риси і властивості 

ЗІБЗ, тенденції їх розвитку на різних історичних етапах, а також переваги одного 

або іншого засобу захисту. 

Поєднання зазначених принципів і методів наукового дослідження при 

всебічному аналізі джерел і літератури дозволило реалізувати поставлену мету й 

завдання дослідження та забезпечити його достовірність. 
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Висновки до розділу 1 

 

Історіографію за темою дослідження складає сукупність наукових праць 

дослідників, які з різним світоглядним підходом і ступенем глибини досліджували 

окремі аспекти цієї тематики. Історіографію обраної теми дослідження за 

походженням публікацій, їх змістом, аналізом подій та їх оцінкою умовно поділено 

на дві групи: зарубіжну та українську, а за глибиною охоплення матеріалу на два 

тематичних напрями: загальні військово-історичні праці, в яких фрагментарно 

висвітлено розвиток ЗІБЗ у загальному контексті розвитку озброєння і військової 

техніки та спеціальні наукові праці, що присвячені безпосередньо створенню і 

розвитку засобів захисту. 

Зарубіжна історіографія розвитку ЗІБЗ представлена працями російських, 

американських та європейських дослідників. Російську історіографію за глибиною 

та змістом умовно поділено на такі види: історіографічні праці монографічного 

характеру; статті в наукових друкованих і електронних виданнях; тези наукових 

конференцій. У працях російських дослідників викладено концептуальні основи 

створення нових броньових матеріалів і засобів захисту, показано стан і можливі 

напрями розвитку індивідуального екіпірування військовослужбовця, які не тільки 

зберегли, але й збільшили його бойову ефективність в сучасному загально-

військовому бою. В цілому, російська історіографія дозволила автору визначити 

напрям свого дослідження і виявити тенденції розвитку ЗІБЗ військовослужбовця. 

Історіографія американських та європейських дослідників представлена 

обмеженою кількістю неглибоких за змістом і невеликих за обсягом наукових 

праць, що опосередковано стосуються обраної теми або ж частково відображено 

деякі сюжети створення та застосування ЗІБЗ, і суттєво не вплинули на предмет 

дослідження. 

Українська історіографія розвитку засобів індивідуального захисту представлена, 

в основному, науковими працями, що умовно поділені на декілька груп: монографії 

та історичні нариси; статті в офіційних фахових виданнях; праці присвячені історії 

розвитку засобів захисту; статті в друкованих та електронних виданнях; тези 
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доповідей на наукових конференціях і семінарах. У працях українських дослідників 

розкриваються основні напрямки і пріоритети будівництва та реформування 

ЗС України та оснащення військовослужбовців сучасним екіпіруванням і засобами 

захисту; проблеми в оборонно-промисловому комплексі та підходи до їх вирішення; 

особливості створення та розвитку бронежилетів і бронешоломів від найдавніших 

часів до сьогодення, їх комплектація та класи захисту; удосконалення екіпірування 

військовослужбовців провідних країн світу. 

Отже, аналіз зарубіжної та сучасної української історичної літератури засвідчив, 

що тематичний напрям створення та розвитку ЗІБЗ в Україні в 1991–2018 роках, не 

виділявся із загальної проблематики розвитку воєнної економіки, тилового та 

матеріального забезпечення ЗС України, а деякі їх аспекти висвітлені фрагментарно. 

Процес становлення та розвитку ЗІБЗ комплексно не вивчався та залишився поза 

увагою дослідників, що є певною прогалиною в новітній воєнно-історичній науці. 

Саме через низький рівень наукової розробленості теоретичних і практичних 

проблем за даною тематикою визначили вибір теми дисертаційного дослідження. 

Джерельна база за темою дослідження залежно від важливості і достовірності 

представлених у ній відомостей систематизована й умовно поділена на такі групи: 

документи та матеріали, що зберігаються в архівних установах; законодавчі і 

нормативно-правові документи й матеріали органів державного і військового 

управління; довідкові видання та науково-дослідні роботи; статті в наукових 

друкованих і електронних виданнях, підручники та навчальні посібники (буклети, 

проспекти); окремі матеріали, що розміщені на сайтах і порталах мережі Інтернет. 

Першу групу джерел становлять документи та матеріали, що зберігаються в 

архівних установах, зокрема в Російському державному архіві кінофотодокументів 

і Федеральному архіві Німеччини і представлені 60-тю фотоматеріалами різних 

засобів індивідуального захисту (зображення поодиноких бійців у касках та групи 

бійців у засобах захисту, в основному, бронешоломах) військовослужбовців, а 

також відомчому архіві ЦНДІ ОВТ ЗС України, що включає три справи, в двох з 

яких розміщені акти випробувань, що виконані в різні роки проведення АТО на 

Сході України. 
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Фонд відомчого архіву ЦНДІ ОВТ ЗС України допоміг проаналізувати систему 

контролю якості ЗІБЗ військовослужбовців, визначити критерії їх якості та 

зясувати роль і місце випробувального процесу в розвитку й удосконаленні цих 

засобів. У сукупності вони стали дієвим засобом, що сприяв і в подальшому 

сприятиме прийняттю на забезпечення підрозділів ЗС України кращих вітчизняних 

зразків ЗІБЗ. 

Важливу групу джерел склали законодавчі і нормативно-правові документи 

органів державного та військового управління, що представлені законами України, 

указами Президента України, Стратегією національної безпеки та Воєнною 

доктриною України, Державними програмами розвитку Збройних Сил України, 

Концепцію оборони та будівництва Збройних Сил України, накази Міністерства 

оборони України, щорічниками “Біла книга” та ін. Зазначені документи стали 

базою для створення і розвитку ЗІБЗ військовослужбовців і забезпечення ними 

підрозділів ЗС України, що залучачили в АТО. Щорічник “Біла книга” дозволив 

встановити ступінь впливу фінансово-економічних умов на створення та розвиток 

засобів захисту військовослужбовців у 1991–2018 роках. 

З метою визначення, уточнення та тлумачення основних термінів і понять, 

пов'язаних з темою дослідження, зокрема “броня”, “бронежилет”, “бронешолом”, 

автором використані довідкові видання, зокрема енциклопедії, енциклопедичні 

словники, державні стандарти та ін. За допомогою них автор дослідив історичний 

фактор і показати його вплив на створення та розвиток сучасних засобів захисту, 

виявив взаємозв'язок і взаємозалежність між процесом створення зброї і бойової 

техніки та процесом створення і розвитку засобів захисту від неї. Загалом, довідкові 

видання дозволили автору перевірити достовірність інших матеріалів, розміщених 

на сайтах і порталах мережі Інтернет. 

У науково-дослідних роботах, виконаних ЦНДІ ОВТ ЗС України у 2016 і 2017 

роках надано обґрунтування необхідності мати на оснащенні військовослужбовців 

підрозділів ЗС України комплектів бойової екіпіровки, до яких повинні входити 

елементи форми одягу, зброї і боєприпасів, засоби індивідуального захисту, зв'язку 

та ін., що має збільшити ефективність і живучість бійця на полі бою. Крім того, в 
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роботах визначені пріоритетні напрямки розвитку наявних засобів захисту, визначені 

їх технічні характеристики і необхідні вимоги, визначені методами випробувань та 

оцінки захисних властивостей шоломів. 

Досить вагому групу джерел утворюють праці українських учених у наукових 

друкованих і електронних виданнях, в яких розкрито нормативно-правові аспекти з 

питань стандартизації, сертифікації й інноваційної діяльності в ЗС України, роль 

воєнної науки в розвитку ЗІБЗ та вимоги до них, технічного оснащення та 

забезпечення військ засобами захисту, перевірка якості бронематеріалів, що 

застосовуються для їх виробництва, досягнення в галузі виробництва матеріалів 

для виготовлення ЗІБЗ та їх властивості, а також науковий доробок радянських 

дослідників, що став базою для розвитку вітчизняних ЗІБЗ військовослужбовців. 

Підручники і навчальні посібники допомогли автору розширити історичний 

фактор і виявити вплив історичного досвіду на процес створення вітчизняних ЗІБЗ 

військовослужбовців. Рекламні буклети і проспекти суттєво доповнили матеріали 

підручників і посібників та допомогли побачити й осмислити цілісну картину цього 

процесу. 

Отже, джерельна база дисертаційного дослідження представлена великим 

переліком різних джерел і дозволила комплексно розкрити цілісну картину процесу 

створення та розвитку ЗІБЗ військовослужбовців ЗС України в 1991–2018 роках. 

Проаналізувавши історіографію та джерельну базу встановлено некоректність 

визначення сутності та змісту діючих понять “бронежилет” і “бронешолом”, саме 

тому запропонувано їх авторські тлумачення.  

Досягнення поставленої мети та вирішення часткових завдань дисертаційного 

дослідження здійснювалися на емпіричному й теоретичному рівнях із застосуванням 

принципів, загальнонаукових і спеціальних методів дослідження. Основою методо-

логічного підходу в дослідженні процесу створення та розвиток ЗІБЗ стали загально-

наукові принципи історизму, об'єктивності та всебічності, науковості, системності 

й конкретності. Вони реалізовані через застосування загальнонаукових методів 

наукового пізнання (аналізу та синтезу, класифікації, аналогії і порівнянь, періо-

дизації й узагальнення), спеціальних методів історичного дослідження (історико-



 
 

52 

системний, історико-логічний, історико-типологічний, історико-порівняльний) та 

міждисциплінарних методів (контент-аналізу й аналізу ієрархій). Це дозволило 

розкрити процес розвитку ЗІБЗ в окреслених хронологічних і територіальних 

межах, уявити його цілісну картину, систематизувати події і факти у хронологічній 

послідовності, а за конкретними історичними умовами й обставинами встановити 

взаємозв'язок і взаємозалежність у рамках даного дослідження, встановити основні 

етапи і тенденції розвитку ЗІБЗ військовослужбовців, виявити та проаналізувати 

фактори, що впливали на цей процес, визначити напрями і сформулювати 

рекомендації щодо їх подальшого розвитку в ЗС України. 

Використання загальнонаукових методів дослідження дозволили забезпечити 

формулювання обов’язкових атрибутів дисертації: актуальності, об’єкта та предмета, 

мети й завдань дослідження, обґрунтування наукової новизни отриманих результатів, 

теоретичних положень, висновків, узагальнень і рекомендацій для ЗС України; 

класифікувати ЗІБЗ за типами, призначенням, конструкцією та виділити в них 

характерні особливості; виявити переваги серед засобів захисту і визначити напрямок 

їх подальшого розвитку; встановити основні етапи розвитку ЗІБЗ. 

Застосування спеціально-історичні методів дослідження дозволило розкрити 

внутрішні механізми становлення і розвитку ЗІБЗ, здійснити всебічний аналіз цього 

процесу як цілісної системи; виявити фактори, що впливали на цей процес; 

виокремити ЗІБЗ за типами та призначенням; встановити тенденції їх розвитку та 

зясувати переваги одного або іншого засобу захисту. У комплексі зазначені принципи 

та методи дослідження дозволили реалізувати поставлену мету і завдання 

дослідження. 
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РОЗДІЛ 2 

ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЛИ НА СТВОРЕННЯ ТА РОЗВИТОК  

ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО БРОНЬОВОГО ЗАХИСТУ 

 

На створення і розвиток засобів індивідуального бронзахисту особового 

складу підрозділів Збройних Сил України впливало багато факторів, зокрема 

головні з них: історичний досвід, фінансово-економічні умови та досягнення 

науково-технічного прогресу. Розглядаючи їх автор, в основному, використовував 

досвід найбільших держав: США, СРСР, РФ і власне України. 

 

 

2.1. Історичний досвід створення та розвитку засобів індивідуального 

броньового захисту військовослужбовців Збройних Сил України у 1991–2018 роках 

 

Встановлено, що одним із найважливіших факторів, що впливав на процес 

створення та розвитку вітчизняних ЗІБЗ у визначений період був історичний 

досвід. Відомо, що ще в далекій давнині воїн у бою захищав себе від впливу 

колючої, ріжучої та іншої холодної зброї, застосовуючи різні засоби захисту: щити, 

лати, панцирі, кольчуги тощо [59, с. 378; 60, с. 161-162; 61, с. 56]. З появою та 

освоєнням металу удосконалювалися і засоби захисту. Так, воїни Стародавньої 

Греції і Стародавнього Риму мали досконалі для свого часу металеві засоби захисту 

всього тіла: голови, тулуба та ніг. 

Як бачимо (рис. В.2.2, рис. В.2.3), голову воїна захищав спеціальний шолом, 

тулуб – бронзова кіраса, що виконана за формою торсу тіла людини, і нагадує 

таким чином сучасний бронежилет. Для збільшення міцності кіраси в неї були 

вбудовані спеціальні ребра жорсткості. Обов'язковим атрибутом захисного 

спорядження воїна був щит, який виготовляється з бронзи, або з дерева, що 

покривалося бронзою.  

Бронзові обладунки, в тому числі і кіраси, використовувалися в римській армії 

аж до початку нашої ери [62]. Однак, падіння Риму призвело до зниження виплавки 
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бронзи та занепаду ковальського ремесла. На зміну бронзових обладунків прийшли 

обладунки, виготовлені з більш дешевого металу і тільки в середні століття знову 

стали відроджуватися бронзові обладунки. Разом з тим, обладунки виготовлялися 

із заліза та металевих сплавів [67]. Основним обладунком воїна в той час була 

кольчуга або луска, яку виготовляли як з бронзи, заліза, так і металевих сплавів. 

Залізні кольчуги були значно важчими за бронзові та досить незручні в бою. Однак, 

вони були значно дешевшими від бронзових або виготовлених із сплавів, тому їх, 

як правило, використовували прості воїни. Такі кольчуги були основним і 

практично єдиним обладунком воїнів Київської Русі. Варто зазначити, що перша 

згадка про них на Русі датується 965 роком [65, с. 82]. 

У ХІІІ ст. для посилення кольчуги стали застосовувати спеціальні металеві 

пластини, які підбивали під сукно «бригантини». Але, якість металів, що 

застосовувались на той час для виготовлення кольчуг і «бригантин», не дозволяла 

ефективно захищатися від колючого удару в ближньому бою. 

Наприкінці ХІV ст., особливо в країнах Західної Європи, кольчугу замінили 

більш ефективними важкими латами. Водночас, на полях битв з'явилася рицарська 

кіннота, яка вирішувала результат будь-якого бою. Але поява вогнепальної зброї 

поклала кінець їх пануванню. Важка броня лицаря виявилась слабкою перед кулею 

мушкету та картеччю. Куля і картеч легко пробивали сталеву броню і нерідко 

тільки погіршували поранення воїна. Врятувати становище могла тільки 

маневреність кінноти, а значить, важка броня стала для вершника тільки тягарем. 

Настав час відмовитися від важких лат і повернутися до “старих” захисних 

засобів – кірас. У ХVІ–ХVІІ ст. кіраси стали основним обладунком кінних і піших 

воїнів, що призвело до появи кірасирів і гусарів, стрімкі атаки яких вирішували 

долю бою. Однак поява нарізної вогнепальної зброї змінила характер бою. Бій став 

більш маневреним і швидкоплинним. Для пішого воїна кіраса в бою стала зрештою 

тягарем. Вона або подібність їй залишалися тільки у кінноті деяких держав 

Західної Європи та російській армії. До літа 1812 року всі кірасирські полки 

російської армії отримали кіраси нового зразка, виготовлені із заліза і покриті 

чорною фарбою [109]. 
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Така кіраса порівняно зі старою була значно досконалішою. Вона складалася з 

двох половин – нагрудної і наспинної, скріплених між собою за допомогою двох 

ременів з мідними наконечниками, прикріплених до наспинної половинки біля 

плечей і застібалася на грудях на два мідні ґудзики. У рядових воїнів такі ремені 

мали залізну луску, а в офіцерів – мідну. По краях кіраса була обкладена червоним 

шнурком, а всередині мала підкладку з білого полотна, підбитого ватою, що 

полегшувало її носіння. Однак кулю і картеч такий захист не утримував, але в 

ближньому бою в рукопашній сутичці подібний вид бронезахисту був просто 

необхідний. 

З переважанням на полі бою вогнепальної зброї та зі зниженням, у зв'язку з 

цим, ефективності захисту, кіраса залишилася лише як елемент парадного одягу 

(рис. В.2.11, рис. В.2.12). 

Як свідчать джерела, до середини XIX ст. засобів індивідуального броне-

захисту практично не застосовували [67, с. 603]. Але застосування швидкострільної 

артилерії, що стріляла шрапнеллю і осколковими гранатами, призвело до великих 

людських втрат на полі бою, та стала вирішувати участь більшості битв. Так, 

застосування картечі жителями півдня на першому етапі Громадянської війни в 

США 1861–1865 років призвело до великих втрат незахищених бронею сіверян і це 

значно вплинуло на результат усього першого етапу війни між півднем і північчю 

[63, с. 207]. 

Досвід війн середини і кінця XIX ст. сприяв розумінню необхідності оснащення 

піхоти протиосколковими засобами захисту. Першими на полі бою спробували 

повернути «старі» надійний щити. Так, наприклад, у Росії пройшли випробування 

сталеві щити з прорізами (віконцями) для стрільби з гвинтівок. Подібні щити 

британського виробництва з'явилися у японців при облозі ними Порт-Артура у 

1904 році. Вони мали розмір 1х0,5 м, достатню товщину та важили до 20 кг [109]. 

Але, використовувати такі щити, особливо в атаці, було практично неможливо. 

Перспективним на той час виявився інший проект – повернення до 

застосування кіраси. Тим більше, що досвід їх виробництва і застосування ще не 

забули. Так знову почалося відродження кіраси. Воно здійснювалося не тільки в 
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Росії і Японії, а й у бальшості країн Західної Європи: Німеччині, Англії, Бельгії. 

Кіраси виготовлялися зі сталі і поділялися на легкі від декількох фунтів і важкі до 

8 фунтів (1 фунт = 0,453 кг). Ними прикривали груди, живіт, обидва боки і спину в 

області серця та легень. 

Багато країн крім кірас застосовували також спеціальні нагрудники, а для 

захисту голови протиуламкові сталеві шоломи. З початком Першої світової війни 

подібні індивідуальні засоби захисту застосовували більшість її учасників. 

Безумовно, ці засоби захисту були необхідні в бою, проте стійкість кіраси, що 

захищає тулуб воїна, залежала від якості металу і його товщини. Занадто тонка і 

легка кіраса була абсолютно марною в бою, більш товста важила стільки, що 

воювати в ній ставало неможливо. Крім того, масове застосування кулеметів, як і 

скорострільною артилерії разом з інженерними загородженнями з одного боку, і 

відсутність механізованих засобів прориву оборони противника, з іншого боку 

призвело до позиційного характеру війни. Війна стала окопною. У такій війні 

неможливим виявилося застосування піхоти у щільних бойових порядках. Бійці на 

полі бою стали переміщатися розосереджено. Щоб досягти траншеї противника, за 

таких умов треба було переміщатися поповзом, що робило кіраси незручними і 

марними. В результаті піхота від них відмовилася, її засобами захисту залишилися 

тільки протиосколкові шоломи, а у кіраси одягли артилеристів. 

До початку Другої світової війни з такими засобами індивідуального захисту 

піхоти підійшли більшість провідних країн світу. У Робітничо-селянську Червону 

армію (РСЧА) у 1939 році надійшов перший екземпляр спеціального нагрудника 

СН-38 (СН-1), що складався з одного сталевого листа. Він захищав воїна тільки 

спереду – грудна частина, живіт і пах. За рахунок економії на захисті спини 

з'явилася можливість збільшити товщину сталевого листа до межі, що забезпечує 

утримання кулі, випущеної з пістолета і пістолета-кулемета. 

За досвідом застосування СН-1 під час радянсько-фінської війни (1939–

1940 рр.), у вересні 1941 року розроблений і прийнятий на озброєння сталевий 

нагрудник СН-2 [133]. На відміну від СН-1, він складався з двох пластин, товщиною 

по 3 мм кожна. Двопластинчата конструкція нагрудника дозволяла солдату 
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присідати і нагинатися, а його товщина з абезпечувала захист від осколків та 

автоматних і пістолетних куль з дистанції стрільби понад 100 м. Але він не 

витримував влучань з гвинтівки та кулемета. Нагрудником СН-2 (рис. В.2.31) 

оснащували насамперед групи армійського спецназу – штурмові, інженерно-саперні 

бригади (ШІСБр). Зазвичай, нагрудник солдати одягали на ватник, який слугував 

додатковим амортизатором. Але він захищав груди солдата від осколків і куль тільки 

тоді, коли він йшов або біг, тобто перебував у вертикальному положенні. Але в 

польових умовах, коли сапери-штурмовики пересувалися більше по-пластунськи, 

сталевий нагрудник ставав тільки перешкодою. Тому вже до кінця 1942 року його 

практично перестали застосовувати в бою і зняли з озброєння. Отже, його спіткала 

та ж доля, що й сталеву кірасу в роки Першої світової війни. 

У 1941 році у підрозділи РСЧА надійшла відома радянська каска СШ-40, що 

пройшла всю війну [109] Її зовнішній вигляд [1–17] помітно відрізнявся від 

німецьких касок [18–30] періоду Другої світової війни. Оригінальність цієї каски 

полягає в тому, що її форма виконана за спеціальною геометрією, коли куля чи 

осколок влучає в неї під відповідним кутом, що зменшує її пробивну можливість 

(додаток В.3). 

У 1942 році у РСЧА на оснащення снайперів і спостерігачів надійшов 

сталевий бронещиток розмірами 560×450 мм і товщиною 4 мм, з прорізом для 

гвинтівки. Зазвичай його носили на ремені за спиною, а у бойових умовах стрілець 

ставив його перед собою і в передбачену проріз вставляв гвинтівку. В якості 

експерименту у невеликій кількості були застосовані бронещити розміром 700 х 

460 мм з товщиною броні до 5 мм. Вони складалися з трьох пластин та важили до 

25 кг. Щиток не пробивався осколками і кулями з автомата типу ППШ на дистанції 

25 м. Але через велику вагу і габарити, щиток не набув поширення. 

Новий етап у розвитку засобів індивідуального захисту воїна почався після 

Другої Світової Війни. Тоді у провідних країнах світу з'явилися нові броньові 

матеріали, створені на основі скляних і синтетичних матеріалів. Вони 

застосовувались як у вигляді композиційних плит, так і у вигляді тканини. 

Першовідкривачами в цій справі були американці. Уже під час Корейської війни 
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(1950–1953 рр.) вони стали забезпечувати своїх солдатів захисними жилетами з 

багатошарового нейлону. 

Першим таким жилетом був М1951 (рис. В.2.32), але він через низьку міцність 

нейлону був малоефективний проти куль і високошвидкісних осколків. Тому його 

не прийняли на оснащення піхоти, а стали використовувати в авіації для захисту 

екіпажів літаків і вертольотів від малошвидкісних осколків. Але з поліпшенням 

якості синтетичної тканини і посиленням жилетів спеціальними пластинами зі 

стальної та алюмінієвої броні, їм знову знайшли деяке застосування в піхоті. 

Дворічний досвід війни у Кореї показав, що застосування у жилеті твердих 

вставок зі сталі та алюмінію призводить тільки до збільшення важ-кості поранення 

від кулі внаслідок пробивання ними металевої броні або рикошету, тому в новому 

бронежилеті М1952 (рис. В.2.34) вирішили відмови-тися від твердих металевих 

вставок. Його захисна структура складалася з 12 шарів нейлону, що забезпечувала 

утримання до 68% вражаючих елементів [109]. З цим бронежилетом США вступили 

у В’єтнамську війну (1964–1973 рр.). 

У 1965 році для виробництва бронежилетів у США компанію DuPont був 

розроблений високоміцний синтетичний матеріал – кевлар, а також спеціальна 

кераміка. Застосування нових матеріалів дозволило виробникам бронежилетів різко 

підняти їх захисні властивості. На рубежі 1970–1980-х років в армії США прийняті 

на озброєння бронежилет і шолом комплектом PASGT, виконані з тканини на 

основі параарамідної нитки. 

Застосування такої тканини було новим явищем у створенні ЗІБЗ. На початку 

вісімдесятих років ХХ століття бронежилети з комплекту PASGT виглядали дуже 

революційної розробкою. Додавання в нього протикульного щита забезпечувало 

захист від уламків та куль калібру 7.62-мм. Але незважаючи на це, його випуск був 

обмежений, так як він важив близько 11,5 кг і тим самим значно знижував 

мобільність воїна [103; 104]. Його недоліком було також і те, що застосування 

протилежних панелей посилення позначалося не тільки на збільшення маси, але і 

обмежувало його застосування в умовах жаркого клімату. 
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Наприкінці 1980-х – на початку 1990-х років у США фірмою “HONEYWELL” 

був розроблений новий матеріал – надвисокомолекулярний поліетилен (НВМП) 

[107]. Застосування його у вигляді пресованого композиційного матеріалу дозволяло 

різко зменшити масу протикульних панелей посилення. Бронежилети з такими 

броне-панелями були вперше застосовані у 1996 році під час бойових дій в 

Югославії [108]. 

Наприкінці 1990-х років у США прийняті на забезпечення бронежилети з 

комбінованими бронепанелями (OTV “Interceptor”). У них крім підкладки з НВМП 

додатково використали бронепанель із зовнішнім керамічним шаром. Необхідність 

її використання обумовлена вимогами захисту солдатів від ураження бронебійними 

кулями з загостреним осердям, які легко пробивали панелі з поліетилену. Куля при 

ударі по керамічній бронепанелі руйнувалася, а її загострений носик і оболонка 

утримувалися підкладкою з поліетилену. Основні характеристики американських 

бронежилетів представлені в табл. 2.1.1 і додатку Г.1. 

Таблиця 2.1.1 

Основні характеристики американських бронежилетів 

Основні характеристики бронежилета 
№ 

з/п 

Найменування 

бронежилета 
Рік 

випуску 

Вага, 

кг 

Використані 

матеріали 
Рівень захисту 

Примітка 

1 М51 1950 3,51 Багатошаровий 

нейлон 

Від 

малошвидкісних 

осколків 

Застосовувався 

на початку війни 

у Кореї в 1950-

1953 роках 

2 М52 1952 3,9 Багатошаровий 

нейлон (12 

шарів) 

Від осколків та 

куль, 

випущених з 

пістолета та 

пістолета-

кулемета 

Застосовувався 

наприкінці війни 

у Кореї и на 

початку війни у 

В’єтнамі в 1964-

1973 роках 

3 Бронежилет  

комплекту 

PASGT  

Кінець 

60-х 

років 

ХХ 

століття 

- Параарамідна 

тканина, 

кераміка 

Від осколків та 

куль калібру до 

7,62 мм 

Застосовувався 

під час війни у 

В’єтнамі 

4 OTV 

«Interceptor» 

Кінець 

90-х 

років 

ХХ 

століття 

- Пресований 

композиційний 

матеріал з 

НВМП 

Від осколків та 

куль автомата 

АК 

Витримував до 

50% куль з 

автомата АК 

Таблиця складена за матеріалами: [70; 81; 95; 105]. 
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Таким чином, з досвіду війни в Кореї, В'єтнамі, Афганістані та Балканах, США 

до початку ХХІ ст. оптимізували бронежилети, що прийняті на озброєння багатьох 

країн – членів НАТО. 

Після Другої світової війни тривала розробка нових бронежилетів і в СРСР 

(додаток Г.1). Характеристики основних із них наведені в табл.2.1.2. 

Таблиця 2.1.2 

Основні характеристики бронежилетів 

Основні характеристики бронежилета 
№ 

з/п 

Найменування 

бронежилета, 

країна 

виготовлення 

Рік 

випуску 

Вага, 

кг 

Використані 

матеріали 
Рівень захисту 

Примітка 

1 6Б1 СРСР Середина 

50-х ХХ 

століття 

5,2 Нейлонова 

тканина, 

алюміній 

Від осколків та 

куль 

випущених з 

пістолета та 

пістолета-

кулемета з 

дистанції  50 м 

Застосовувався 

частково у війні в 

Афганістані 1979-

1989 роках 

2 6Б2 СРСР Кінець 70-

х років 

ХХ 

століття 

4,4-

4,8 

Параарамідна 

тканина, 

високотвердий 

титановий сплав 

Від осколків та 

куль калібру 

менше 7,62 мм 

Широко 

застосовувався у 

війни у 

Афганістане 1979-

1989 роках 

3 6Б3ТМ (Ж-85) 

СРСР 

Кінець 

1980-х 

років 

12,2-

8,2 

Параарамідна 

тканина, титан 

Від осколків та 

куль калібру 

7,62 мм 

Застосовувався 

частково у війні в 

Афганістані 1979-

1989 роках 

4 6Б5 (Ж-86) 

СРСР 

Кінець 80-

х років 

ХХ 

століття 

12,0-

7,6 

Параарамідна 

тканина, титан, 

кераміка 

Від осколків та 

куль калібру 

7,62 мм 

Застосовувався 

частково у війні в 

Афганістані 1979-

1989 роках 

5 6Б13 РФ Кінець 90-

х років 

ХХ 

століття 

До 11 Параарамідна 

тканина, різні 

сплави 

Круговий 

захист від 

осколків, та 

куль за 

четвертим 

класом 

Знаходився на 

озброєнні ЗС РФ 

6 «Корсар М3-1-

4», його 

модифікації, 

Україна 

2002 рік 11-

13,5 

Параарамідна 

тканина, метал, 

кераміка 

Круговий 

захист від 

осколків, та 

куль за 

четвертим 

класом 

Основний  

бронежилет ЗС 

України 

Таблиця складена за матеріалами: [70; 85; 95; 106]. 
 

Як бачимо з таблиці, першим повоєнним бронежилетом у СРСР був броне-

жилет 6Б1, розроблений у середині 1950-х років, у Всесоюзному інституті авіаційних 

матеріалів (ВІАМ). Бронежилет був розроблений на основі нових захисних 
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матеріалів, виготовлених з нейлонової тканини (авізент) і м'якого алюмінію. Його 

вага в 5,2 кг забезпечувала захист від осколків та куль, випущених з кулемета 

пістолета-кулемета (ППШ або ППС) з дистанції 50 м [108]. 

Бронежилет мав різні рівні захисту торсу, живота і спини. Його розробники 

врахували досвід Другої світової війни і зарубіжний досвід застосування 

бронежилетів у війні в Кореї. В результаті його захисна комбінація складалася з 

бронепанелі, виконаної з м'якого алюмінію (АМг7ц) і матеріалу підпору, що 

складався з декількох шарів нейлонової тканини (авізент). Завдяки такому рішенню 

кулі від зовнішньої поверхні бронежилета не рикошетували, а при пробитті її не 

деформувались, що не приводило до збільшення тяжкості поранення бійця. Однак 

бронежилет 6Б1 був виготовлений невеликою партією – близько півтори тисячі 

зразків. З початком війни в Афганістані в 1979 році вся партія була передана до 

частин і підрозділів 40-ї армії [147]. 

Іншим бронежилетом, розробленим Науково-дослідний інститут (НДІ) Сталі 

наприкінці 1970-х років став бронежилет 6Б2. Його розробникам було поставлено 

завдання знизити вагу бронежилета на 15% і одночасно зберегти його рівень 

бронезахисту. Задача була виконана: його вага склала близько 4,5 кг, замість 5,2 кг, 

була значно змінена захисна структура бронежилету. Вона стала складатися з 

високотвердих титанових панелей товщиною 1,25 мм та балістичного екрану, 

виконаного з арамідної тканини. Однак застосування арамідної тканини значно 

підвищило вартість бронежилета та удвічі скоротило термін його експлуатації. 

Бойове хрещення бронежилет 6Б2 отримав під час війни в Афганістані у 1979–

1989 роках. При цьому були виявлені його високі захисні властивості. Він 

утримував до 100% осколків і до 42% куль, випущених зі стрілецької зброї типу 

ПКШ або ПКС. Але були виявлені і негативні його характеристики: різке 

посилення тяжкості поранення в жилеті, можливість рикошету кулі і неможливість 

захисту бійця від куль стрілецької зброї калібру 7,62-мм і вище [70; 80; 85]. До 

кінця війни в Афганістані в частинах 40-ї армії з'явився новий бронежилет 6Б3, в 

якому були використані титанові посилені бронепанелі, що забезпечували 

протикульний захист. В цей же час у НДІ Сталі була розроблена ціла серія 
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бронежилетів: від 6Б3ТМ до 6Б5, які відрізнялися захисною протикульною 

структурою, що складається із комплекту грудної і спинної протиосколкових 

текстильних панелей з арамідного волокна та протикульних панелей з титану і 

кераміки різної товщини. Так, в бронежилеті 6Б3ТМ використали титанові 

бронепанелі товщиною 6,5 мм, а у 6Б4 – керамічні з карбіду бору. Обидва 

бронежилета забезпечували захист від осколків і куль калібру 7,62-мм з дистанції 

10 м. Але вони були досить важкі: перший мав масу 12,2 кг, а другий – 12 кг. Для 

зниження маси було вирішено зробити захист бронежилетів диференційованою: 

грудну секцію – протикульну, а спинну – протиосколковою з титановими 

бронепанелями, анало-гічними як у бронежилеті 6Б2. Це дозволило зменшити вагу 

бронежилетів: першого до 8,2 кг, другого до 7,6 кг. У 1985 році бронежилети 6Б3ТМ 

і 6Б4 були прийняті на озброєння під індексами; перший – Ж-85т, другий – Ж-85к. 

При створенні бронежилетів Ж-85т і Ж-85к вперше була зроблена спроба 

об’єднати їх захисні функції з можливістю перенесення бойової викладки. Для 

цього в спеціальних кишенях чохлів бронежилетів було передбачено розміщення 

чотирьох магазинів АК або РПК, чотирьох ручних гранат, протигаза та портативної 

радіостанції [70; 147]. 

Завершальним у серії радянських бронежилетів став бронежилет 6Б5, ство-

рений НДІ Сталі в 1985 році, який за рівнем захисту та призначенням міг включати 

19 модифікацій, кожна з яких відрізнялася набором захисних елементів з титану, 

кераміки або сталі. Бронежилет прийнятий на озброєння в 1986 році під індексом  

Ж-86. Він складався з двох частин – нагрудної і спинки, з'єднаних на плечах 

текстильною застібкою і ременем з пряжкою, що дозволяло регулювати підгонку 

бронежилета до зросту військовослужбовця. Обидві частини бронежилета поміщали в 

чохли, в кишенях яких розміщувались бронепластини. Бронежилет також 

комплектувався двома водовідштовхувальними чохлами, двома захисними броне-

елементами і сумкою. Всі модифікації бронежилета оснащувалися проти-

осколочними комірами. Зовні на чохлі бронежилета були кишені для автоматних 

магазинів і інших елементів екіпіровки бійця. На плечах передбачалися валики, що 

перешкоджали сповзанню збройового ременя з плеча бійця. 
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Після розпаду СРСР у 1991 році, як свідчать джерела, в Росії та Україні 

розробками нових бронежилетів не займалися. На озброєнні підрозділів збройних 

сил країн практично до середини 2010-х років залишалися бронежилети 6Б3 та 6Б4 

Додаток Г.1 радянського виробництва [109, с. 20]. Однак, у цей період у Росії були 

створені бронежилети 6Б11, 6Б12, 6Б13, а в Україні – в 2002 році “Корсар М3”. Їх 

основні характеристики наведені в табл. 2.1.2. 

Бронежилет 6Б11 вагою до 5 кг відноситься до другого класу захисту; 6Б12 

вагою близько 8 кг забезпечував захист грудей за четвертим класом, спини – за 

другим; 6Б13 вагою до 11 кг забезпечував круговий захист за четвертим класом. 

Бронежилет “Корсар М3” і його модифікації: “Корсар М3м” і “Корсар М3мк” 

та інші розроблені на замовлення Міністерства оборони України “НВП  

“Темп-3000”. Базовий варіант “Корсар М3” відноситься до класу універсальних 

бронежилетів, що забезпечують захист від осколків і куль. Його захисна функція 

забезпечена застосуванням сучасних надміцних металевих і тканинних матеріалів. 

Бронежилет складається з передньої і задньої захисних частин, з'єднаних 

текстильними застібками, захисного коміра висотою 7 см для захисту шиї і 

підборіддя і знімним елементом для захисту паху. Всі елементи розміщено у 

чохлах з водопоглинаючої тканини типу ТПС або “Кардура”. З внутрішнього боку 

грудної частини і спини по всій ширині чохла є роз'єм для комплектування 

бронежилета балістичними пакетами, кожен з яких знаходиться у водонепроникному 

конверті. Із зовнішнього боку чохла розташовані кишені для установки жорстких 

бронепластин. На зовнішньому боці бронежилета розміщено три кишені, у кожній 

з яких поміщається по два магазини від автомата Калашникова, дві кишені для 

ручних гранат Ф-1, а також можливе розміщення інших елементів спорядження. На 

зовнішньому боці є кишені для інших елементів спорядження. 

Недоліком бронежилета “Корсар М3”, на нашу думку, є його значна вага, 

особливо в модифікації “Корсар М3м”, вагою 12,6 кг і “Корсар М3мк” – 13,5 кг. 

Але незважаючи на це, всі модифікації бронежилета користуються популярністю у 

військовослужбовців ЗС України. Адже вони пройшли випробування в багатьох 

“гарячих точках”, у тому числі на Сході України і продемонстрували свою 

ефективність. 
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Таким чином, багатовіковий досвід історії став одним з основних факторів, що 

вплинули на створення та розвиток сучасних вітчизняних і зарубіжних ЗІБЗ воїна, 

головними з яких були бронежилети і каски. Проаналізувавши цей досвід, автором 

визначена періодизація розвитку ЗІБЗ від давнини до наших днів. Ця періодизація 

наведена в табл. 2.1.3. та додатку В.1. На нашу думку, ЗІБЗ у своєму розвитку 

пройшли 4 періоди, межі яких визначалися відповідними засобами захисту і 

матеріалами, з яких їх виготовляли. 

Таблиця 2.1.3 

Періодизація розвитку ЗІБЗ 

№ 

з/п 
Період часу 

Зброя, що 

застосовувалась 
ЗІБЗ 

Матеріали виготовлення 

ЗІБЗ 

1 XVIІІ – 

XVIІ ст. до 

н. е. – 

середини 

XVIІІ ст. 

Тяжкі і легкі списи, мечі, 

шаблі, кинджали, бойові 

сокири і щити, арбалети 

та ін. примітивна 

гладкоствольна 

вогнепальна зброя 

Щити, захисні 

сорочки, панцирі, 

кольчуги, кіраси, 

шоломи, лицарські 

обладунки 

Дерево і тверда шкіра 

тварин, мідь, бронза, 

залізо, перша броня 

2 XVIІІ ст. – 

середина 

XIX ст. 

холодна зброя, 

вогнепальна нарізна 

зброя 

Практично не 

застосовувалися, за 

виключенням кірас 

в російській армії 

Залізо, сплави, в 

невеликих кількостях 

броня 

3 Середина 

XIX – 

середина XX 

Деякі зразки холодної 

зброї, швидкострільна 

стрілецька зброя та 

швидкострільна 

артилерія, авіаційні 

засоби ураження 

Щити, нагрудники, 

а потім кіраси і 

шоломи 

Залізо, сплави, стальна 

броня 

4 Середина 

XX – до 

теперішнього 

часу 

Швидкострільна 

стрілецька зброя та 

швидкострільна 

артилерія, авіаційні 

засоби ураження, ядерна 

зброя, високоточні 

засоби ураження 

Універсальні 

бронежилети, 

тактичні шоломи, 

комплекси захисту 

Нейлон, параарамід, 

авізент, 

надвисокомолекулярний 

поліетилен, високоміцна 

сталь, титан, алюміній, 

різні сплави і кераміка 

Таблицю складено за матеріалами: [59–70; 73; 79–82; 85; 98; 103–111; 114; 126; 
127; 133; 147; 153; 156; 157]. 
 

Як видно з таблиці, для захисту від зброї створювалися і відповідні засоби 

захисту. Ефективність кожного засобу захисту залежала від матеріалу, з якого їх 

виготовляли, їх конструкції та призначення. Таким чином, спостерігалася і взаємо-

залежність між процесом створення зброї і боєприпасів і процесом створення і 

вдосконалення засобів, призначених для захисту від впливу цієї зброї. Так, включно 
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до ХІV ст. головною була холодна зброя: тяжкі і легкі списи, мечі, шаблі, 

кинджали, бойові сокири і щити, арбалети та ін. Основними засобами, що 

застосовували для захисту від цієї зброї були: щити, захисні сорочки, панцирі, 

кольчуги, кіраси, шоломи, лицарські обладунки. Для виготовлення захисних 

засобів спочатку використовувалися найпростіші матеріали: дерево і тверда шкіра 

тварин. Однак, з появою металів, спочатку міді, бронзи, а потім заліза, 

покращувалась і якість захисних засобів. Але призначення всіх цих засобів 

залишилося незмінним – захист від усіх видів холодної зброї. Навіть поява перших 

зразків примітивної, гладкоствольної вогнепальної зброї майже не вплинула на 

створення нових і вдосконалення старих засобів захисту. Щоправда, деяку 

досконалість мали такі обладунки, як лати та кіраси. На цьому базувалися зміни, 

пов'язані, насамперед з поліпшенням якості матеріалів і досвіду, набутого з часом, 

а не вогнепальною зброєю. 

Що стосується якості матеріалу, варто зазначити, що в Росії в середині 

XVI ст. розпочали виробництво твердої сталі, що отримала назву броня [63, с. 103]. 

Але це істотно не вплинуло на загальний стан засобів захисту упродовж майже 

25 століть. Головні засоби захисту залишалися незмінними. 

Другий період тривав всього близько 150 років і почав час від початку XVIІІ 

до середини XIX ст. Він характеризувався масовим впровадженням у війська 

вогнепальної нарізної стрілецької зброї і нарізної артилерії, що значно змінило 

характер бою. Бій став маневреним і швидкісним. В такому бою важка кіраса і інші 

засоби захисту виявилися тягарем для воїна. Тому їх у цей період практично не 

використовували і не удосконалювали. Винятком стала російська армія, в якій 

продовжували обмежено застосовувати кіраси нового зразка, виготовлені із заліза. 

У третьому періоді, що тривав з середини XIX до середини XX ст., головним 

видом зброї, що застосовували на полі бою, була швидкострільна стрілецька зброя 

та швидкострільна артилерія. Продовжували застосовувати також і холодну зброю, 

в тому числі і багнет. Таким чином, стрілецька зброя стала поєднувати в собі якості 

вогнепальної і холодної зброї. Застосування нової стрілецької зброї та артилерії 

призвело до великих втрат піхоти на полі бою. Це спостерігалося, наприклад, у 
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Кримській війні (1853–1856 рр.) і Громадянській війни у США (1861–1865 рр.) [63, 

с. 207, 378]. У зв'язку з цим, виникла гостра потреба в захисті воїна від ураження на 

полі бою. З'явилися щити, нагрудники, а потім кіраси і шоломи, що захищають 

тулуб і голову бійця. Для їх виготовлення стали застосовувати більш якісні залізо і 

сталь. У цей час з'явилася броня, що зайняла провідне місце у виготовленні ЗІБЗ ув 

роки Першої та Другої світових війн. 

Під час цих війн масово застосовувалася швидкострільна артилерія, 

автоматична стрілецька зброя та авіаційні засоби ураження. Їх застосування 

призвело до необхідності впровадження у війська нових і забутих “старих” засобів 

захисту: нагрудників, кірас, бронещитів, шоломів, касок та інших виготовлених із 

сталі і броні ЗІБЗ, особливо це було характерним для Другої світової війни. Слід 

зауважити, що ні в одному з досліджуваних періодів не було таких частих змін у 

засобах захисту, як у третьому. Так, на початку Першої світової війни позиційний 

глухий кут призвів до істотного зменшення застосування ЗІБЗ на полі бою. На 

озброєнні піхотинця в цей час залишилися тільки засоби захисту голови: шоломи, 

каски. Але поява нових засобів ураження, особливо в роки Другої світової війни 

призвела до зміни характеру бою, який став загальновійськовим. У зв'язку з цим, 

для захисту воїнів в такому бою потрібні були нові засоби захисту. Для їх 

виготовлення з'явилися більш якісні матеріали: сталі, броня, з яких виготовлялися 

нагрудники та бронежилети, кіраси, шоломи, каски. Але умови швидкоплинності і 

маневреності загальновійськового бою спонукали відмовлятися від застосування 

засобів захисту, то знову їх застосовувати. Така невизначеність була характерною 

особливо для 1941–1942 років. 

Четвертий період розпочався з середини 1950-х років і продовжується по 

теперішній час. Він характерний тим, що в основі створення ЗІБЗ був закладений 

принцип використання в кожному наступному засобі захисту нових матеріалів і 

досвіду попередніх війн: у Кореї, В'єтнамі, Афганістані та ін. У цей час з'явилися 

нові захисні матеріали: нейлон, авізент, арамід, високоміцна сталь, титан, різні 

сплави і кераміка. Особливо це стало помітно в середині 1990-х років. У ньому 

знайшло відображення досягнення світової науки в галузі створення нових 
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матеріалів для сучасних ЗІБЗ. З'явилися нові матеріали з надміцними характери-

тиками. Їх поява сприяла створенню універсальних бронежилетів, характеристики 

деяких з них наведені в таблиці 2.1.2. 

Таким чином, у розвитку ЗІБЗ чітко виділяються чотири періоди, що 

відрізняють тривалістю, зброєю, яку застосовували та засобами захисту від неї, а 

також матеріалами їх виготовлення. Найтривалішим був перший період, який 

тривав близько 25 століть, інші – від 100 до 150 років. Їх тривалість, на нашу 

думку, визначалася передусім науково-технічним прогресом як в галузі створення 

зброї, так і галузі розвитку засобів захисту від цієї зброї. Цей фактор розглянемо в 

третьому підрозділі даного розділу. 

 

 

2.2. Фінансово-економічні умови створення та розвитку вітчизняних засобів 

індивідуального броньового захисту 

 

Одним з найважливіших факторів, що впливали на процес створення та 

розвитку вітчизняних ЗІБЗ, були фінансово-економічні умови, що складалися в 

Україні та її Збройних Силах у 1991–2018 рр. 

Відомо, що критерієм економічного розвитку будь-якої держави є його 

державний бюджет. Державний бюджет України у період 1991–2017 років не 

вирізнявся високими показниками. Наведемо лише один приклад. У 2017 році 

видаткова частина бюджету України становила 790400 млрд грн, у той час як у 

Франції вона була 381,7 млрд євро. Враховуючи співвідношення євро і гривні  

(1÷29,8) видно, що видаткова частина державного бюджету Франції була вищою, 

ніж видаткова частина Державного бюджету України приблизно у 15 разів [159]. За 

валовим показником, темпом зростання, витрати на оборону в розвитку Державного 

бюджету України в період 1991–2017 рр. можна виділити два основних періоди: 

перший – 1991–2013 рр.; другий – 2014–2017 рр. перший період проходив в умовах 

мирного часу, другий – в умовах війни. У першому періоді можна виділити три 

етапи, що різняться істотними особливостями, у вирішенні завдань розвитку і 
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модернізації ОВТ, а також ЗІБЗ військовослужбовців. Межі етапів першого періоду 

такі: першого – 1991–2000 рр.; другого – 2001–2005 рр.; третього – 2006–2013 рр. 

Рамки другого періоду визначені часом та умовами проведення АТО. 

Перший етап першого періоду характерний тим, що в держбюджеті фінансові 

показники виділені на оборону країни окремим рядком не прописувалося, та й 

власне державний бюджет не був збалансованим. Його показники наведені у 

табл.2.2.1. 

Таблиця 2.2.1 

Показники Державного бюджету України у 1992–2000 рр. 

Прибуток Витрата Дефіцит 

Дефіцит у 

відсотках 

до 

прибутку 

Примітка № 

з/п 
Роки 

млрд. крб.    

1 1992 1227,5 1919,7 -692,2 56,0 

2 1993 49621,8 57248,7 -7626,9 15,0 

3 1994 52309,6 630647,0 -107554,4 12,1 

  млрд. грн.   

4 1995 20,7 24,3 -3,6 17,0 

5 1996 30,2 34,2 -4,0 13,0 

6 1997 28,1 34,3 -6.2 22,0 

7 1998 28,9 31,2 -2,3 8,0 

8 1999 32,9 34,8 -1,9 6,0 

9 2000 49,1 48,1 +1,0 +2,0 

Державний бюджет України 

на 1991 рік був прийнятий у 

1990 р. Верховною Радою 

УРСР і становив за видатками 

27495005 тис. карбованців. 

Витратити на оборону 

планувалося 12169490 тис. 

карбованців, що становило 

44% бюджету 

Таблицю складено за матеріалами: [33; 99]. 
 

Зазначимо, що Державний бюджет України на першому етапі вирізнявся 

гострим дефіцитом фінансових (грошових) коштів. Так, наприклад, у 1992 р. дефіцит 

бюджету складав понад 55%. І лише наприкінці 1990-х років він суттєво зменшився, 

скоротившись до 6–8%. За наявних умов, природно, відчувалася гостра проблема 

фінансування ЗС України. У ті роки кошти виділені на оборону йшли переважно на 

грошове утримання військовослужбовців та скорочення армії. Варто зазначити, що 

лише за 5 років (1992–1996 рр.) – чисельність військовослужбовців ЗС України 

скоротилася на понад 200 тис. осіб – з 600 тис. до 384 тис., тобто у 1,6 рази [149, 

с. 36]. На означені цілі витрачалося від 80% (на початку етапу) до 50% усіх 

грошових коштів, виділених Збройним Силам. Водночас, на розвиток озброєння та 

військової техніки (ОВТ), а також засобів захисту особового складу грошових 
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коштів з бюджету практично не виділялося. На оснащенні особового складу 

ЗС України на цьому етапі залишалися ті самі засоби захисту, що знаходилися на 

оснащенні частин і підрозділів Радянської армії, дислокованих на території України 

до розпаду СРСР. Це бронежилети 6Б3, 6Б4, 6Б5 і сталеві шоломи СШ-68. 

Певні якісні зміни у державному бюджеті України відбулися на другому етапі, 

тобто з 2001 по 2005 рр. Державний бюджет у ці роки вирізнявся тим, що в ньому 

закладали конкретну суму не тільки на фінансування потреб на скорочення 

ЗС України та грошове утримання військовослужбовців, але й на якісне оновлення 

військ (сил), удосконалення системи управління, матеріально-технічне забезпечення, 

закупівлю і модернізацію ОВТ, а також засобів захисту військовослужбовців. 

Основні показники фінансування потреб Збройних Сил України з державного 

бюджету означеного періоду наведені в табл. 2.2.2. 

Таблиця 2.2.2 

Показники Державного бюджету України у 2001–2005 рр. 
 

Роки № 

з/п 
Основні показники 

2001 2002 2003 2004 2005 

1 Нормативна потреба 8167,7 7825,8 8960,1 10125,6 14000,5 

2 Мінімальна потреба 6650,3 6035,4 5899,0 8787,6 7051,7 

3 Визначено державним бюджетом 3565,5 3694,0 4448,4 5503,9 5925,7 

4 Реальне фінансування 3029,8 3070,3 4167,3 5158,8 6058,1 

Таблицю складено за матеріалами: [43, с. 134]. 
 

Як видно з таблиці, в ці роки в Держбюджеті України окрім закладених сум, 

вперше показано визначені експертами цифри, що характеризували мінімальні і 

нормативні потреби ЗС України. Проте, передбачені бюджетом кошти, як правило, 

були значно меншими як за нормативні (удвічі–утричі), так і мінімальні (1,3–

1,8 рази) потреби Української армії. Реальні ж кошти, закладені на оборону 

України та отримані Збройними Силами, були значно меншими за передбачені 

бюджетом (за виключенням 2005 р.). При цьому у перші два роки фінансування 

ЗС України перебувало на рівні, що не перевищувало 50% від мінімальних потреб, 

а в наступні два роки – досягли 60–70%. У 2005 р. вони становили 86%, а реальне 

фінансування ЗС України виявилося на 2% більшим від суми, яку заклали в 

бюджет. Це дозволило не тільки виділити необхідні кошти на закупівлю та 



 
 

90 

модернізацію зброї і бойової техніки, але й на створення й удосконалення ЗІБЗ 

військовослужбовців. Саме на цьому етапі, як зазначалося в п. 2.1 у 2002 р. ТОВ 

“НВП “Темп-3000” було розроблено вітчизняний бронежилет “Корсар М3” і його 

модифікації, який був прийнятий на постачання ЗС України. 

Значні зміни у структурі річних державних бюджетів України відбулися на 

третьому етапі першого періоду (2006–2013 рр.). У них визначалися мінімальні 

потреби ЗС України, планові та реальні суми, що виділялися на оборону. Причому 

зазначені суми показували не тільки в грошовому еквіваленті, але й у відсотках до 

ВВП. Основні показники фінансування ЗС України за роками (2006–2013) наведені 

у табл.2.2.3. 

Таблиця 2.2.3 

Основні показники фінансування Збройних Сил у 2006–2013 роках 

Роки фінансування № 

з/п 

Фінансування 

ЗСУ 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Закладено до 

бюджету, млрд 

грн. 

7,609 9,13 9,907 12,806 12,477 13,804 16,374 15,281 

1 

 з них: 

- у % від ВВП 
1,47 1,33 1,03 1,2 1,15 1,07 1,09 0,97 

Отримані з 

бюджету  

млрд грн з них 

6,405 8,071 9,529 8,341 10,554 12,709 14,762 15,160 

- у % від ВВП 1,24 1,18 0,99 0,79 0,97 0,98 0,98 0,96 

2 

- у відсотках 

від бюджету 
84,1 87,8 96,1 65,0 84,0 92,0 90,2 99,0 

Виділено на 

ОВТ млн грн: 
        

- за планом 237,2 1135,3 976,7 3578,8 1717,5 1828,8 2622,6 1565,6 

- фактично 230,3 682,0 900,5 602,8 736,6 1139,6 1821,9 1536,6 

3 

- у % від 

бюджету 
3,6 8,4 9,4 7,1 6,9 8,7 12,3 10,1 

4 Закуплено БЖ, 

тис. к-тів 
- - 3,0 - - 150 к-тів 

5 Закуплено БШ, 

тис. од. 
- 301 од. - - - 150 од. 

Витрати на 

закупівлю БЖ 

та БШ 

- у грн. 

- 

400,5 

тис. 

грн. 

1,26 

млн. 

 грн. 

- - 

84,0 

тис. 

 грн. 

268,6 

тис. грн. 
- 

6 

- у % до витрат 

на ОВТ - 

менш 

як  

0,1 % 

менш 

як 

0,2% 

- - - 
менш як 

0,1 % 
- 

Таблицю складено за матеріалами: [44–50, 56]. 
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Як видно з таблиці, суми, закладені у річний бюджет на 2006–2013 рр., були 

дещо більшими за 1% від ВВП. Тільки у 2006–2007 рр. вони досягали 1,5% ВВП. 

Хоча, зазначимо, відповідно до ухваленого Верховною Радою 6 грудня 1991 р. 

Закону України “Про оборону України” [32], фінансування потреб національної 

оборони мало бути на рівні не менше 3% ВВП [38]. 

Ще меншим було реальне фінансування ЗС України, що в середньому 

становило близько 1% ВВП. У співвідношенні до запланованих витрат коштів, 

реальні їх витрати за роками в середньому становили 87%. Такий стан у 

бюджетному забезпеченні витрат на оборону був незадовільним, що негативно 

позначалося на забезпеченні потреб Збройних Сил, передусім у сфері закупівлі та 

модернізації ОВТ – фактичні витрати виявилися нижче запланованих: у середньому 

за цей етап вони становили 8,3% від загального бюджету, що загалом виділявся на 

оборону. 

Варто зауважити, що у цей час були розроблені і затверджені найважливіші 

державні програми, що стосувалися оборони. Так, наприклад, у 2005 р. розроблено 

“Державну програму розвитку Збройних сил України на 2006–2011 роки (Основні 

положення)” [38]. У ній визначено три головних і вісім цільових програм розвитку 

ЗС України, серед яких і програму розвитку ОВТ. У 2007 р. розроблено та прийнято 

“Стратегію національної безпеки України” (затверджена указом Президента 

України від 12 лютого 2007 р. №105/2007) [40], що визначила принципи, пріоритети, 

цілі та завдання в галузі військово-технічної політики у сфері оборони, зокрема й у 

сфері розвитку та модернізації ОВТ. 

Пріоритетними напрямками в оснащенні ЗС України ОВТ визначено розвиток 

засобів управління, розвідки, радіоелектронної боротьби, високоточної зброї, 

авіації, протиповітряної оборони, а також модернізацію кораблів і катерів 

Військово-Морських Сил. 

Отже, на третьому етапі розвиток ЗІБЗ військовослужбовців не визначене як 

пріоритетне завдання, і на його вирішення виділялася незначна сума коштів. До 

того ж ці кошти, як правило, виділялися коли українські військовослужбовці 

готувалися до виконання завдань в одній з миротворчих місій, або вже брали в  них 
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безпосередню участь. Тому з восьми років цього етапу тільки в половині річних 

бюджетів закладали невеликі суми на закупівлю бронежилетів і шоломів. Так, 

наприклад, у бюджеті на 2007 р. на ці цілі виділено всього 400 тис. грн, а на 

2008 р. – 1,26 млн грн, що склало 0,1–0,2% від суми, виділеної на розвиток і 

модернізацію ОВТ. 

Ще менше коштів було виділено у 2011–2012 рр. А, в 2006, 2009, 2010 і 2013 

роках на закупівлю бронежилетів і бронешоломів, як видно з табл. 2.2.3, коштів 

взагалі не виділялось. Та й у 2011 р. на ці потреби було виділено всього 84 тис. грн., 

що складало тисячні долі відсотку від суми, виділеної на розвиток ОВТ. Тому за 

таких умов за весь 8-ми річний етап 2006–2013 рр. було закуплено не більше 3000 

бронежилетів і близько 450 бронешоломів. А за два–три роки, що передували АТО, 

було закуплено всього 150 бронежилетів і 150 бронешоломів. Тому на початку 

проведення АТО зіткнулися з проблемою забезпечення військовослужбовців ЗІБЗ. 

Причини такого стану, на нашу думку, лежать як у соціально-політичній, так 

фінансово-економічній площині. Проте, головною з них були саме фінансово-

економічні умови, що склалися в державі. У 1990–2000-х роках, за відсутності 

достатніх коштів, потрібно було у повному обсязі виплачувати грошове утримання 

військовослужбовців і одночасно фінансувати програми скорочення ЗС України 

[32; 39]. Тут гостро виявилася невідповідність між необхідністю фінансового 

забезпечення вирішення цих завдань і можливістю одночасного і достатнього їх 

фінансування. Крім того, спостерігався значний дисбаланс у чисельності особового 

складу армії та інших складових Воєнної організації держави, на утримання яких 

необхідно було виділяти значні кошти. Так, у 2008 р. загальна чисельність 

особового складу всіх військових формувань в Україні перевищувала чисельність 

особового складу армійських підрозділів і частин у 2,5 рази.  

Для порівняння, в тому ж році співвідношення особового складу армійських 

частин та інших військових формувань становила: у Франції близько – 1,0, в 

Угорщині – 1,6, в Італії – 1,8; у Польщі – 0,87 [127, с. 22]. Природно такий 

дисбаланс у загальній структурі ЗС України призводив до дисбалансу в їх 

фінансуванні. Необхідно було ліквідувати цей дисбаланс, що за більшої 
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чисельності різних військових формувань в Україні було вкрай складно. Складно 

також було знайти й джерело фінансування ЗС України. У державних бюджетах 

третього етапу, як і інших, безумовно визначено три джерела: загальний фонд, 

спеціальний фонд і резервний (стабілізаційний) фонд. Основним з них є загальний 

фонд. З нього ЗС України отримували від 86 до 93,6% від усіх надходжень з 

бюджету. Зі спеціального фонду, який формувався за рахунок коштів, отриманих 

від реалізації військових містечок, продажу землі та інших видів фінансово-

економічної діяльності, ЗС отримували від 5 до 10% фінансових надходжень. 

Резервний (стабілізаційний) фонд формувався, головним чином, за рахунок коштів 

держави, а також коштів громадських організацій, приватних осіб, так званої 

спонсорської допомоги. 

Загалом, фінансові-економічні умови, які склалися в роки, що передували в 

АТО, були надто складними. Ще більш складним вони виявилися в ході її 

проведення. 

У 2014 фінансовий рік ЗС України вступили в умовах мирного часу. Однак, 

АТО, що розпочалася у квітні цього ж року змусила ввести значні корективи в 

військовий бюджет України. Його показники представлені в табл. 2.2.4. 

Таблиця 2.2.4 

Основні показники фінансування ЗС України у 2014–2017 роках 
 

Роки фінансування № 

з/п 
Фінансування ЗСУ 

2014 2015 2016 2017 

Всього  

Закладено до бюджету, млрд грн 27,069 46,736 59,428 69,175 202408 1 

 з них: 

- у відсотках від ВВП 
1,78 2,53 2,63 2,43 

 

Отримані з бюджету  млрд грн 26,968 49,334 58,026 72,126 206454 

з них  

- у відсотках від ВВП 
1,77 2,67 2,57 2,53 

 

2 

- у відсотках від бюджету 99,6 105,6 97,6 104,3  

Виділено на ОВТ млн грн:      

- за планом 3995,2 8292,6 11573,8 14615,1 38440,5 

3 

- фактично 4258,8 10309.3 9372,6 17142,2 41082,9 

4 Закуплено бронежилетів, тис. ком-тів 30,04 38,8 26,7 1,0 96540 

5 Закуплено БШ (касок), тис. од. - 96,6 25,0 18,0 139,600 

Витрати на закупівлю БЖ та БШ  

- у грн 

118 млн 

грн 

154,35 млн 

грн 

208,52 млн 

грн 

52,308 млн 

грн 

533,18 млн 

грн 

6 

- у % до витрат на ОВТ 2,8% 1,5 % 22% 0,3 %  

Таблицю складено за матеріалами: [52–56]. 
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Як видно з таблиці, заплановані у бюджет видатки на оборону у 2014 році 

склали 27,069 млрд грн, що склало 1,78% від ВВП. Понад 50% від цієї суми склали 

кошти, заплановані до надходження із загального фонду (13677 млн грн). Зі 

спеціального фонду планувалося отримати 1473,6 млн грн, що становило 5,5% 

коштів, закладених до річного бюджету. 

Особливістю бюджету ЗС України на 2014 рік було те, що в ньому перед-

бачалося надходження грошових коштів у сумі 11918,2 млн грн з резервного фонду 

[45, с. 12]. На нашу думку, це було викликано початком війни на Сході України, що 

вимагала додаткових витрат, які можна було взяти, в основному, з державного 

резерву. Проте, і за таких обставин реальні витрати на оборону в 2014 році 

виявилися нижчими від запланованих і становили 26967,7 млн грн, що становило 

1,77% від ВВП і 99,6% від річної суми. Повністю отримали грошові кошти із 

загального та резервного фондів; зі спеціального фонду було недоотримано 7% 

грошових коштів. Виділені кошти на оборону – 26967,7 млн були спрямовані на: 

утримання ЗС України – 21802,1 млн грн; на підготовку ЗС України – 911,8 млн грн 

і на ОВТ – 4253,8 млн грн. У відсотках це склало: 80,8; 3,4; 15,8% від виділених 

коштів на оборону [99]. Таким чином, основні грошові кошти з бюджету 2014 року 

спрямовувалися на утримання ЗС України. Порівняно з 2013 роком на 5,7% зросли 

видатки на ОВТ, але цього було недостатньо для належного забезпечення Збройних 

Сил зброєю і бойовою технікою та підвищення їх боєздатності. Не було, на нашу 

думку, воно достатнім і впродовж усього другого періоду.  

Як видно з табл. 2.2.4, витрата грошових коштів на оборону з року в рік 

зростала і до кінця другого періоду становила 2,5% від ВВП. Вона також зросла і у 

грошовому еквіваленті, і нарешті на 2017 рік склала суму 72126,2 млн грн, тобто 

порівняно з 2014 роком зросла у 2,6 рази. Загальна сума витрат на оборону за 

чотири роки АТО склала 206454 млн грн, що на 7% була вище запланованої суми. 

Однак, через інфляцію, яка в той час коливалася в межах 13,7–43,3%, грошові 

витрати на оборону значно нівелювалися [99]. У світовій практиці вважається 

нормою, коли витрати на оборону становлять близько 3% від ВВП в умовах 

мирного часу [53]. 
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У 2015–2017 роках дещо змінився розподіл грошових коштів, виділених на 

оборону за їх функціональним призначенням. У відсотках його розподіл наведений 

у табл. 2.2.5. 

Таблиця 2.2.5 

Розподіл коштів в ЗС України з 2014 по 2017 роки  
за функціональним призначенням 

Роки № 

з/п 

(у % до бюджету) 

Кошти направлені на 2014 2015 2016 2017 

Світова 

практика 

1 утримання ЗС України 80,8 74,9 79,0 72,4 50,0 

2 підготовку ЗС України 3,4 4,2 4,8 3,8 20,0 

3 розвиток ЗС України 15,8 20,9 16,2 23,8 30,0 

Таблицю складено за матеріалами: [52–55]. 
 

Як видно з таблиці, основна частка виділених коштів на оборону припадала на 

утримання ЗС України і тільки 15–20% виділялося на розвиток ОВТ. У світовій 

практиці вважалося нормою, коли на розвиток ОВТ витрачається 30% коштів, 

виділених на оборону. В Україні на ці цілі виділялося в 1,5–2 рази менше коштів. І 

тільки до кінця 2017 року цей розрив був дещо скорочений, хоча і був нижчим від 

світових стандартів у 1,2 рази. 

Чому так сталося? На нашу думку, такий розподіл грошових коштів по 

призначенню визначився передусім фінансово-економічними умовами, які склалися 

у 2014–2017 роках. А вони були непростими. 

На початку війни на Сході України, першочерговим завданням було створення 

угруповання військ для вирішення бойових завдань, що виникали. Було створено 

таке угруповання в кількості до 1500 військовослужбовців і близько 170 одиниць 

зброї і військової техніки [52, с. 9]. Потім необхідно було збільшити його кількісно 

до необхідної чисельності і створити нормативну базу для функціонування 

ЗС України в умовах ведення війни. Для цієї мети Указом Президента України 

“Про рішення Ради національної безпеки і оборони України” від 1 березня 2014 р. 

“Про невідкладні заходи щодо забезпечення національної безпеки, суверенітету і 

територіальної цілісності України” №189/2014 від 02 березня 2014 року Збройні 

Сили були приведення в бойову готовність “Повна” [36]. А 17 березня 2014 р. 
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Законом України “Про затвердження указу Президента України “Про часткову 

мобілізацію” №1126-VII від 17 березня 2014 р. в Україні було оголошено часткову 

мобілізацію. З цього часу держава почала функціонувати в умовах особливого 

періоду [35]. Що таке особливий період? 

Особливий період – це період функціонування національної економіки, 

органів державної влади, інших органів місцевого самоврядування, ЗС України, 

інших військових формувань, сил цивільного захисту, підприємств, установ і 

організацій, а також виконання громадянами України свого конституційного 

обов’язку щодо захисту Вітчизни, незалежності і територіальної цілісності 

України, який настає з моменту оголошення рішення про мобілізацію (крім 

цільової) або доведення його до виконавців стосовно прихованої мобілізації чи з 

моменту введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях та 

охоплює час мобілізації, воєнний час і частково відбудовний період після 

закінчення воєнних дій. 

Умови особливого періоду функціонування ЗС України дозволили провести 

структуризацію доходів бюджету, знайти нові джерела його поповнення, навести 

деяку елементарну дисципліну в витрачанні грошових засобів, збільшити їх 

витрати на ОВТ. При цьому фінансові потреби ЗС України забезпечувалися не 

тільки із засобів основного, але й спеціального фонду, розширеного за рахунок 

коштів, отриманих від продажу майна, у тому числі конфіскованого за рішенням 

суду, а також коштів, вилучених з корупційних схем. З таких джерел, наприклад, у 

2017 р. військовий бюджет доодержав 4527,9 млн грн [55, с. 27]. 

У наведенні порядку з витратами бюджетних коштів на оборону відіграв 

важливу роль внутрішній аудит і заходи щодо попередження та протидії корупції в 

ЗС України. Вже у 2014 році, з метою посилення і впорядкування контролю за 

витратами грошових коштів в оборонній сфері, було проведено ряд заходів, а саме:  

створена постійно діюча робоча група з питань взаємодії з Генеральною 

прокуратурою України;  

сформовано Науковий центр запобігання та протидії корупції;  



 
 

97 

проведено антикорупційний аналіз дев’яти сфер діяльності Міністерства 

оборони, зокрема у відчуженні та реалізації військового майна;  

закупівля товарів, робіт та послуг за державні кошти;  

утилізація ракетного палива ракет і боєприпасів;  

постачання до ЗС України паливо-мастильних матеріалів і котельного палива;  

забезпечення речовим майном та ін. 

Перевірено фактичний стан діяльності п’яти структурних підрозділів 

економічного блоку Міністерства оборони за вищезазначеними процедурами. 

Визначено перелік посад у Міністерстві оборони за високим корупційним ризиком. 

Проведені службові розслідування щодо процедур закупівлі та контролю за якістю 

бронежилетів та ін. Опрацьовано 246 звернень громадян з питань запобігання 

корупції. Тільки за результатами перевірок і службових розслідувань до право-

охоронних органів передано відповідні матеріали та попереджено можливі 

фінансові порушення на суму понад 30 млн грн [52, с. 14]. Загальний економічний 

ефект від діяльності внутрішнього аудиту в 2014 році склав 1346,9 млн грн [55, 

с. 30]. 

У наступні роки тривала робота щодо вдосконалення системи контролю за 

витратою коштів та посилення її, стосовно до умов воєнного часу. Так, у 2015 році 

було запроваджено систему внутрішнього контролю та управління ризиками, як це 

прийнято в країнах Європейського Союзу та країнах – членах НАТО. Затверджено 

Антикорупційну програму Міністерства оборони України на 2015–2017 років та 

утворено Комісію з моніторингу та координації виконання цієї програми, головним 

завданням якої була реалізація пріоритетних напрямків програм. Для зміцнення 

фінансової дисципліни та запобіганню порушень було: впроваджено європейські 

підходи до управлінської відповідальності і підзвітності керівників; проведено 

ідентифікацію та оцінювання ризиків; забезпечено утримання ризиків у межах, які 

істотно не впливають на досягнення визначених цілей. У 2015 році поширено аудит 

у сфері економічної діяльності оборонного відомства та операції з нарахування 

окремих видів грошового забезпечення в зоні проведення АТО. Протягом року 

опрацьовано близько 2,3 тис. проектів управлінських рішень щодо надходження, 
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використання та списання коштів і майна, закупівель, відчуження майна і земель, 

реорганізації підприємств та інших питань фінансово-господарської діяльності. 

Унаслідок цього підвищено ефективність управління державними фінансовими, 

матеріальними та іншими ресурсами, економічний ефект якого у 2015 році досяг 

895,9 млн грн, а загальний економічний ефект від діяльності внутрішнього аудиту 

склав 3656,4 млн грн [53, с. 17; 99]. 

Наступний 2016 рік був роком вдосконалення системи внутрішнього аудиту і 

доведення її до стандартів НАТО і Євросоюзу. Пріоритетними напрямками 

діяльності Служби внутрішнього аудиту в цьому році були: запобігання порушень 

законодавства і корупційним проявам; дослідження найбільш ризикованих, 

моніторинг заходів щодо усунення порушень та притягнення до відповідальності 

винних осіб; оперативне реагування на повідомлення про факти порушень, 

сприяння військовослужбовцям та членам їх сімей в отриманні належних 

соціальних гарантій. 

Але, разом з тим, у 2016 році менше уваги приділили питанню розвитку ОВТ, 

про що свідчать цифри (див. табл. 2.2.4). Так, з бюджету на рік планувалося на ці 

цілі витратити 11537,8 млн грн, а фактично витрачено 9372,6 млн грн, що склало 

81% від запланованої суми. На 9% витрати на ОВТ були також нижчими, ніж у 

2015 році. На нашу думку, така ситуація пов'язана з недооцінкою військово-

політичної обстановки, що склалася в 2016 році на Сході України. Але як показали 

подальші події, такий обсяг видатків на розвиток ОВТ був не ефективним і для 

належного забезпечення цими коштами ЗС України [54,  с. 19]. 

Загалом, у 2016 році продовжували роботу щодо структуризації військового 

бюджету, реформування системи внутрішнього аудиту і управління ризиками, 

виконання Антикорупційної програми. За рік було опрацьовано близько 2 тис. 

проектів нормативно-правових актів, проведено 1395 антикорупційних експертиз, а 

також надано сотні рекомендацій щодо підвищення ефективності управління 

фінансами. Загальний економічний ефект від контролю за фінансовою діяльністю в 

2016 році склав 7889,2 млн грн, що в 2,1 рази більше, ніж у 2015 році [54, с. 20-22; 

99]. 
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Подальше вдосконалення управління фінансами в ЗС України сталося в 2017 

році. На початку року Міністерством оборони розроблена “Стратегія реформування 

системи управління державними фінансами на 2017–2020 роки”, схвалена 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08.02.2017 № 142-р. [41]. Вперше 

в Україні було проведено незалежне зовнішнє оцінювання внутрішнього аудиту 

міжнародними експертами. За їх висновками, внутрішній аудит Міністерства 

оборони за тридцятьма критеріями повністю відповідає міжнародним стандартам і 

ще за двадцятьма – частково [55, с. 31]. Була відзначена висока компетентність 

українських аудиторів, великий обсяг і результативність їх роботи. За рік ними 

опрацьовано 10496 пакетів документів щодо ризикованих операцій і притягнуто до 

матеріальної та дисциплінарної відповідальності 3497 осіб [55, с. 29-30]. Загальний 

економічний ефект від діяльності Служби внутрішнього аудиту у 2017 році 

складався з обсягів додаткових надходжень, попереджених зайвих втрат, усунутих 

порушень ризиків встановив 5128,3 млн грн, що у 1,4 рази більше, ніж у 2015 році 

але у 1,5 рази менше, ніж в 2016 році. 

Загалом, внутрішній аудит в 2014–2017 роках вирішував завдання зміцнення 

фінансової дисципліни у Міністерстві оборони, що в підсумку створювало умови 

для виділення додаткових коштів на закупівлю і модернізацію ОВТ для ЗС України. 

Ці кошти за 4 роки четвертого етапу склали 19020,8 млн грн. Це ж завдання 

вирішувалось і за рахунок гуманітарної допомоги, одержаної від іноземних 

громадських, державних і недержавних організацій і громадян. У 2014–2017 роках 

ця допомога Міністерству оборони України склала 6885,9 млн грн., у тому числі: у 

2014 році – 426,2 млн грн; у 2015 році – 1696,1 млн грн; у 2016 році – 2083,8 млн 

грн; у 2017 році – 2679,8 млн грн [55, с. 28]. 

Таким чином, як показують розрахунки, загальна додаткова сума, отримана 

Міністерством оборони за рахунок гуманітарної допомоги та вдосконалення 

управління фінансовими ресурсами і контролю за ними склала 25906,7 млн грн, що 

дорівнювало 63% всіх грошових коштів, отриманих з бюджету на закупівлю та 

вдосконалення зброї та військової техніки. 
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Як бачимо, у табл. 2.2.4, сума коштів, отриманих з бюджету за чотири роки 

проведення АТО на закупівлю і модернізацію ОВТ, склала 41082,9 млн грн і 

перевищувала заплановані на ці цілі суму на 2642,2 млн грн. Це пов'язано 

насамперед із зростанням потреб в ОВТ в умовах воєнного часу. Завдання 

забезпечення підрозділів і частин в АТО стало одним із головних. 

Як вищезазначено, на початку АТО виникла проблема забезпечення військово-

службовців ЗІБЗ – бронешоломами та бронежилетами. Але вже до кінця 2014 року 

ця проблема була практично вирішена – військовослужбовці в районі проведення 

АТО були забезпечені: бронежилетами на 95%, кулезахисними сталевими шоломами 

на 100%, кулезахисними кевларовими шоломами на 23% [52, с. 12]. 

Протягом наступних років другого періоду тривала закупівля ЗІБЗ для 

військовослужбовців. За чотири роки АТО усього закуплено понад 96 тис. броне-

жилетів і понад 139 тис. бронешоломів. Витрачено на ці цілі 533,18 млн грн, що 

приблизно в 250 разів більше, ніж за весь час з 1992 року до початку АТО на Сході 

України (табл. 2.2.3; 2.2.4). 

Таким чином, фінансово-економічні умови, що склалися в Україні за роки її 

незалежності, стали найважливішим чинником у забезпеченні військовослужбовців 

ЗІБЗ. Ці умови, в свою чергу, залежали від соціально-економічних можливостей 

держави та військово-політичної обстановки, що склалася як всередині, так і за її 

межами. 

За характером і змістом фінансово-економічних умов, з початку здобуття 

незалежності України і до кінця проведення АТО, в розвитку державного бюджету 

умовно виділено два періоди: перший період – 1991–2013 роки; другий період – 

2014–2017 роки. Перший період характерний тим, що в ньому фінансове 

забезпечення програми розвитку і модернізації ОВТ, а разом з ним і ЗІБЗ 

проходили в умовах мирного часу, хоча і в цьому періоді спостерігалося істотне 

розходження у вирішенні цих завдань, що і зумовило його поділ на етапи. Рамки 

другого періоду визначені часом і умовами проведення АТО. 
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2.3. Науково-технічний прогрес створення та розвитку сучасних засобів 

індивідуального броньового захисту військовослужбовців 

 

На створення та розвиток сучасних ЗІБЗ суттєво вплинув науково-технічний 

прогрес (НТП), зокрема досягнення в цій галузі. Аналіз джерел і літератури 

показує, що НТП в створенні та розвитку ЗІБЗ відбувався за двома напрямками. 

Перший – удосконалення матеріалів, з яких виготовляли засоби захисту військово-

службовців [70; 83; 85; 90–92; 95; 102; 103; 115–117; 121; 124; 132; 139–141; 162; 

165]. Другий – удосконалення конструкцій засобів захисту [70; 71; 75; 80; 81; 86; 

111; 113; 114; 118–120; 126; 127; 131–138; 142; 147; 153; 156; 158]. Ці напрямки 

взаємообумовлені і тісно пов'язані між собою. 

Процес удосконалення матеріалів для виготовлення ЗІБЗ пройшов тривалий 

шлях у своєму розвитку. Відомо, що перші захисні засоби з'явилися близько 25 

століть тому, на початку у вигляді шкіряних, дерев’яних, потім металевих щитків 

лат, панцирів, кольчуг та ін. [126; 127]. Упродовж цього часу матеріали з яких 

виготовляли засоби захисту не мали наукової основи. Він здійснювався емпірично, 

шляхом передачі знань і умінь від одного покоління майстрів до іншого. На цьому 

історичному шляху основними матеріалами для виготовлення засобів захисту були: 

мідь, бронза, залізо. Так тривало до середини XVI ст. У середині XVI ст. у Росії, 

раніше, ніж в інших країнах світу, почалося промислове виготовлення сталі. В 1573 

році царем Іваном IV був створений Бронний наказ, який відав виготовленням і 

постачанням армії шоломами, панцирами та іншими засобами захисту [70]. Тоді ж 

з'явився термін – броня, яку виготовляли з кованого заліза, а дещо пізніше зі 

сталевих катаних плит. Промислове виготовлення броні на той час було освоєне на 

заводах Уралу, де були відкриті багаті родовища залізних руд. Однак, широкого 

розмаху виробництво броні досягло тільки в XIX ст. Броню почали виготовляти в 

Німеччині, Франції, США та інших країнах. Але і тоді першість у цій галузі 

належала Росії. Тоді на заводах Уралу було освоєно виробництво броні шляхом 

переробки чавуну в маловуглецеву сталь (пудлінговий спосіб). У 1859 році технік 

В.С. Пятов уперше в світі виготовив броньові плити шляхом прокатки металу і 
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розробив метод підвищення міцності броні шляхом цементації сталі. Водночас 

інженер П.M. Обухов створив сталь для тонкої броні, яка перевершувала тоді всі 

існуючі сорти [70]. З цих сортів сталі почали виготовляти панцирі, шоломи і інші 

засоби захисту воїнів. 

У XIX ст. швидкими темпами почав розвиватися вугільно-металургійний 

район України (Кривий Ріг, Донбас), який на кінець століття став основною 

промисловою базою виготовлення броні. Накопичені до того часу знання в галузі 

виготовлення броні дозволяли знаходити більш досконалі способи її виробництва. 

У 1870-х роках розроблено мартенівський спосіб отримання сталі, значний внесок 

у розвиток якого внесли вчені П.П. Аносов і Д.К. Чернов. 

До кінця XIX ст. виробництво броні набуло широкого розвитку в країнах 

Західної Європи і США. Значне місце в цих країнах займало виготовлення катаної 

броні, причому у країнах Західної Європи стальну катану броню, в основному, 

використовували при виробництві бронеавтомобілів і бронепоїздів. У США 

основну увагу приділяли бронюванню кораблів флоту. Саме кораблі ВМС США 

були на той час найбільш захищеними у світі від впливу артилерії противника. 

Невипадково броненосний флот США забезпечив їм перемогу у війні з Іспанією 

1898 року [63, с. 299]. 

Як колись, першість у галузі відкриття й освоєння нових способів отримання 

броні займала Росія. На початку XX ст. на Іжорському заводі інженер П.К. Незванов 

розробив спосіб виготовлення броні з високою в'язкістю, що різко зменшувало 

можливість її розколювання при попаданні снарядів. На початку таку броню 

використовували для захисту кораблів, а потім – уже в середині XX ст. знайшли їй 

застосування у виробництві бронежилетів. 

Тільки Перша світова війна дала потужний імпульс розвитку цього процесу. 

Цим займалися практично всі країни – учасниці конфлікту. Однак, слід зауважити, 

що до цього часу не було ще достатньої наукової бази для виробництва захисних 

матеріалів. В основному, цим займалися інженери, техніки, майстри-новатори, які 

працювали на заводах по виробництву металів або військові, які безпосередньо 

брали участь у цьому виробництві. Серед російських майстрів відомий, наприклад, 
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полковник А.А. Чемерзін, який застосував метод виготовлення кірас з комбінацій 

різних стальних сплавів. Він створив бронежилет, який витримав 36 влучень із 

кулемета з відстані 300 кроків [104; 145]. 

Під час Першої світової війни виробництвом і вдосконаленням бронематеріалів 

займалися в Європі та Америці. Першість у цій галузі належала російським майстрам. 

Проте, англійці створили щось близьке за своїми властивостями захисту до 

російського бронежилету Чемерзіна. Їх бронежилет був виготовлений з щільної 

тканини, у чотирьох відділеннях якого на грудній стороні розміщувалися броне-

щітки, що забезпечувала захист людини від осколків або пістолетних куль. У той 

же час в Англії була розроблена так звана “Броня Брюстера” (Brewsters Body 

Shield), з якої створили захисний комплекс, що складався з глухого шолома і кіраси 

(рис. В.2.25). Така броня забезпечувала захист від осколків і куль, випущених із 

стрілецької зброї.  

У роки Першої світової війни у виготовленні бронежилетів знайшла більш 

розширене застосування сталева катана броня. Але її вдосконалення, як і раніше, 

здійснювалося емпіричним шляхом. Науково-технічний прорив в цій галуі стався у 

міжвоєнний період, коли були створені високоміцні сталі та методи їх застосування 

в захисних засобах. 

Потужний імпульс як у сфері створення високоміцної броні, так і в галузі її 

застосування дала Друга світова війна. В її ході значного розвитку набув науково-

технічний прогрес у галузі виробництва сталі, результати якого швидко впровадь-

жували в практику. У такий спосіб відбулася інтеграція науки і практики, що 

забезпечила створення броні з різними механічними властивостями і потрібними 

для конкретних цілей, характеристиками. Головною вимогою, що висувалася на той 

час до броні, було поєднання високої стійкості з живучістю. Стійкість при цьому 

визначалася як здатність чинити опір проникненню всередину броні куль, осколків 

чи снарядів, а живучість – здатністю витримувати багаторазовий вплив засобів 

ураження. Краща стійкість і живучість при цьому досягалися шляхом легування 

броні і відповідною термічною та іншими видами обробки. В якості легуючих 

домішок до броні використовували кремній, марганець, хром, нікель, молібден та 
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інші метали. Поєднання різних домішок давало можливість створювати броню з 

різними механічними властивостями і внутрішньою будовою, що робило її 

універсальною. 

За механічними властивостями броня була високої, середньої і низької 

твердості; за внутрішньою будовою – гомогенною (однорідною), яка мала за всім 

перетином один хімічний склад та механічні властивості, та гетерогенною 

(неоднорідною). 

Гомогенна броня, основним компонентом якої є високоміцна сталь, вважалася 

протикульною і тому знайшла більш широке застосування в виготовленні 

індивідуальних засобів захисту. 

Гетерогенна (неоднорідна) броня використовувалася в основному в 

виробництві протиснарядних засобів захисту. В ній, за рахунок термічної або 

термомеханічної обробки, створювалося кілька шарів твердості: один шар високої, 

а другій – середньої або низької твердості. Це підвищувало її стійкість до 

проникнення снарядів або куль великого калібру. Однак наявність в ній 

неоднорідних структур робила її більш крихкою. Вона була також значно більш 

технологічна у виробництві порівняно з гомогенною бронею. Ці особливості 

обмежували її застосування в виготовленні засобів індивідуального захисту. 

Таким чином, під час Другої світової війни науково-технічний прогрес 

порівняно з міжвоєнним періодом, зробив значний крок у галузі виробництва 

броні. Разом з тим, броня військового часу мала один суттєвий недолік: вона мала 

велику вагу, тому що основним її компонентом була сталь. Тому після Другої 

світової війни у багатьох провідних країнах розпочали розробку нових сталевих 

броньових матеріалів.  

Як зазначалося вище, основою броні є сталь, яка складається зі сплаву заліза і 

вуглецю. Введення в неї різних легуючих елементів змінює структуру сталі та її 

властивості. Так, наприклад, введення в якості легуючих елементів хрому, 

молібдену, вольфраму, ванадію, кремнію та інший сприяє збільшенню міцності та 

твердості сталі. Проте, науково-технічний прогрес у галузі створення нових сталей 

зіткнувся з проблемою досягнення в них, з одного боку, високих значень твердості і 
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міцності, що забезпечує опір проникнення кулі, а з іншого – забезпечення достатнього 

рівня пластичності і в'язкості для запобігання крихкості сталевого бронеелемента. 

Такий компроміс був знайдений у 1980–1990-х роках у США, Франції, СРСР/Росії, 

Швеції. Основні характеристики марок сталі цих держав наведені в табл. 2.3.1. 

Таблиця 2.3.1 

Основні характеристики марок сталі 

№ 

з/п 
Марка сталі,  

країна виробник 
Твердість, НВ (НRС) Межа міцності, МПа  

1 “TOD 4340”, США 477–514 1900 

2 “MARS-300”, Франція 578–655 2180 

3 “ARMOX-600”, Швеція 570–640 2050 

4 “XH-113”, Німеччина 480–530 1900 

5 “44”, “44с”, Росія 560–610 2050–2100 

Таблицю складено за матеріалами: [95, с. 137]. 
 

Як видно з таблиці, найвищу твердість, з наведених у таблиці марок сталі, 

мали сталі Франції, Швеції та Росії. Вони ж мали і високі межі міцності. Такі сталі 

товщиною бронеелемента 5,5 мм забезпечували захист при розстрілі “в упор” 

деякими кулями АКМ і СВД [95, с. 137]. Як показали випробування, для захисту 

від куль з термозміцненим осердям, потрібно збільшення товщини захисної броні 

елементів на 15–20%, що призводить до значного збільшення маси бронежилету. 

Тому одним з можливих шляхів підвищення кулевитривалості бронежилета є 

створення біметалевої броні із зовнішнім високотвердим шаром і тильним в'язким 

шаром. Другий шлях – розробка комбінованої захисної структури, що складається 

зі сталевої бронепластини і текстильного бронепакета [95, с. 137, 147]. Однак, на 

нашу думку, інший шлях є непридатним, тому що веде до збільшення загальної 

ваги бронежилета. 

Одним із напрямків підвищення захисної стійкості бронеелементів від впливу 

куль стало використання високоміцних сплавів титану і алюмінію замість сталевої 

броні [66; 83; 85; 95; 103; 116]. Дослідження у цьому напрямку показали, що при 

однаковій вазі бронежилета, товщину титанової броні можна збільшити в 1,7 рази, 

алюмінієвої в 2,8 [95, с. 152]. Звичайно, таку за товщиною броню в ЗІБЗ навряд 
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можна було використовувати. Однак, розумне збільшення товщини броні стало 

допустимим. Тим більше, в засобах бронезахисту титан у чистому вигляді на той 

час не використовували, а застосовували титанові сплави, які значно збільшували 

його захисні характеристики і одночасно знижували загальну вагу бронеелемента. 

На даний час за кордоном застосовуються дві модифікації титанових сплавів. 

Перша з них містить близько 5% алюмінію і 2,5% олова. Ці сплави мають середній 

рівень міцності, але мають дуже високу корозійну стійкість. Друга – містить у 

певній пропорції стабілізатори: алюміній, ванадій, молібден, хром, залізо та ін. Ці 

сплави мають гарне поєднання технологічних і механічних властивостей і тому 

більш перспективні при створені ЗІБЗ. 

Застосування такої броні розпочалося практично ще в 1970-ті роки. Однак, 

широко стали застосовувати в 1980–1990-ті роки. Тоді, наприклад, у СРСР була 

розроблена серія бронежилетів 6Б5, в яких використовували проти осколкову 

броню товщиною 1,25 мм і протикульну броню товщиною 6,5 мм [95, с. 154]. 

У той же час широкого застосування за кордоном знайшли алюмінієві сплави. 

Сам по собі алюміній у чистому вигляді, через низьку міцність і малу твердість, не 

використовували. Але сплави алюмінію з магнієм, цинком, міддю і деякими іншими 

матеріалами мали достатньо високі механічні характеристики, що при відносно 

малій вазі, забезпечує прийнятний рівень протикульної і протиосколкової стійкості. 

Однак, варто зауважити, що в даний час бронежилети з алюмінієвих сплавів 

використовували, в основному, в підрозділах з підтримання правопорядку. 

У 1950–1970-х роках велись інтенсивні дослідження у галузі розробки м'яких 

броньових матеріалів. Першість у розробці таких матеріалах на той час належала 

США. На початку 1960-х років вони першими в світі розробили високоміцну 

тканину з капрону або нейлону [95; 155; 158]. Бронежилети з такої тканини були 

застосовані у війні в Кореї (1950–1953 рр.). Хоча після цієї війни в США тривала 

робота з удосконалення м'яких броньових матеріалів, проте, упродовж 10–15 років 

основним матеріалом залишався нейлон. 

Технічний прорив в області створення нових полімерів стався наприкінці 

шістдесятих років XX століття. Так, вчені фірми “DUPONT” розробили сімейство 
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волокон, які були в три рази міцніші нейлону. З ниток цього волокна створювалася 

гнучка тонка тканина, яка мала більшу міцність, але меншу вагу в порівнянні з 

нейлоновою тканиною. Новий матеріал під маркою “KEVLAR 29” швидко знайшов 

застосування у виготовленні  

Технічний прорив у галузі створення нових полімерів стався наприкінці  

1960-х років. Учені фірми “DUPONT” розробили сімейство волокон, що були втричі 

міцніші нейлону. З ниток цього волокна створювалася гнучка тонка тканина, що 

мала більшу міцність, але меншу вагу порівняно з нейлоновою тканиною. Новий 

матеріал під маркою “KEVLAR 29” швидко почали застосовувати при виготовленні 

бронежилетів [145]. 

У СРСР упродовж двох десятиліть після закінчення Другої світової війни 

науково-технічний прогрес у галузі розробки м'яких матеріалів практично не 

розвивався. У виробництві бронежилетів використовували такі самі матеріали, що і в 

роки Другої світової війни, броня – основу якої становила високоміцна сталь. Однак, 

досвід США та інших країн, що брали участь у локальних війнах 1950–1960-х років, 

вказував на необхідність пошуку нових броньових матеріалів. Були розроблені і 

впроваджені у виробництво радянських бронежилетів більш легкі алюмінієві сплави 

і титан. Але як і раніше, провідне місце займала високоміцна сталь. Так продов-

жувалося до середини 1970-х років. З того часу, враховуючи досвід США і провідних 

країн, у СРСР також розпочалась роботи з розробки полімерних матеріалів для 

виготовлення ЗІБЗ. 

Перед науково-технічним прогресом 1960–1980-х років постало питання 

визначення критеріїв якості нових полімерних матеріалів. На основі досліджень і 

досвіду застосування цих матеріалів у війнах були визначені чотири критерії, які 

характеризують їх захисні властивості: щільність матеріалу, динамічний модуль 

пружності, міцність на розтяг та подовження при розриві. Причому вважалося, що 

найкращу захисну здатність мають матеріали, які мають високий модуль пружності 

і відносно низьку щільність. Такі їх якості забезпечували швидке перетворення 

кінетичної енергії кулі при попаданні її в такий матеріал в роботу деформування 

великого об’єму цього матеріалу. Куля при цьому втрачає енергію і не проникає 
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глибоко в захисну структуру бронежилета. Ця якість матеріалу, з досить його 

високою міцністю волокон, визначає ефективність текстильної броні. 

На даний час високі захисні якості мають, наприклад, російський – Армос і 

Русар; американський – Кевлар і Спектра; японській Технорм та ін. Характеристики 

сучасних зарубіжних матеріалів наведено в табл. 2.3.2. 

Таблиця 2.3.2 

Характеристики сучасних зарубіжних матеріалів 

Марка матеріалу (країна) Щільність, 

кг/м
3
 

Міцність при 

розтягу, МПа 

Подовження 

при розриві, % 

модуль 

пружності, 

ГПа 

Параарамідні волокна 

Армос (Росія) 1450 5000–5500 3,5–4,5 140–142 

СВМ (Росія) 1430 3800–4200 4,0–4,5 120–135 

Терлон (Росія) 1450 3100 2–3,5 100–150 

Кевлар-29 (США) 1440 2920 3,6 69–77 

Кевлар-129 (США) 1440 3200 3,6 75–98 

Тварон (Нідерланди) 1440 2800 3,3–3,5 80–120 

Технора (Японія) 1390 3000–3400 4,2 71–83 

Поліетиленові волокна 

Спектра-900 (США) 960 2700 4,5 124 

Спектра-1000 (США) 970 3200 – 177 

Дайнема SK-60 (Голландія) 970 2700 3,5 87 

Дайнема SK-66 (Голландія) 970 3100 3,5 100 

Текмілон (Японія) 960 250–2900 5,1 100 

Єспілен (Росія) 970 2900 6,0 130–170 

Таблиця складена за матеріалами: [85; 95; 115; 117; 119; 155; 158]. 
 

Як видно з таблиці, основою з виготовлення текстильної броні є параарамідні 

та поліетиленові волокна. Вони мають високі характеристики міцності і роблять 

ЗІБЗ досить ефективними. Причому за характеристиками міцності матеріали, які 

виготовлені з поліетиленових волокон, мають значні переваги і тому більш 

ефективні. Але вони мають істотний недолік – обмежену температуру експлуатації 

і досить високу горючість. 

Нині досягнуто значного прогресу в технології отримання високоміцних 

волокон, з яких прядуть нитки і виготовляють тканини. Найбільш поширеними в 

даний час є дві технології одержання волокон: формування з рідкокристалічного 

стану і метод гель-формування. Перша технологія розроблена фахівцями фірми 
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“DuPont” (США) ще на початку 1970-х років. Суть її полягала в наступному. 

Волокноутворюючий полімер в розчиненому стані при певній концентрації та 

температурі переводять в рідкокристалічний стан. З полімерів у такому стані 

формують волокна шляхом їх витягування через спеціальний пристрій (фільерд) з 

наступною протяжкою через ванну з холодною водою. Перед прядінням волокон у 

нитки їх додатково нагрівають і витягають, що призводить до збільшення модуля 

пружності матеріалу, виготовленого з таких ниток. 

Другу технологію отримання високоміцних волокон з надвисокомолекулярного 

поліетилену розробила в 1970-ті роки голландська фірма “DSM”. Суть її полягала в 

тому, що розчин полімеру охолоджують, чим доводять його до стану гелю (звідси і 

назва технології – гель-формування). З нього спеціальним пристроєм витягають 

гель-волокна, які намотуються на бабину. Вважається, що волокна, отримані таким 

шляхом, мають високу міцність, твердість і низьку щільність, що дуже важливо для 

захисних структур ЗІБЗ [70; 85; 95]. 

У 1980–1990-х роках розпочали освоєння нових технологій отримання 

надміцних волокон. Одна з них полягає в змішуванні різних полімерів на 

молекулярному рівні або нанорівні [70; 114]. Однак, слід мати на увазі, що кінцеве 

отримання високоміцних волокон засноване, в основному, на їх формуванні з 

рідкокристалічного стану і методом гель-формування. 

Як показала практика, важливе значення при виробництві бронематеріалів має 

виготовлення ниток з різних волокон. На даний час розроблено і освоєно два 

способи отримання ниток: хімічний – склеюванням волокон різними клеями та 

механічний – скручуванням волокон. Міцність ниток при першому способі 

визначається сумарною міцністю волокон, з якого виготовлено нитку. Міцність 

механічного з'єднання волокон у нитку визначається числом накручування на 

одиницю довжини або кутом крутіння, що вимірюється між волокном і віссю 

нитки. Виходячи з такої геометрії ниток, текстильна промисловість створила 

своєрідну систему заходів, що відносяться до товщини ниток. Товщина, в свою 

чергу, визначає метричний номер полотна (Nм), з якого виготовляють текстильну 

броню. На даний час у більшості країн за одиницю товщини нитки прийнято один 
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“текс”. Товщина нитки, що відповідає 1 тексу, дорівнює вазі нитки в 1 г при її 

довжині в 1 км (1 текс = 1 г/км). Для виробництва тканин, які використовуються у 

ЗІБЗ, застосовують нитки товщиною від 29 до 100 текс [95, с. 52]. 

У досліджуваний період значного прогресу досягли у виробництві різних 

типів тканини. На даний час у створенні ЗІБЗ звичайно використовуються тканини 

трьох типів: полотняна, саржева і атласна (сатинова). Тип тканини визначається 

кількістю ниток, що йдуть поздовж тканини і перпендикулярно до них. При цьому 

система ниток, що йде поздовж тканини, називається основою, а тих, що 

перпендикулярно до них – утком. 

У тканинах полотняного типу кожна нитка основи і утка перетинаються по 

черзі зверху і знизу. Тому такі тканини характеризуються максимальною щільністю 

і міцним закріпленням ниток, у них максимальним є зусилля смикання 

(просмикування) ниток. 

При саржевому переплетенні на лицьовому боці тканини переважають нитки 

одного направлення. На поверхні такої тканини помітні діагональні смуги, а на 

рулоні позначено дробове число, чисельник якого показує кількість ниток основи, а 

знаменник – кількість ниток в утку з краю тканини на лицьовій поверхні. Якщо 

чисельник менший знаменника, то така тканина називається уточною, і навпаки, 

якщо чисельник більший, то тканина називається основною. Слід зауважити, що 

показник дробу вказує на щільність саржевої тканини. Чим вищий чисельник, тим 

вища щільність тканини, і навпаки. Але в будь-якому випадку, щільність саржевих 

тканин менша, ніж полотняних. Їх нитки мають більш високу рухомість, зусилля їх 

витягування помітно менші порівняно з полотняними. 

В атласних тканинах на лицьовому боці на п'ять ниток одного напрямку 

припадає одна–дві нитки іншого напрямку. Зовні така тканина має гладку блискучу 

поверхню. Їх структурною особливістю є відносно слабке закріплення ниток у 

тканині, через що нитки легко витягуються з тканини і обсипаються по відрізаному 

краю. Слід зауважити, що від кількості ниток в основі й утку залежить поверхнева 

щільність тканини та її балістична стійкість. А ці критерії, як зазначалося вище, є 

основними при створенні сучасних ЗІБЗ із заданими характеристиками [95, с. 56]. 
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У табл. 2.2.3 наведені основні характеристики деяких іноземних матеріалів, які 

використовують при створенні ЗІБЗ. 

Таблиця 2.3.3 

Основні характеристики балістичних матеріалів 

№ 

з/п 
Тип тканини 

Поверхнева 

щільність 

тканини, 

г/м
2
 

Число ниток 

на 10 см 

тканини: 

основи/утка 

Довшання 

при 

розтягуванні 

тканини в %: 

основи/утка 

Товщина 

тканини, мм 

1 СВМ (Росія), арт. 58319 130 222/212 11/11 0,18–0,23 

2 Терлон (Росія) 190–200 163/150 11/6 0,25 

3 Кевлар 4369 (США) 140 – - – 

4 Кевлар 129 (США) 214 – 7/5 0,25–0,27 

5 Тварон 709 (Нідерланди) 190 – 6/5 0,22 

Таблиця складена за матеріалами: [70; 85; 95]. 
 

Як видно з таблиці, найбільш високу поверхневу щільність з наведених у 

таблиці матеріалів мають американська тканина “Кевлар 129” і російська “Терлон”. 

Близько до них за цим показником наближається нідерландська “Тварон 709”, разом 

з тим, вона порівняно з ними має меншу величину подовження при розтягуванні, 

що дуже важливо при характеристиці захисних властивостей бронематеріалу. 

Привертає увагу мала товщина всіх наведених матеріалів, що дозволяє виготовляти 

багатошарову захисну структуру бронежилета товщиною в кілька міліметрів. 

Після винаходу технології виробництва поліетиленових і параарамідних 

волокон та тканин з них наприкінці 1990-х років фірма “HONEYWELL” розробила 

принципово новий нетканий матеріал, що складається із поперечно укладених 

односпрямованих шарів, які фіксуються за допомогою полімерної матриці. Тоді ж 

були створені і формовані матеріали, виготовлені під високим тиском пресуванням. 

З них була створена броня з поверхневою щільністю 15 кг/м2, яка здатна зупинити 

кулю гвинтівки М80. Вперше бронежилети з такого матеріалу були використані в 

Боснії в 1996 році та показали високу ефективність. 

Таким чином, у другій половині XX століття в країнах Західної Європи, США 

та СРСР були створені високоміцні матеріали текстильної броні. Разом з тим, тоді 

ж здійснювали розробки та виробництво інших видів броні: полімерної 
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(композитної), керамічної, прозорої, комбінованої багатошарової, броні з 

наноматеріалів. 

Полімерну (композиційну) броню виробляєть з композиційних матеріалів. 

Композиційні матеріали (КМ) – це багатокомпонентні матеріали, що складаються з 

суцільної основи (матриці) і дискретного армуючого матеріалу. Фізико-хімічні, 

експлуатаційні та технологічні властивості таких матеріалів підбираються шляхом 

підбору складових матриці і армуючого матеріалу. При цьому армуючі матеріали 

визначають властивості міцності КМ, а матриця забезпечує його монолітність, 

перетворює армуючий матеріал в єдину механічну систему, сприяє рівномірному 

розподілу напруги в цій системі волокон. Такі КМ, по іншому (скорочено) ще 

називають органопластиками. В переважній більшості вони знайшли застосування 

у виготовленні енергоємних жорстких підкладок комбінованої багатошарової 

броні, міцності характеристики яких, як і показники випробування, в основному, 

визначаються двома компонентами КМ: матриці й армуючого матеріалу. 

В якості матриці на даний час використовують два типи полімерних зв’язуючих 

матеріалів: термореактивні та термопластичні. У перших використовують такі 

матеріали: поліефіри, епоксиди, фенол-формальдегіди, поліаміди. Вони являють 

собою в'язкі рідини, які після просочування армуючого матеріалу перетворюються 

в неплавку тверду полімерну матрицю. Цей процес, який відбувається, як правило, 

при високій температурі, називається твердінням. 

Основні фізико-механічні властивості термореактивних зв'язуючих матеріалів 

наведені в табл. 2.3.4. 

Таблиця 2.3.4 

Основні властивості термореактивних зв'язуючих матеріалів 

Властивості матеріалів 

Зв’язуючи 

матеріали 
Щільність, 

г/см
3
 

Міцність, 

МПа 

Модуль 

пружності, 

ГПа 

Гранична 

деформація, 

% 

Ударна 

в’язкість, 

кДж/м
2
 

Поліефіри  1,24–1,44 55–96 2,1 5-300 2–10 

Епоксиди 1,11–1,34 28–90 0,96–3,45 3–50 5–20 

Фенол-

формальдегіди  

1,38–1,94 34–48 6,9–9,7 – – 

Поліаміди  1,4 83–207 3,45–4,14 2–12 – 

Таблиця складена за матеріалами: [70; 85; 95]. 
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Як видно з таблиці, найкращі характеристики міцності мають поліефіри та 

поліаміди. Найбільший модуль пружності мають фенол-формальдегіди і поліаміди. 

Більші деформування витримують поліефіри. Врахування цих властивостей при 

створенні матриці дозволяє створити матеріали з необхідними характеристиками 

волокон. 

Практика використання зв’язуючих елементів у КМ виявила основні їх 

недоліки: відносну крихкість і низьку опірність до ударних навантажень. Однак, ці 

недоліки в деякій мірі усуваються шляхом введення до складу термореактивних 

зв'язуючих пластифікаторів, наприклад, полівінілбутералла [95, с. 110]. Разом з тим, 

термореактивні сполуки мають низьку виробничу вартість і добрі технологічні 

властивості. 

Термопластичні полімери до, яких належать: поліпропілен, фторопласт, 

полікарбонат, фенілон та ін., у первинному стані знаходяться в твердому стані. Для 

просочення армуючого матеріалу їх розігрівають, а в рідкому стані з них формують 

матрицю КМ. При застиганні матриця забезпечує досить високу міцність 

органопластиків. 

Фізико-механічні властивості деяких термопластичних зв'язуючих наведені в 

табл. 2.3.5. 

Таблиця 2.3.5 

Основні властивості термопластичних зв'язуючих матеріалів 

Властивості матеріалів 

Міцність, МПа Зв’язуючи 

матеріали При 

розтягуванні  

При 

стисканні 

Модуль 

пружності, 

ГПа 

Гранична 

деформація, 

% 

Ударна 

в’язкість, 

мДж/м
2
 

Поліпропілен 25–40 20–36 – 200–800 33–88 

Фторопласт 4 14–35 10–12 – 250–500 100 

Полікарбонат 57–70 80–90 24-28 50–100 120–140 

Фенілон 90 320 – 4 20 

Таблиця складена за матеріалами: [70; 85; 95; 102; 103]. 
 

Як видно з таблиці, термопластичні в’яжучи матеріали мають досить високу 

міцність при розтягуванні і стисненні. Вони мають також високу ударну в'язкість, 

яка в 5–7 разів перевищує за цим показником термореактивні зв'язуючі. Поєднання 

досить високої міцності з високою ударною в'язкістю надає їм перевагу перед 
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термореактивними в’яжучими при їх використанні в ЗІБЗ. Але порівняно з 

першими, вони більш технологічні у виробництві, тому що для цього потрібні 

високі температура і тиск. 

Як бачимо, і термореактивні і термопластичні зв'язуючі властивості мають 

певні недоліки. Щоб усунути їх у кожному з них і домогтися оптимального 

поєднання властивостей органопластиків, застосовують різні суміші полімерів, 

наприклад, каучук або епоксиди. Введення їх до складу сполучного елемента 

змінює в'язкість композиту і балістичну стійкість. Так, з практики виробництва 

композитних матеріалів відомо, що малов’яжуча сполучна суміш легко просочує 

тканину, заповнює міжволоконні капіляри і при затвердінні практично повністю 

виключає рухомість волокон і ниток армуючого матеріалу. І, навпаки, більш в'язке, 

залишаючись на поверхні армуючого матеріалу, залишає його внутрішню 

структуру частково зв'язаною, що надає їй певної рухомості. Ця обставина суттєво 

змінює балістичну стійкість органопластиків і призводить до значних змін його 

балістичних властивостей. 

У світовій практиці такий недолік стали усувати за рахунок впровадження 

спеціальних технологій, наприклад, багатошарової плівки, просоченої компози-

тами. При ній армуюча структура формується у вигляді спеціальних шарів, що 

накладаються один на одного під прямим кутом і фіксується за допомогою в'яжучої 

речовини. Від кількості складених аркушів залежить балістична стійкість 

матеріалу, а її параметри дозволяють досягти необхідних параметрів КМ. 

Така технологія, наприклад, була розроблена у 2010-х роках голландською 

фірмою DSM та отримала назву “Shield” [85, с. 121]. Захисні матеріали цієї фірми 

відомі під торговою назвою “Spectra Shield” і використовуються досить широко 

при виготовленні композиційної броні. 

У ці ж роки значного прогресу досягли у галузі створення виробництва 

керамічних матеріалів. До них належать матеріали, отримані і спіканням або 

гарячим пресуванням порошків мінеральних речовин. Такими порошками є, 

наприклад, оксид, карбід, борід, нітрид, окис алюмінію та інші, а також їх суміші. 

Найбільше застосування у виготовленні кераміки знайшли карбід кремнію та бору, 
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а також оксид алюмінію. Їх основні фізико-механічні властивості наведені в 

табл. 2.3.6. 

Таблиця 2.3.6 

Основні властивості керамічних матеріалів 

Властивості матеріалу 
Матеріали для 

виготовлення 

керамічної броні 

Середня 

щільність, 

г/см
3
 

Твердість, 

МПа 

Міцність 

композиту, 

МПа 

Міцність при 

стиску, МПа 

Модуль 

пружності, 

ГПа 

Карбід кремнію 3,1–3,3 2000–2600 350 2500 380–450 

Карбід бору 2,4–2,5 2800–3200 400–420 – 450 

Оксид алюмінію 3,6–3,9 1200–1500 330–380 2000 270–370 

Таблиця складена за матеріалами: [70; 85; 95]. 
 

Як видно з таблиці, велику щільність має кераміка з оксидом алюмінію. В той 

же час вона має порівняно низький модуль пружності, що робить її крихкою. 

Проте, кераміка з окису алюмінію найбільш бажана у виробництві захисних 

матеріалів, що пояснюється поєднанням досить високих експлуатаційних 

властивостей і низькою вартістю. 

Карбід бору та кремнію перевершують окис алюмінію за твердістю, вони 

мають також меншу вагу, але дорожчі у виробництві, особливо карбід бору. Тому 

окис алюмінію використовують при виробництві броні, коли лімітуючим фактором 

є його вартість, а не вага. Разом з тим, на даний час всі ці матеріали застосовують 

при виготовленні керамічної броні. Така броня за захисними властивостям в 2–3 

рази перевищує металеву броню такої ж ваги. Тому її використовують для захисту 

як від пістолетних, так і автоматних, гвинтівочних куль малого калібру. 

Для поліпшення механічних властивостей кераміки в неї додають різні 

домішки, наприклад, двоокис цирконію, а в броньових структурах використовують 

спеціальні підкладки під неї [95, с. 376-381]. В сучасних бронежилетах і броне-

шоломах як підкладку використовують різні матеріали: склопластик, органо-

пластік, арамідні тканини. Перший з них застосовується в легких бронежилетах і є 

відносно недорогим у виробництві. Проте, він поступається своїми захисними 

властивостям органопластікавим матеріалам, які значно дорожчі від перших 

приблизно в 10 разів [95, с. 381]. Тому його застосування у виробництві як 

підкладки досить обмежене. 
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Найпоширенішим матеріалом для підкладок керамічної броні в багатьох 

зарубіжних країнах є арамідні тканини. Вони мають високі балістичні характе-

ристики, які поєднуються з доброю жорсткістю і малою вагою, що покращує 

балістичні властивості кераміки. 

Сучасна кераміка знайшла широке застосування в засобах захисту особового 

складу, тому що вона забезпечує захист від автоматних і гвинтівочних куль. Однак, 

керамічна броня має серйозний недолік: крихкість і, як наслідок, низьку здатність 

витримувати множинні балістичні удари. Цей недолік деяким чином усувають 

трьома способами. Перший – вибір підкладки, про що йшлося вище. Другий – 

забезпечення надійного зв'язку підкладки з керамікою. Проте, найефективнішим, 

на нашу думку, є підбір розміру пластини кераміки і збільшення їх товщини. 

Останнє дозволяє збільшувати захисні властивості керамічних пластин до певної 

величини і зменшити товщину підкладки. Однак, практика останніх років показує, 

що збільшення товщини кераміки на 20–30% з одночасним зниженням на таку ж 

величину підкладки робить керамічну плиту значно крихкішою. Тому доцільним 

бачиться спосіб збільшення товщини кераміки без зменшення товщини підкладки. 

Але це призводить до збільшення загальної ваги керамічної броні, що теж є 

недоцільним. Отже, необхідним є компроміс між оптимальною товщиною 

керамічної плити і її підкладкою, з одночасним збільшенням захисних 

властивостей броні і збереженням її здатності витримувати багаторазові балістичні 

удари. 

Такий же компроміс потрібний при визначенні оптимальних розмірів 

керамічних пластин. Керамічна броня, що складається з великої кількості малих 

пластин (невеликих квадратів, прямокутників, шестикутників) ефективно захищає 

людину від численних влучень, оскільки поширення тріщин обмежено розміром 

керамічних пластин. Однак, невеликі керамічні пластини поглинають менше 

енергії кулі, що збільшує їх пробивну здатність. Крім того, невеликі пластини під 

навантаженням можуть зсуватися, що призводить до зниження захисних 

властивостей ЗІБЗ. 
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Чим більша керамічна пластина, тим більше енергії кулі або уламку вона 

поглинає і, отже, тим менше енергії доводиться поглинати підкладці. Але, чим 

більше енергії поглинає велика керамічна пластина, тим більше вона зазнає 

пошкодження і чим більша площа області її розтріскування, тим менше термін її 

використання. Тому практика експлуатації керамічної броні, що складається з 

різних за розмірами плит, показала, що ідеальних розмірів плит не існує. Кожна з 

них має свої переваги і недоліки, які залежать від відповідних обставин, в яких 

опинилася керамічна броня. Загалом, керамічна броня, поряд з іншими броневими 

матеріалами, протягом 20 років посідає гідне місце в системі броньових матеріалів. 

Наприкінці XX ст. у виробництві ЗІБЗ обмежене застосування отримала 

прозора протикульна і протиосколкова броня. Широке її застосування обмежене 

високою вартістю її виробництва, тому вона використовується у військових цілях 

для виготовлення забрал для шоломів і оглядових вікон для бронещитів. У цивільній 

сфері вона знайшла застосування у виготовленні кулезахисних вікон автомобілів, 

банків, офісів і так далі. Через це, до неї висуваються такі вимоги: протикульна і 

протиосколкова стійкість, міцність і прозорість. 

У військовій сфері для виготовлення прозорої броні використовується 

неорганічне й органічне скло. Найбільше застосування у виробництві ЗІБЗ знайшли 

неорганічне силікатне і боросилікатне скло, а з органічного поліуретанове, 

полікарбонатне (ПКБ) і поліметілметакрилатне (ПММА). Їх фізико-механічні 

властивості наведені в табл. 2.3.7. 

Таблиця 2.3.7 

Фізико-механічні властивості скла 

Неорганічне скло Органічне скло 
Властивості 

Силікатне Боросилікатне Поліуретан Полікарбонат ПММА 

Щільність, г/см
3
 2,5 2,2 1,26 1,12 1,19 

Межа міцності при 

розтягу, МПа 

90 95 69 60–70 70 

Межа міцності при 

стисненні, МПа 

1000 1000 – 80–90 100–106 

Світлопропускання 

(прозорість), % 

87 89 80 86 92 

Таблиця складена за матеріалами: [85; 95]. 
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З таблиці видно, що у неорганічного скла щільність у 2 рази більша 

порівняно з органічним склом. У них приблизно в 1,5 рази вище межа міцності 

при розтягуванні і більше, ніж у 10 разів вища межа міцності при стисканні. Тому 

у виробництві ЗІБЗ неорганічне скло знайшло більш широке застосування. А 

органічне скло використовується, в основному, в багатошаровій прозорій броні в 

якості проміжних ПММА або тилових ПКБ шарів. 

Як показано в таблиці, до неорганічного скла належить силікатне скло. Воно 

в первинному вигляді є крихким і твердим матеріалом. Його крихкість усувається 

шляхом зміцнення методом закалювання або травлення у плавиковій кислоті. 

Міцність скла при першому методі зміцнення підвищується в 2–4 рази, а при 

другому – приблизно в 10 разів [95, с. 207]. Як бачимо, ефективність другого 

способу в 3–5 рази вища від першого, тому його найчастіше використовують у 

практиці. 

Іншим неорганічним склом, застосовуваним у ЗІБЗ, є боросилікатне скло, що 

являє собою багатошарову структуру, склеєну прозорими полімерними клеями. 

Причому, утворююча з клею плівка є бар'єром для поширення тріщин у склі. В 

склі велику захисну функцію має лицьовий шар. Ця функція полягає, по-перше, у 

локалізації високого піку тиску, одержаного від кулі або осколка, по-друге, в 

недопущенні розповсюдження можливих тріщин по великій площі скла, при 

попаданні в нього вражаючих елементів. Тому лицьовий шар скла виготовляють 

із зміцненого скла або навіть з прозорої кераміки. Тиловий шар багатошарового 

бронескла виготовляють з прозорого пластичного матеріалу або покривають 

прозорою полімерною плівкою. У будь-якому випадку тиловий шар відіграє роль 

енергоємної підкладки, що поглинає залишкову кінетичну енергію кулі або 

осколка. При правильному підборі лицьового шару, проміжним шаром, як 

правило, тильний шар не пробивається, в ньому утворюється характерна тильна 

випуклість. Така структура помітно підвищує балістичну стійкість прозорої броні 

і робить її перспективною у створенні ЗІБЗ. 

Таким чином, НТП у галузі створення захисних броньових матеріалів для 

виробництва ЗІБЗ йшов по шляху поліпшення характеристик міцності цих 
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матеріалів з одночасним зниженням їх ваги. До таких матеріалів відносяться 

розглянуті вище високомодульні полімерні композиційні матеріали та 

високоміцні металеві сплави: бронесталь, титанові алюмінієві сплави; 

високотверді кераміки та скло. Всі вони знайшли застосування в конструкціях 

бронежилетів і визначають вплив на кінцеву ціну і якість. 

Конструкція бронежилетів постійно розвивалась і вдосконалювалась, 

адаптуючись до діючих умов. Так, бронежилети перших поколінь (американські 

М52 і перші зразки комплексу PASGT, російська серія 6Б і ін.) мали велику 

площу захисту (50–60 дм2), що забезпечує, так звану “лускатість” або 

“черепичний” бронезахист. Вони досить надійно захищали і від осколків і 

пістолетних куль, але мали суттєві експлуатаційні й ергономічні недоліки. До них 

слід віднести: відсутність диференційованого рівня захисту і заброньового 

амортизатора, що знижує рівень заперешкодної травми; відсутності 

антирикошетного шару, що затримує осколки, які утворюються при влучанні кулі; 

відсутність водовідштов-хуючих просочень або матеріалів, що уберігають 

бронежилет від намокання; відсутність системи терморегулювання і 

перерозподілу ваги бронежилета з плечей на пояс; значне збільшення, так званої 

“паразитної маси” за рахунок великої кількості перекритів сусідніх елементів; 

висока ймовірність “підриву” в стики між бронеелементами, особливо при 

обстрілі під кутом. 

Багато перерахованих недоліків певним чином були усунуті в бронежилетах 

наступних поколінь, коли у розробників і замовників накопичився достатній 

досвід практичної експлуатації бронежилетів, у тому числі й бойових умовах. 

Одним з напрямків удосконалення бронежилета став пошук оптимальної 

площі захисту і ваги без істотного зниження їх захисних властивостей. Практикою 

доведено, що збільшення площі захисту і, як наслідок, збільшення ваги броне-

жилета призводить до зниження рухомості бійця та ефективності його дій на полі 

бою. Сьогодні вважається, що гранична вага екіпірування піхотинця, яку він 

носить складає 24 кг. З них на засоби захисту відводиться третина ваги, тобто 

8 кг. Проте, на практиці зустрічалися випадки, коли вага екіпіровки становила 30–
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35 кг і більше. Так, американський піхотинець у специфічних умовах Іраку в 2003 

році мав екіпіровку вагою 48 кг [95, с. 298]. До неї, крім зброї, боєприпасів і 

засобів бронезахисту входили: одяг, білизна, спорядження, інженерні і медичні 

засоби, засоби індивідуального захисту від зброї масового ураження, 

продовольство, казанок, радіостанція, засоби розвідки і спостереження та ін. 

У більшості локальних війн, у тому числі й Іраку, використовували броне-

жилети, захисна площа яких становила 45–50 дм2, а вага 9,5–10,5 кг [95]. 

Природно, що в таких умовах необхідно було вирішити завдання по зниженню 

загальної ваги екіпірування бійця, в тому числі і за допомогою оптимізації площі 

захисту і ваги бронежилета. Практика показала, що оптимізувати ці 

характеристики можливо було застосуванням диференційованого принципу в 

конструкції бронежилета. Суть цього принципу полягала в забезпеченні 

достатнього рівня захисту за всією площею бронежилета і максимально 

можливого рівня захисту життєво-важливих органів (ЖВО). 

У сучасних бронежилетах площа захисту ЖВО не перевищує 10–12 дм2 за 

грудною проекцією і стільки ж за спинною [95, с. 299, 300]. Враховуючи, що 

площа тіла людини складає близько 2 м2, а площа проекції ЖВО – близько 1 м2, то  

10–12 дм2 площі бронежилетів забезпечує їх захист на 8–10%, а всього тіла – на 

5%. Природно за цим показником конструкція бронежилета не є надійною. Тому в 

оцінці ефективності захисту сучасного бронежилета застосовують інший 

критерій – достатній рівень його захисту. Тут під достатнім рівнем захисту 

розуміється рівень, що забезпечує захист тіла людини від найбільш масово або 

найбільш ймовірного виду засобів ураження. Як показала практика військових 

конфліктів кінця XX – на початку XXI ст., найбільш імовірними засобами 

ураження є осколки. Поранення від них перевищили 60–70% від усіх отриманих 

поранень на полі бою [95, с. 299]. А в деяких конфліктах вони були ще вищими. 

Так, наприклад, під час війни в Кореї (1950–1953 рр.) осколкові поранення в армії 

США склали приблизно 73%, а у війні у В'єтнамі (1964–1973 рр.) – 84% [95, 

с. 299]. Тому головна вимога, що висувається до сучасних бронежилетів – 

забезпечення захисту бійця, насамперед від осколків снарядів і гранат. Ці вимоги 
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обґрунтовують як оптимізацією площі захисту і ваги бронежилетів, так і 

мінімізацією кількості захисних бронеелементів. 

У сучасних бронежилетах площа їх захисту забезпечується, як правило, 

м’якими структурами, а захист ЖВО – твердими бронепластинами. Практика 

показала, що використання однієї бронепластини, при явній перевазі (немає 

стиків), має негативні сторони. Одна з них – суттєве зниження рухомості і 

маневреності бійця на полі бою. Одне з рішень уникнути цього – використання 

декількох броне-панелей, що можуть певним чином переміщатися одина відносно 

іншої. Сьогодні практично в усіх бронежилетах використовують такий принцип 

конструкції. 

Протягом багатьох років вирішувалася проблема зниження заперешкодної дії 

кулі. Ефективним заходом у вирішення цієї проблеми стало розташування за 

захистом структурою бронежилета амортизаційного шару, що складається з 

різних еластичних спинених полімерів, волокон, спеціальних антітравматичних 

металевих вставок з нержавіючої сталі, броньового алюмінію. 

У більшості сучасних бронежилетів антірикошетний шар виготовляють із 

декількох шарів балістичної тканини, частково гофрованої. В останньому випадку 

осколки пробивають один і той же шар кілька разів. 

Антірикошетна дія кулі та інших засобів ураження знижується також за 

рахунок використання в бронежилетах бронеелементів з в'язких матеріалів, 

наприклад, нетканих структур, алюмінію та інших матеріалів, які не дроблять 

кулю й не утворюють осколків. Для захисту голови (шиї) від уламків, що 

утворилися від дроблення кулі, в бронежилетах використовують спеціальні 

протиосколкові коміри. Перспективним рішенням є використання в бронежилетах 

рознесених бронеперешкод. 

Також, однією з проблем, яка вирішувалася при конструкції бронежилетів, 

був захист тканинних пакетів від намокання. В бронежилетах У 1970–1980-х 

років ця проблема вирішувалася застосуванням герметичних чохлів, в які 

вміщалися балістичні тканинні пакети. Так, наприклад, російські бронежилети  

Ж-86 комплектували двома водовідштовхувальними чохлами [127], які 
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виготовляли з синтетичних водонепроникних плівок або спеціально обробленої 

тканини. Однак, такі чохли мали недоліки – при будь-якому пошкодженні 

виникала небезпека намокання балістичного пакета, що знижувало його 

балістичні характеристики на 40–60%. 

У більш пізніших зразках бронежилетів замість водозахисних чохлів, що 

забезпечують надійний захист від намокання, стали використовувати гідрофобне 

просочення або водотривкі тканини з високомодульних поліефірних волокон. Так, 

наприклад, тканинні чохли українського бронежилета “Корсар” виготовлені із 

водовідштовхувальної тканини “CORDURA” або TПС [95, с. 36]. 

Невід'ємною частиною сучасного бронежилета є система терморегуляції, що 

виконується у пасивному або активному варіантах. Пасивний варіант передбачає 

використання у піджилетному просторі бронежилета спеціальних кліматичних 

амортизаційних підпор (КАП) з поздовжніми каналами для природної циркуляції 

повітря. На практиці в більшості випадків таких заходів виявляється достатньо, 

щоб забезпечити необхідний температурний баланс. Однак, в умовах жаркого 

клімату, високої вологості та ін., таких заходів замало. Тоді застосовують інші 

способи терморегуляції. Так, наприклад, під бронежилет одягаються спеціальні 

вологопоглинальні сітчасті майки або монтуються активні системи вентиляції та 

теплообміну [95, с. 301-302]. Однак, такі системи потребують зовнішнього 

джерела енергії, яким є звичайна електрична акумуляторна батарея. 

У 2010–х роках багато закордонних фірм розпочали роботи з пошуку нових 

систем терморегуляції. Так, фірмою “ТPІ” розроблений спеціальний костюм з 

вбудованими теплообмінниками, по яким циркулює холодна вода. За допомогою 

клапана з термостатичним управлінням у ньому підтримувалася постійна 

температура води, незалежно від зовнішніх умов і фізичного навантаження воїна 

[95, с. 304]. Таким чином проблема терморегуляції стала важливою і складною, 

особливо коли військові дії велися в умовах жаркого клімату і підвищеної 

вологості, наприклад, у В'єтнамі, Іраку, в африканських країнах. 

Як зазначалося вище, в умовах ведення сучасної війни, боєць використовує 

багатокілограмову екіпіровку, в яку входить і бронежилет. Вся ця поклажа лягає 
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на плечі солдата, сковує і втомлює його. Розробники перших бронежилетів 

ігнорували цей факт і не вирішували проблему перерозподілу навантаження, 

отриманої від значної ваги бронежилета, з плечей на інші частини тіла – стегна. 

Раціональним прийомом розподілу ваги бронежилета стало введення в екіпіровку 

бійця спеціального пояса, закріпленого в нижній частині бронежилета на талії. 

При цьому значно зменшувалося навантаження на плечовий пояс. Іншими 

прийомами зниження навантаження з плечей на інші частини тіла стало 

застосування різних пристосувань для розміщення та закріплення елементів 

екіпіровки бійця по всій зовнішній структурі бронежилета. Такий прийом надав 

позитивні результати. Експерименти показали, що в такому випадку вага 

бронежилета й екіпіровки, була знижена, порівняно з реальною вагою, на 30–40% 

[95, с. 308].  

Загалом, у кінці XX – на початку XXI ст. за рахунок досягнень науково-

технічного прогресу вирішували завдання створення універсального бронежилета, 

зручного в експлуатації і такого, що забезпечує захист одночасно від комплексу 

засобів ураження: осколків, куль малого та великого калібру, а також інших 

вражаючих факторів. Однак, досвід засвідчив, що створити бронежилет, який 

одночасно відповідав би цим вимогам, практично неможливо. Тому при 

розробленні бронежилетів більш перспективними виявилися такі напрямки: 

створення “вузько-спеціалізованих” бронежилетів, придатних для вирішення 

завдань у конкретних умовах бойової обстановки; підвищення рівня захисту 

бронежилета та зниження його ваги; диференціювання рівня захисту за зонами, 

площею бронезахисту та вагою; впровадження в бронежилет захисту від 

небалістичних факторів ураження та ін.  

Залежно від розв'язуваних завдань, багаторічна світова практика експлуатації 

бронежилетів дозволила висунути найсуттєвіші вимоги до них. Вони зводяться до 

такого: конструкція захисту повинна бути виконана з використанням модульного 

принципу, при якому зміна необхідного рівня захисту досягається простою 

заміною уніфікованих елементів бронеелементів; бронежилет не повинен знижати 

бойові можливості бійця (стріляти, пересуватися, виконувати інші дії) і повинен 
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поєднуватися з іншими елементами екіпірування (зброєю, спорядженням, 

шоломом та ін.); чохол бронежилета повинен раціонально забезпечувати 

розміщення елементів особистого екіпірування бійця, бути вологостійким, мати 

достатній діапазон регулювання по фігурі та ін.  

Отже, бронежилет – це не просто раціонально обрана захисна структура, що 

забезпечує заданий рівень захисних властивостей, а система, яка оптимізує безліч 

захисних, ергономічних, експлуатаційних та інших параметрів. 
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Висновки до розділу 2 

 

Найважливішими чинниками, що впливали на створення і розвиток ЗІБЗ є: 

історичний досвід, фінансово-економічні умови та науково-технічний прогрес. 

Історія створення і розвитку ЗІБЗ налічує близько 28 століть і розпочалася в  

VIII–VII ст. до н. е. У своєму розвитку ЗІБЗ пройшли чотири періоди, межі яких 

визначалися переважно застосуванням різного матеріалу для виготовлення засобів 

захисту, конструктивними особливостями і призначенням цих засобів, а також 

зброєю, від якого вони забезпечували захист воїна. 

У першому періоді, що тривав близько 25 століть, завдання ЗІБЗ полягало в 

забезпеченні захисту воїна переважно від впливу холодної та метальної зброї. 

Навіть поява перших зразків примітивної вогнепальної зброї майже не вплинула на 

створення нових та удосконалення “старих” захисних засобів. А ті незначні зміни, 

що відбувалися в цей період, були пов'язані, насамперед з поліпшенням якості 

захисних матеріалів і набутим досвідом їх використання у ЗІБЗ. Але і вони не 

змінили загальної картини стану засобів захисту практично аж до середини 

XVII століття. 

Другий період тривав близько 150 років – від початку XVIIІ до середини 

XІX ст., що характеризується впровадженням у війська вогнепальної нарізної зброї 

і артилерії та застосуванням у ЗІБЗ нових твердих захисних матеріалів, в тому 

числі і броні. Здавалося, що ЗІБЗ на той час мали б отримати поштовх у розвитку їх 

застосування. Але цього не сталося. Навпаки, до середини XIX століття в більшості 

армій європейських держав їх практично не застосовували. Ті засоби захисту, які 

до цього були на озброєнні (кольчуги, кіраса, шоломи, лати та ін.) виявилися 

марними, і навіть тягарем у маневреному бою із застосуванням вогнепальної зброї, 

в тому числі і нарізної. 

Третій період, що тривав з середини XIX до середини XX ст. характерний 

застосуванням у ЗІБЗ більш якісних твердих матеріалів: заліза, сталі, броні. 

Застосування більш досконалої зброї, в тому числі й автоматичної, призвело до 

значних втрат серед особового складу на полі бою, та впровадження у війська 
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нових і забутих “старих” засобів захисту: нагрудників, кірас, бронещитів, шоломів, 

касок та інших засобів, виготовлених зі сталі і броні. 

Четвертий період триває від середини 1950-х років до теперішнього часу. Він 

характерний використанням у ЗІБЗ нових м'яких і твердих матеріалів: нейлону, 

авізенту, арамідної тканини, бронесталі, титанової алюмінієвої броні, високотвердої 

кераміки та ін. У цьому видно яскраво виражену тенденцію розширення переліку 

броньових матеріалів, які використовуються в ЗІБЗ, з одночасним підвищенням їх 

якості. При цьому розробники ЗІБЗ намагалися зберегти і навіть збільшити захисні 

властивості без збільшення їх маси. 

Найважливішим фактором у забезпеченні військовослужбовців ЗС України 

ЗІБЗ були фінансово-економічні умови, які, в свою чергу, залежали насамперед від 

соціально-економічних можливостей держави, критерієм яких був державний 

бюджет. За характером і змістом фінансово-економічних умов державний бюджет 

України, з моменту набуття нею незалежності і до кінця проведення АТО, умовно 

розділений на два періоди: перший 1991–2013 роки, другий 2014–2018 роки. Рамки 

першого періоду обмежені мирним часом розвитку незалежної України, а другого – 

часом і умовами проведення АТО. 

У першому періоді виділені кошти на оборону знаходилися в середньому на 

рівні 1% від ВВП, що втричі менше від норм, встановлених Законом України “Про 

оборону України”. Реальні витрати на оборону за роками першого періоду були на 

13–15% меншими від запланованих. Тому на закупівлю та модернізацію ОВТ з 

військового бюджету виділялася всього 8,3%. Природно в таких умовах на ЗІБЗ 

виділялося 0,1–0,2% від коштів, виділених на модернізацію ОВТ. Тому на початку 

АТО ЗС України зіткнулися з проблемою забезпечення військовослужбовців ЗІБЗ. 

Дещо іншу картину мав державний, а разом з ним і військовий бюджет 

України у другому періоді, що співпав з проведенням АТО. В ньому витрати на 

оборону становили близько 2,5% від ВВП. Порівняно з першим періодом витрати 

на оборону в другому зросли в 2,5 рази і на кінець 2017 року досягли абсолютної 

цифри 72126,2 млн грн. Загальна сума на оборону за чотири роки АТО склала 

206454 млн грн, що на 7% вище запланованої суми. Це дозволило виділяти 
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необхідну суму на закупівлю і модернізацію ЗІБЗ. За чотири роки АТО було 

закуплено понад 96 тис. бронежилетів і понад 139 тис. бронешоломів. Витрачено 

на ці цілі 533,18 млн грн, що приблизно в 250 разів більше, ніж за весь період з 

1992 року і до початку АТО на Сході України. 

Значний вплив на створення й удосконалення ЗІБЗ мав науково-технічний 

прогрес, що охопив залузь створення матеріалів і виготовлення засобів захисту та й 

галузь самих ЗІБЗ. Однак, протягом 25 століть прогрес у цих галузях здійснювався 

емпіричним шляхом передачі знань і умінь від одного покоління майстрів до 

іншого. На цьому шляху розвитку ЗІБЗ використовували найпростіші матеріали, в 

тому числі і метали: мідь, бронза, залізо. Їх удосконалення відбулося в середині 

ХVI ст., коли почалося промислове вигоробництво сталі і на її основі – броні. 

Однак, масове виробництво почалося тільки в середині XIX ст. Але все одно, її 

вдосконалення до міжвоєнного періоду здійснювалася емпіричним шляхом. Тільки 

в роки Другої світової війни інтеграція науки і практики призвела до створення 

броні з різними механічними властивостями і вимогами, головними з яких були 

висока стійкість і живучість. Стійкість при цьому визначалася як здатність чинити 

опір проникненню всередину броні куль, снарядів або осколків. Характер 

живучості визначався здатністю витримувати багаторазовий вплив засобів 

ураження. 

Разом з тим, броня того часу мала один суттєвий недолік: вона мала велику 

вагу, тому що основним її компонентом була сталь. Цей недолік був усунутий із 

введенням до сталі різних легуючих матеріалів: хрому, молібдену, вольфраму, 

ванадію, кремнію та ін., що також сприяло збільшенню її міцності і твердості. 

У повоєнний період відбувся значний прогрес у галузі створення нових 

броньових матеріалів: синтетичних та органічних волокон і тканин з високою 

поверхневою щільністю і характеристикою захисних властивостей. За цими 

показниками першість посідали американська тканина “Кевлар 129”, російська 

“Терлон” і нідерландська “Тварон 709”. 

У кінці XX – на початку XXI ст. значного прогресу досягли у галузі створення 

і виробництва керамічних та інших твердих бронематеріалів. Отримана кераміка, 
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броня з якою в 2–3 рази за захисними властивостями перевершує металеву броню 

такої ж ваги. Її міцність збільшена за рахунок введення до кераміки різних добавок, 

що збільшило її здатність витримувати багаторазові балістичні удари. 

Водночас, у виробництві ЗІБЗ обмежено застосовувалась прозора протикульна і 

протиосколкова броня, яку застосовують для виготовлення забрал шоломів і 

оглядових вікон для бронещитів. В якості такої броні використовують неорганічне 

й органічне скло, до яких висувалися такі вимоги: протикульна стійкість, міцність і 

прозорість. 

Загалом, створення захисних матеріалів для виробництва ЗІБЗ, НТП йшов 

шляхом поліпшення характеристик міцності з одночасним зниженням ваги. 

Вдалося створити сучасні броньові матеріали, захисні властивості яких збережені, і 

навіть зросли, при зменшенні їх ваги на 30–40%. До таких матеріалів відносяться 

високомолекулярні композитні матеріали, високоміцні металеві сплави: бронесталі, 

титанові й алюмінієві сплави, кераміки і скло. 

У галузі конструкцій бронежилетів за рахуном НТП визначилися такі 

перспективні напрямки: створення “вузькоспеціалізованих” бронежилетів, які 

підходять для вирішення завдань у конкретних умовах бойової обстановки; 

підвищення рівня захисту бронежилета від куль і осколків з одночасним 

зменшенням його ваги; впровадження в бронежилет елементів захисту від 

небалістичних чинників ураження та ін. 

Були розроблені і вимоги, що висувалися до бронежилетів. Основні з них: 

конструкція бронежилета повинна бути виконана за модульним принципом, який 

передбачає досягнення вимог рівня захисту шляхом заміни уніфікованих броне-

елементів, бронежилет повинен забезпечити високі бойові можливості бійця і 

гармонійно поєднуватися з іншими елементами екіпіровки; чохол бронежилета 

повинен раціонально забезпечувати розміщення елементів особистої екіпіровки 

бійця, мати достатній діапазон регулювань по фігурі та ін. 
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РОЗДІЛ 3 

СТВОРЕННЯ ТА РОЗВИТОК ВІТЧИЗНЯНИХ ЗАСОБІВ 

ІНДИВІДУАЛЬНОГО БРОНЬОВОГО ЗАХИСТУ В 1991–2018 РОКАХ 

 

У 90-х роках ХХ – на початку ХХІ ст. військовослужбовці ЗС України взяли 

участь у низці миротворчих місій під егідою ООН і НАТО. Перед вищим військово-

політичним керівництвом України постала нагальна потреба оснащення підрозділів 

ЗС України, які залучалися до цих місій сучасними та надійними бронежилетами і 

бронешоломами, які відповідали б європейським стандартам.  

Проаналізувавши процес створення та розвитку вітчизняних ЗІБЗ у 1991–

2018 рр. автором встановлено, що він проходив у два періоди, залежно від завдань і 

результатів фінансово-економічних можливостей України та фінансування потреб 

ЗС України: від 1991 до 2014 року та від 2014 до 2018 року. Кожний з періодів мав 

певні особливості. Нижня межа першого періоду позначена часом, коли Україна 

стала незалежною державою, а верхня – початком АТО на Сході України. У цьому 

періоді виділяється два етапи: перший (1991–2002 рр.), нижня межа якого збігається 

з початком періоду, а верхня – з часом, коли в Україні налагодили виробництво 

вітчизняних ЗІБЗ, і насамперед бронежилетів і бронешоломів для ЗС України; 

другий (2002–2014 рр.) – тривав до початку АТО, і характерний тим, що ЗІБЗ для 

потреб ЗС України не закуповували. Другий період створення й удосконалення 

вітчизняних ЗІБЗ охоплює весь період проведення АТО (2014–2018 рр.), нижня 

межа якого збігається з початком АТО, а верхня – з її закінченням. Він 

характеризувався активною діяльністю вітчизняного оборонно-промислового 

комплексу (ОПК) щодо пошуку та впровадження у виробництво нових матеріалів і 

технологій для ЗІБЗ, з урахуванням зарубіжного та власного досвіду, а 

випробувальних і постачальних органів Міноборони України щодо їх відповідності 

сучасним вимогам. 

У цьому розділі розглянемо створення і розвток ЗІБЗ: бронежилетів і 

бронешоломів за двома періодами.  
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3.1. Створення та розвиток засобів індивідуального броньового захисту в 

1991–2014 роках 

 

Досвід війн останніх десятиліть свідчить, що основними засобами захисту 

воїнів у бою є бронежилети і бронешоломи (каски). У свою чергу, їх фізико-

механічні, захисні, ергономічні, експлуатаційні та інші властивості залежать, у 

переважній більшості, від якості матеріалу, з якого їх виготовляють. 

Нині у багатьох країнах світу виготовляють різні за захисними властивостями 

і складом бронематеріали: м’які, металеві, керамічні та ін. Багато з них окремо або 

композиційно застосовують у конструкції сучасного бронежилета і бронешолома. 

Станом на початок 1990-х років в Україні, яка була складовою Радянського 

Союзу, було розроблено безліч бронематеріалів: м'яких, твердих, композиційних та 

ін., що володіли різними захисними властивостями. Ці матеріали, в свою чергу, 

визначали захисні властивості і якості бронежилетів і касок. Мета розробників і 

практиків застосування бронежилета на той час полягала, насамперед у визначенні 

оптимальних за складом і захисних властивостей бронематеріалів. Такими 

матеріалами були: саржева тканина ТСВМ-Дж, виготовлена з ниток СВМ лінійної 

щільністю 29,4 текса, полотняна тканина, виконана з капронової нитки з лінійною 

щільністю 58,8 текса. Обидві ці тканини пройшли балістичну експертизу в 

балістичної лабораторії Київського інституту Сухопутних військ (КІСВ) Міністерства 

оборони (МО) України і показали досить високі фізико-механічні властивості. Так, 

тканина, виготовлена з нитки СВМ мала: щільність 1420–1450 кг/м3; міцність при 

розтягуванні 2,3–3,4 ГПа; подовження на розрив 2,5–4%; модуль пружності уздовж 

осі волокна 125–140 ГПа; поперек осі волокна 3,0–3,6 ГПа. Характеристики 

полотняної тканини, виконаної з капронової нитки були в 1,5 рази вищими [44, 

с. 14-15]. У той же час для створення ЗІБЗ в Україні розроблені і тверді захисні 

матеріали. 

Таким чином, у середині 1990-х років в Україні проблемам пошуку нових 

бронематеріалів для ЗІБЗ з добрими характеристиками, надавалося велике значення. 

Тоді в інституті проблем матеріалознавства імені І.Ф. Францевича була розроблена 



 
 

142 

спеціальна програма проведення контрольних випробувань засобів індивідуального 

захисту. Вона включала: порядок проведення випробувань; перелік засобів, що 

піддаються випробуванню і обсяг випробувань. Додатково була розроблена 

методика контролю якості та захисних властивостей м'якого і твердого броньових 

матеріалів (броні) для всіх видів зброї, в тому числі і холодні. 

Загалом, програма і методики випробувань охоплювали широке коло питань у 

галузі перевірки якості бронематеріалів і кінцевого захисного продукту: броне-

жилета. Головною метою при цьому було:  

визначення рівня захисних властивостей і характеристик як броньових 

матеріалів, так і самих бронежилетів;  

визначення і відпрацювання методики проведення випробування засобів 

захисту. 

На нашу думку, перша мета була основною, тому що вона мала велике 

значення в ті роки та довгострокову перспективу. В подальшому, як показала 

практика, при розробці вітчизняних “Корсарів”, необхідно було мати насамперед 

матеріали, з певними характеристиками і тільки після цього приступати до 

конструкції ЗІБЗ. Це стосувалося не тільки бронежилетів, а й інших захисних 

засобів: касок, бронещитів та ін. 

Одним із завдань при проведенні якісних випробувань ЗІБЗ було визначення 

складу організацій, які б брали участь у цьому процесі. В 1990-ті роки такими 

організаціями були: 

Інститут проблем матеріалознавства (ІПМ), Національна академія наук 

(НАН) України, 

Київський інститут Сухопутних військ (КІСВ), Міністерство оборони 

(МО) України, 

Військове представництво 4891 (ВП 4891), Міністерство оборони України, 

Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки 

(ЦНДІ ОВТ) Збройних Сил України). 

Необхідність залучення до випробувального процесу широкого кола організацій 

пов'язана, насамперед з отриманням об'єктивних відомостей про матеріали, що 

піддавалися випробуванням. 
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Спочатку випробування проводили в КІСВ. Для оцінки захисних властивостей 

балістичного матеріалу та бронежилетів застосовували таку зброю: 

9-мм пістолет Макарова (ПМ); 

9-мм автоматичний пістолет Стечкіна (АПС); 

7,62-мм пістолет Тульський Токарев (ТТ); 

5,45-мм пістолет самозарядний малогабаритний (ПСМ). 

Крім того, для оцінки захисних властивостей бронежилетів від вогнепальної 

довгоствольної зброї застосовувались: 

7,62-мм автомат і кулемет Калашникова (АК-74 і РПК-74); 

7,62-мм снайперська гвинтівка Драгунова (СВД). 

В якості холодної зброї застосовувався армійський багнет або його імітатор 

перерізом 5 мм з кутом заточення 20–30 градусів [92, с. 55]. При випробуванні 

холодної зброї удар проводили з енергією від 30 до 90 Дж. Після удару проводився 

візуальний огляд зразка, в якому визначалась наявність або відсутність у ньому 

прямого пробою. При відсутності пробою вимірювалася глибина деформації на 

його внутрішньому боці. При цьому, захисні характеристики зразка вважалися 

задовільними, якщо глибина деформації не перевищувала 22 мм. При пробитті 

випробуваного зразка допускався вихід вістря ножа або імітатора на його тильну 

поверхню не більше як на 5 мм. 

Випробування впливом вогнепальної зброї проводили безпосередньо на 

фрагменті жорсткої броні за розміром близько 200×200 мм, закріпленим на 

підтримуючому матеріалі. Форма поверхні підтримуючого матеріалу повторювала 

форму тильної сторони випробуваного зразка. При цьому, кріплення зразка до 

підтримуючого матеріалу забезпечувало його повне прилягання. 

Кількість пострілів випробування визначалося розмірами досліджуваних 

фрагментів або блоків. Воно мало бути не менше 4 для розміру 180×180 мм і 8 – 

для розміру 300×300 мм. При випробуванні модульних блоків мало бути не менше 

двох влучань у стик між пластинами. Заліковими вважалися постріли, коли 

відстань від куль, що потрапили у випробувану пластину, була не більше 50 мм 

одна від одної та не більше, ніж 50 мм від краю дослідного зразка [92, с. 64]. Такі 
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вимоги висувалися до пластини яку випробують при виявленні лише величини її 

деформації. 

При визначенні кулестійкості броні, заліковим вважався постріл, при якому 

куля влучала близько до її краю або до попереднього влучання, але не пробивала 

броню. 

Візуальним оглядом випробуваного зразка визначали наявність або 

відсутність пробою, який доводили наявністю кулі або її фрагментів, а також 

фрагментів броні в підтримуючому матеріалі. Разом з тим, пробій доводили 

наявністю наскрізного отвору в випробувальному зразку. При його відсутності 

вимірювалася глибина деформації на підтримуючу матеріалі. При цьому захисні 

характеристики випробуваних пластин вважалися задовільними, якщо глибина 

деформації на підтримуючу матеріалі не перевищувала 22 мм. 

Приблизно за такою ж методикою проводилося випробування м’яких 

балістичних матеріалів бронежилета. Але при оцінці бронезахисних властивостей 

зразка розміром 200×200 мм необхідно було не менше трьох влучень. Слід 

зауважити, що застосовані методики випробування бронематеріалів у 1990-ті роки 

використовувалися і на початку ХХІ ст. 

У 1990-ті роки випробуванням піддавалися як окремо м'які матеріали від 

різних засобів ураження: вогнепальної і холодної зброї, так і їх комбінації, що 

складалися з тканих і нетканих м'яких пакетів [92, с. 39]. Всього було випробувано 

понад 100 варіантів комбінацій таких пакетів. З цієї кількості було обрано шість 

найстійкіших за складом структур, які потім піддавалися повторному 

випробуванню. При цьому в якості зброї застосовувалася ПМ з 9 мм кулями зі 

стальним осердям. Результатами повторних випробувань наведені в табл. 3.1.1. 

Як видно з таблиці, кращі захисні якості показали пакети під № 3 і 6. Отже, 

найперспективнішими пакетами були ті, у складі яких було 32 захисних і 

демпферних шарів. У першому варіанті склад пакетів складав 24 захисні та 8 

демпферних шарів; у другому 22 захисні та 10 демпферних шарів. За результатами 

випробувань ці пакети були визнані оптимальними для застосування у виробництві 

вітчизняного базового бронежилету. 
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Таблиця 3.1.1 

Результати випробувань різних комбінацій м'яких пакетів  

Склад пакетів Глибина вм’ятості, мм 

№ 

з/п 

Захисний 

пакет з 

ТСВМ ДЖ, 

кільк. шарів 

Демпферній 

пакет з К12-

Б2ПУ, кільк. 

шарів 

Загальна 

кількість 

шарів, од. 

Кількість 

пробитих 

шарів, од. 
Середнє 

значення 

Максимальне 

значення 

1 20 8 28 10 14 24 

2 22 8 30 6 15 24 

3 24 8 32 8 15 21 

4 15 11 26 8 16 27 

5 20 11 31 7 16 27 

6 22 10 30 - 11 13 

Таблиця складена матеріалами: [88; 92, с. 81]. 
 

У 1990-ті роки в лабораторії КІСВ і на полігонах одночасно з випробуванням 

м'яких пакетів, проводилися випробування жорстких броньових елементів з 

титанових сплавів. В якості випробуваного матеріалу бралася пластина термо-

обробленого титанового листа марки ВТ-5 завтовшки 2,5 мм. Пластину закріп-

лювали на підкладці, що складалася з м'якого пакету з 24 захисних і 8 демпферних 

шарів, тобто той м'який пакет, який було запропоновано для застосування в 

базових вітчизняних бронежилетах. 

Результати випробувань титанової пластини в поєднанні з м'яким пакетом 

показали високі результати. Кулі зі сталевим сердечником, випущені з пістолета 

Макарова, пробивали максимально 16 шарів м'якого пакета. Через це комбінація 

титанового сплаву марки ВТ-5, товщиною листа 2,5 мм і м'якої підкладки, що 

складається з пакету №3 табл.3.1.1, визначалася як найбільш перспективна. Тим 

більше, що вага такого бронепекета виявилася майже удвічі меншою бронепекету, 

ніж той, що використовується в бронежилеті 6Б5. Ці данні підтверджуються 

такими цифрами. Так, вага 1 м2 титанового бронеелемента разом з м’яким пакетом 

складає 16,6 кг. Якщо урахувати, що бронежилет серії 6Б5 мав вагу майже 12 кг 

при площі захисту приблизно 50 дм2, то загальна вага бронежилету в якому 

використаний титановий сплав, була б ще нижчою. 

Однак, у складних фінансово-економічних умовах 1990-х років у незалежній 

Україні не було можливості створювати свої вітчизняні титанові сплави і 
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використовувати їх у ЗІБЗ. А закуповувати їх за кордоном було занадто дорого. 

Вартість одного кілограма термообробленого титанового листа зі сплавів ВТ-5 або 

ВТ-14 становила приблизно 15–20 доларів США [92, с. 93]. Тому в якості 

альтернативи титановим сплавам, як матеріалу жорстких бронеелементів, 

запропонували матеріали з високоміцних алюмінієвих сплавів, які широко на той 

час застосували на авіаційних підприємствах України. Їх вартість на той час була в 

4–5 разів нижчою за вартість титанових сплавів. 

При випробуванні були використані сім комбінацій різних марок з різною 

товщиною (від 2 до 4 мм) листів з алюмінієвих сплавів. Їх брали, як правило, в 

комбінації з жорсткими вставками з полімерних матеріалів (композитів). Також 

використовували вставки зі спеціальних сталей і кераміки. 

В якості засобу для випробувань взяли 7,62-мм пістолет Токарєва. Стабільних 

позитивних результатів досягли при застосуванні високоміцних алюмінієвих 

сплавів Д16 АТВ, товщиною 3,8–4 мм, разом з жорсткими вставками з полімерних 

композитів. В якості заперешкодного шару використала пластилін. При випро-

буваннях куля не пробивала такий пакет, але залишала відбиток (вм'ятину) на 

заперешкодному шарі глибиною не більше 20 мм. При товщині алюмінію 3,5 мм ця 

глибина досягала 30 мм [99, с. 53]. 

Отже, результат випробування засвідчив, що для гарантованого забезпечення 

захисту необхідно використовувати алюмінієву пластину товщиною 4 мм і більше 

в комбінації з жорсткими вставками. Таку комбінацію алюмінію з жорсткими 

вставками запропоновано використовувати у вітчизняних бронежилетах на 

перспективу. 

Після серії випробувань запропонували варіант розміщення жорстких пластин 

з алюмінієвого сплаву перед м'яким захисним пакетом, розміщуючи їх з боку 

лицевої сторони та спини у спеціальних кишенях, які закривали текстильною 

застібкою. В кишенях розміщували жорсткі панелі розміром 260×330×4 мм, а потім 

у чохлі розміщували м'які пакети бронежилета.  

Для більш мобільної установки або вилучення панелі, передбачили можливість 

виконання кишені і на зовнішній поверхні чохла. Остаточний вибір оптимального 
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конструктивного рішення по розміщенню бронеелемента здійснювався споживачем 

залежно від призначення бронежилета [91]. 

В цілому ж, враховуючи характеристики міцності та вартості, можливості 

України з виробництва алюмінієвих сплавів, запропоноване рішення про 

застосування їх у створенні вітчизняних бронежилетів на той час було досить 

перспективним. Проте, їх реалізація була здійснена тільки на початку XXI сторіччя 

[88; 92]. 

В Україні у 1990-ті роки були створені та випробувані захисні броньові 

матеріали на основі кераміки. На той час у нашій державі була створена власна 

вітчизна сировинна та випробувальна база керамічних матеріалів. 

Так, на Броварському заводі порошкової металургії були виготовлені спеціальні 

керамічні пластини з карбіду бору, карбіду кремнію і композиту для випробувань. 

Пластини карбіду бору, розміром 90×90×8 мм і 90×90×10 мм були виготовлені 

методом гарячого пресування при температурі + 2000–23000С. У такий же спосіб 

виготовляли композит розміром 50×30×20 мм. Пластини з карбіду кремнію 

виготовили методом спікання у спеціальних індукторах при температурі + 1850–

20000С, що за технологією було значно простішим і дешевшим [92, с. 118]. 

Виготовлені пластини з карбіду бору і карбіду кремнію при випробуваннях 

показали добрі характеристики, хоча мали суттєві відмінності за щільністю 

структури. Так, карбід бору має щільність 2,5 г/см3, карбід кремнію 3,1 г/см3, а 

композит 3,35 г/см3. Отже, карбід бору поступає за щільністю в 1,24–1,34 рази і 

карбіду кремнію і композиту. Але як показали випробування стрільбою з АКМ, 

захисні функції обох керамік, за винятком композиту, виявилися приблизно 

однаковою. Від куль СВД кращі захисні функції мав композит.  

Основні характеристики керамічних блоків, виконаних на основі карбіду 

кремнію товщиною 5–10 мм, наведені в табл. 3.1.2. 
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Таблиця 3.1.2 

Основні характеристики керамічних блоків з карбіду кремнію 

Товщина кераміки, мм 
Складу блоку 

5 6 7 8 9 10 

Вага кераміки, кг 1,09 1,31 1,53 1,75 1,96 2,18 

Вага підкладки з 40 шарів 

тканини типу ТСВМ ДЖ, кг 
0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

Вага, підкладки з 2 шарів 

тканини типу ТСВМ ДЖ, кг 
0,2 0,2 2,2 0,2 0,2 0,2 

Вага блоку 280х280х2, кг 2,19 2,41 2,63 2,85 3,06 3,28 

Рівень захисту від куль, 

випущених зі зброї, відстань 

Пістолет ТТ, 

відстань 10 м 

Автомат АКМ, 

АК-47, відстань 10 

м 

Гвинтівка СВД, 

СВС, відстань 50 

м 

Таблиця складена за матеріалами: [92, с. 118-130]. 
 

Як видно з таблиці, кераміка, виконана з карбіду кремнію товщиною 10 мм, 

забезпечувала захист від куль, випущених з гвинтівок СВД, СВС з дистанції 50 м. 

Товщина кераміки 5–6 мм забезпечувала захист тільки від куль, випущених з 

пістолета ТТ з дистанції 10 м. Однак, ця кераміка за вагою в 1,5 рази легша, ніж 

така ж кераміка товщиною 10 мм, що є дуже важливим при виборі потрібних 

захисних властивостей для конкретних класів бронежилетів. Від куль, випущених з 

автоматів АКМ і АК-47, забезпечувала захист кераміка товщиною 7–9 мм. 

Варто зазначити, що приблизно такі ж захисні властивості мала кераміка, що 

виготовлена тоді ж, з карбіду бору. Але на той час у виробництво вітчизняних 

бронежилетів практики запропонували використовувати карбід кремнію. Це 

пов'язано з тим, що карбід бору у виробництві виявився удвічі дорожчим за карбід 

кремнію. 

Така різниця в ціні сталася тому, що, по-перше, метод гарячого пресування, в 

результаті якого виготовлявся карбід бору, був значно технологічнішим методу 

спікання, який застосовувався при виготовленні карбіду кремнію; а, по-друге, при 

обробці пластин карбіду бору, після їх виготовлення, на їх краях часто 

утворювався скол, у результаті якого до 1/3 пластини вибраковували. Через це, в 

технологічному відношенні виготовлення пластин карбіду кремнію виявилося 

дешевшим, а відповідно більш вигідним. Не було браку при обробці межі карбіду 
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кремнію, тому що їх обробляли ще до спікання, тобто ще в “сирому” вигляді, що 

дозволяло економити як сам матеріал, так і електроенергію. 

Була й інша причина в пропозиції розробників – взяти в якості основного 

матеріалу у виробництво бронежилетів карбід кремнію. Вони виходили з того, що 

пластину з карбіду бору могли виготовляти методом гарячого пресування тільки 

розміром не більше 150×150 мм. Пластини ж з карбіду кремнію могли виготовити 

розміром практично аж до 500×500 мм [92, с. 122]. 

Однак, пластини з карбіду кремнію при існуючий технології їх виготовлення 

мали один істотний недолік: вони мали різну товщину по всій їх площі, яка, 

досягала ±0,3 мм. Це знижувало їх захисні властивості і порівняно з пластинами з 

карбіду бору і композиту, при тій же ж заданій товщині. 

Таким чином, у порівнянні “ціна – якість” керамічного матеріалу, в Україні 

вже в середині 1990-х років, був вибір з використанням керамік при виготовленні 

бронежилетів. Все залежало від економічних можливостей замовника, обсягів, 

мети та інших факторів, що впливали на величину оптимальної вартості виробу. 

Після неодноразових випробувань запропоновано виробникам і замовникам 

бронежилетів використовувати: для захисту від куль гвинтівки СВД кераміку, 

виготовлену з композиту; для захисту від куль АКМ – кераміку з карбіду кремнію 

товщиною 8–10 мм. 

До 2000-х років основним бронежилетом, що був на оснащенні підрозділів 

Сухопутних військ ЗС України, був бронежилет ІХ класу захисту 6Б5 і його 

модифікації, розроблений ще в середині 1980-х років [77] Московським НДІ Сталі. 

Він пройшов бойову перевірку в операціях радянської 40-ї Армії в Афганістані і 

був прийнятий на оснащення в 1985 році. Його захисні функції забезпечувалися 

багатошаровим (до 30 шарів) пакетом з балістичної тканини ТСВМ-ДЖ-1, у 

поєднанні, залежно від модифікації, з титановими або композитно-керамічними 

бронеелементами. Їх розміщували в кишенях бронежилета “лускою” з перекриттям 

стиків, необхідним, як вважалося на той час, для підвищення надійності захисту 

ЖВО тіла людини. 
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Тоді кращі зразки бронежилетів 6Б5, при площі захисту ЖВО тіла людини в 

26–28 дм2 мали вагу не менше 12,5 кг і загальну товщину пакета в броні до 40 мм 

[79], що робило їх громіздкими і незручними в експлуатації. Крім того, при влучені 

в захисні елементи бронежилета куль 7,62×39 мм, руйнувало їх, а в разі влучення у 

стик між бронеелементами, руйнувало обидва елементи. 

В інструкції з експлуатації 6B5 передбачалася негайна заміна пошкоджених 

елементів на запасні, які були комплекті, що практично не виконувалося в бойових 

умовах [79]. 

У середині 1990-х років перед українською військово-технічної наукою і 

практикою постало завдання щодо зниження габаритно-вагових характеристик 

бронежилета зі збереженням і навіть підвищенням його живучості і захисних 

характеристик. 

Спочатку запропонували таке рішення: в конструкції бронежилета застосувати 

моноблочний принцип побудови. Суть якого полягала в тому, що бронежилет 

оснащували однією монопластиною (бронеелементом) розміром 250×320×20 мм, 

виконаною з двох шарів, сполучених по бічним поверхням керамічних пластин. 

Останні мали розміри 50×50×7,5 мм, притиснуті один до одного і розміщені у 

загальну композиційну оболонку, армовану тканиною ТСВМ-ДЖ-1 [71, с.41]. 

Така захисна структура бронежилета призвела до зниження загальної маси до 

10 кг, при площі захисту ЖВО тіла людини до 15–18 дм2 і загальної товщини 

бронепакету до 30 мм. Такий бронепакет витримував до 8–10 влучень куль, проте, 

вже після 3–4 влучень знижувалися його захисні функції. 

Дослідження показало, що після 3–4 влучень у бронежилет значно збіль-

шувалася імовірність попадання куль у вже пошкоджену зону, що вимагало 

обов'язкової заміни пластини на іншу. Тому був запропонований інший більш 

доцільний, на погляд науковців і практиків, варіант: захисні елементи розмістити в 

кишенях на внутрішньому боці поверхні чохла, перед гнучким еластичним пакетом 

на основі тканини ТСВМ-ДЖ-1. 

Кишені запропонували виконати так, щоб захисні елементи були щільно 

притиснуті один до одного з бічних поверхонь, без перекриття стиків. Таке розта-
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шування кишень забезпечувало повне прилягання горизонтальних рядів броне-

елементів по верхніх і нижніх краях через стінки кишень і також без перекриття 

стиків. На зовнішній поверхні чохла бронежилета були виконані вертикальні і 

горизонтальні канали, що утворювало подобу сітки. У ці канали поміщали смуги з 

титанового сплаву з високою в'язкістю руйнування, які перекривали лінії стиків і 

тим самим захищали краї броньових елементів. 

Однак, натурні випробування такої конструкції бронежилетів виявили її 

суттєві недоліки. Так, наприклад, кулі, потрапляючи в лінії стиків, розсували їх і, 

таким чином, проникали за захисну титанову структуру бронежилету. 

Для усунення цього недоліку була запропонована нова конструктивна доробка 

бронежилета. Вона полягала у забезпеченні щільного притиснення елементів один 

до одного, що виключало їх розсунення, а також зміну профілю перерізу, який 

перекривав стик пластин. Була збільшена також товщина пластини в центрі до 

5 мм, а ближче до країв 1–1,5 мм [98, с. 134]. 

За результатами проведення робіт з вибору конструкції і складу захисних 

бронеелементів дійшли висновку, що бронежилет ІІІ класу повинен мати загальну 

площу захисту 45 дм2 і мав складатися з м'якої і твердої броні. 

М'яка броня, виконуючи роль підкладки, повинна розташовуватися усередині 

захисної структури з перекриттям по всій її площі. Для захисту від куль АКМ, 

тверда броня повинна мати загальну площу 18–20 дм2 і складатися з трьох блоків. 

Два блоки, загальною площею понад 10 дм2, повинні були захищати грудину 

частину бійця; один блок площею біля 8 дм2 – його спину. Фактична вага такої 

конструкції становила майже 9 кг [71, с.42]. 

Була також визначена конструкція бронежилета ІV класу захисту, що 

відрізнявся збільшеною вагою захисних елементів бронежилета та площею захисту 

від куль. Для нього загальна площа захисту від куль, випущених з ПM або ТТ, 

становила 45 дм2, а з гвинтівки СВД – 18–20 дм2. Загальна вага бронежилета у 

такий спосіб збільшилась до 11 кг. З урахуванням введення в бронежилет 

спеціального коміра для захисту шиї і підборіддя, його вага досягла 12,5 кг, тобто 

стала такою ж, як у базового бронежилета 6Б5. 
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На перший погляд, пошук шляхів зниження вагових характеристик броне-

жилета по ІV класу захисту, начебто не дав позитивних результатів, але в цілому 

досвід 1990-х років мав велике значення для створення вітчизняних бронежилетів у 

майбутньому. Він ліг в основу створення вітчизняного бронежилета “Корсар” і 

його модифікацій, а також бронежилетів інших марок на початку XXI століття. 

У 1990-х роках в Україні велися розробки захисного шолома військово-

службовця. В той час на комбінаті “Перемога” (м. Ірпінь, Київської обл.) 

виготовляли бронешолом “Сфера” [98, с. 44]. 

При його розробці використали радянський досвід, а також досвід кращих 

закордонних фірм. При цьому брали до уваги два основні положення: 

шолом мав відповідати необхідному рівню захисту при мінімальній його вазі; 

у ньому мали бути застосовані такі конструктивні рішення, які дозволили б з 

мінімальними витратами здійснити його серійне виробництво.  

Перше положення було зумовлене тим, що за даними тогочасних медико-

біологічних досліджень,  шолом вагою 2,5 кг можна було використовувати 

безперервно не більше 2 години, тому що після цього в людини підвищувалася 

втомлюваність, знижувалася працездатність і ефективність виконання бойових 

завдань. Шолом вагою 1,5 кг можна було використовувати більш тривалий час, що 

не підвищувало втомлюваність бійця. 

Шолом “Сфера” виготовляли в місті Ірпінь, що мав вагу 2,3 кг, тобто близьку 

до критичної ваги за медико-біологічним критерієм. У табл. 3.1.3 наведено його 

характеристики порівняно з деякими іноземними типами. 

Таблиця 3.1.3 

Характеристики бронешоломів 

№ 

з/п 
Тип, назва 

Країна 

виробник 

Рівень 

захисту, кл. 

Вага, 

кг 

Площа 

захисту, 

дм
2
 

Примітка 

1 “Сфера” Україна ІІ 2,3 11,5 Без забрала 

2 “Маска-1р” Росія ІІІ 3,5 13,0 З забралом 

3 “Тор-2” Росія ІІ 3,2 11,0 Без забрала 

4 
Захисний 

полімерний шолом 
Росія ІІ 1,4 12,0 Без забрала 

5 “Kevlar Н-Shell” Швейцарія ІІ 1,0 10,0 Без забрала 

Таблиця складена за матеріалами: [64; 65; 71]. 
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Дані таблиці свідчать, що наведені в ній п’ять найменувань шоломів при рівні 

захисту за другим класом мали розбіжності за вагою від 1 до 3,2 кг. 

Найкращі показники за цим критерієм мав швейцарський шолом “Kevlar  

Н-Shell”, виготовлений фірмою “Дюпон”. Цей шолом при вазі 1 кг мав площу 

захисту 10 дм2 і забезпечував захист голови від осколків і куль, випущених з 

пістолета типу ПМ (ТТ). Він не мав забрала, що було його недоліком. Такий 

недолік мали й інші шоломи, крім російського “Маска-1р” з рівнем захисту по 

третьому класу. До шолому “Kevlar Н-Shell” за критерієм маса та рівень захисту 

близько наближається російський захисний полімерний шолом. Він мав вагу 1,4 кг, 

але при цьому його захисна площа на 1 дм2 більша, ніж у швейцарського. 

Український шолом “Сфера” за вагою у 2,3 рази важчий від швейцарського 

“Kevlar Н-Shell” і в 1,4 рази – від російського “захисного полімерного шолома”. 

Чому так? Справа в тому, що у виготовленні наданих до таблиці шоломів, 

застосовувалися матеріали, що значно відрізняються один від одного за 

характеристиками ваги та міцності. Так, шолом “Kevlar Н-Shell” виготовлявся 

методом гарячого пресування захисного пакету на основі легкого, але прозорого 

волокна “ Kevlar-29”, просоченого зв’язуючим елементом, масою не більше 15% 

від загальної маси тканини. Наша промисловість у той час не мала ні технічних, ні 

фінансових можливостей виготовляти подібний матеріал. Шолом “Сфера” 

виготовлявся з пакету листового композиту, маса якого в два рази перевищувала 

масу матеріалу, виготовленого з волокна “ Kevlar-29”, при одній і тій же площі і 

однакових захисних функціях. 

Отже, основна проблема виготовлення вітчизняних бронешоломів на той час 

полягала у виготовленні легких, але міцних матеріалів, з високими захисними 

функціями. Перспективним матеріалом для виготовлення бронешоломів в той час 

міг бути полімерний композит з термопластичною матрицею, армований 

безперервним волокном СВМ. Однак, він, з деякими допрацюваннями, знайшов 

застосування лише у 2010-х роках. 

Таким чином, основи створення сучасних вітчизняних ЗІБЗ були закладені в 

1990-ті роки. Процес їх вдосконалення йшов по шляху створення перспективних 
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бронематеріалів, що застосовуються в конструкції бронежилетів та бронешоломів. 

Уже тоді в їх конструкції спостерігалася тенденція збереження і поліпшення і 

захисних властивостей при одночасному зниженні їх загальної маси. Разом з тим, 

відбувалося удосконалення їх ергономічних та експлуатаційних параметрів. 

Однак, в цілому, в 1990-х роках Україна в технічному розвитку ЗІБЗ помітно 

відставала від передових країн Європи, зокрема Німеччини, Великобританії, 

Франції, Польщі та ін. Більше того, Україна на той час постала перед проблемою 

втрати багатьох позицій, які вона мала на початку незалежності в 1991 році. 

Дефіцит фінансових коштів, відтік наукових кадрів за кордон обмежував 

проведення науково-дослідних робіт як у сфері вдосконалення “старих”, так і в 

галузі створення нових зразків ЗІБЗ. Практично припинилися роботи в галузі 

створення стандартів ОВТ, хоча на той час вже була створена необхідна 

нормативна база проведення таких робіт. Так, ще в 1993 році Кабінет Міністрів 

України прийняв постанову “Про організацію робіт з стандартизації озброєння та 

військової техніки України” від 19.08.1993 року № 662; 

розроблена і затверджена “Концепція Державної системи стандартизації 

озброєння та військової техніки в Україні”; 

Програма основних робіт з реалізації концепції Державної системи стандар-

тизації озброєння та військової техніки в Україні; 

розроблений і введений в дію Державний стандарт, що пред'являються до 

ОВТ – ДСТУ В 1.0-96; 

введені в дію Стандарти страхового фонду – ДСТУ 33.001-94, ДСТУ 33.003-94 

та ін. [71, с. 44]. 

Документами по стандартизації ОВТ визначено дванадцять завдань, які мали б 

бути реалізовані в практичній діяльності Міністерства оборони України. Такими 

завданнями були:  

створення системи нормативного забезпечення, розроблення, виробництва, 

випробування, реалізації, експлуатації, ремонту, зберігання, транспортування та 

утилізації ОВТ; 
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розробка нормативної бази функціонування системи стандартизації, класи-

фікації, кодування та каталогізації ОВТ; 

створення термінологічних стандартів у галузі ОВТ; 

встановлення взаємопов'язаних оптимальних тактико-технічних вимог до 

ОВТ; 

розроблення вимог до методів створення та експлуатації ОВТ; 

забезпечення уніфікації ОВТ, усіх видів сумісності, складових частин, 

комплектуючих, виробів, розмірів тощо; 

нормативне забезпечення ймовірності, єдності та необхідної точності 

вимірювань протягом всього життєвого циклу ОВТ; 

встановлення вимог до технологічних процесів протягом всього циклу ОВТ; 

розроблення вимог та забезпечення функціонування системи управління ОВТ; 

забезпечення пов'язування вимог нормативних документів на продукцію 

господарського призначення із військовими; 

встановлення вимог до об'єктів стандартизації ОВТ на період; 

створення фонду нормативної документації з ОВТ [64]. 

Аналізуючи ці завдання, можна дійти висновку, що нормативно-правова база в 

цій галузі забезпечувала проведення всіх видів робіт в галузі стандартизації і 

розвитку ОВТ. Однак, ці положення увійшли в практику основних видів робіт 

Міністерство оборони України тільки через понад три роки. Тільки в 1996 році був 

прийняти наказ Міністра оборони України від 29.12.1996 року № 365 “Про 

запровадження положень про організацію робіт з військової стандартизації та 

Переліку базових організацій зі стандартизації, класифікації та каталогізації 

оборонної продукції в Міністерстві оборони України” [71, с. 46]. 

Цим наказом визначений орган по керівництву та виконанню робіт в галузі 

стандартизації, ним стало Центральне управління метрології і стандартизації 

Міністерства оборони України (Військстандарт). 

З метою формування та проведенням єдиної військово-технічної політики в 

галузі стандартизації, Військстандартом у 1997 році розроблено проект “Програми 

розвитку військової стандартизації та каталогізації оборонної продукції до 2005 
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року та на перспективу до 2015 року”, як складової частини Державної програми 

розвитку ОВТ. 

Програмою передбачено проведення робіт у галузі стандартизації оборонної 

продукції, започатковано низку науково-дослідних робіт з питань стандартизації 

ОВТ, загальних тактико-технічних вимог до оборонної продукції та ін. [71, с. 45]. 

На основі наказу Міністра оборони України від 29.11.1996 року № 365 

розроблена “Концепція наукової роботи у Збройних Силах України від 

07.05.1997 року, що визначала основні види робіт в галузі створення й 

удосконалення нових зразків ОВТ, у тому числі і ЗІБЗ [64]. Крім того, Концепція 

визначала основні тактико-технічні вимоги до цих видів військової техніки. 

Ці вимоги були розроблені Центральним науково-дослідним інститутом 

ЗС України. Їх суть полягала у визначенні сукупності якісних показників ОВТ і 

проведення єдиної військово-технічної політики в цій сфері. 

Заходи державної політики в сфері модернізації ОВТ дали деякі результати на 

початку 2000-х років. Було досягнуто також прогрес у галузі створення ЗІБЗ. Тоді, 

як зазначалося вище, військовослужбовців ЗС України стали залучати до участі в 

різних миротворчих місіях. У зв'язку з цим виникла потреба, мати сучасні, що 

відповідають європейським стандартам засоби індивідуального бронезахисту: 

бронежилети, бронешоломи й інші засоби захисту. 

У 2002 році на НВП “Темп 3000” розроблені, а Міністерством оборони 

України закуплені бронежилети і шоломи для армійських підрозділів. В інших 

силових структурах також були прийняті на озброєння нові ЗІБЗ. Першими на 

озброєння надійшли бронежилети “Корсар” і його модифікації, згодом інші – 

“Панцир-рейд” та ін. Їх тактико-технічні характеристики та конструктивні 

особливості надані нижче. 

Варто зауважити, що при створенні вітчизняних бронежилетів врахували 

досвід застосування радянських бронежилетів типу 6Б5, що перебували на той час 

на оснащенні підрозділів ЗС України. 

Найскладнішим і трудомістким завданням на початковому етапі створення 

вітчизняних бронежилетів і бронешоломів постало завдання з розробки власних 
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якісних конструктивних матеріалів. Для вирішення цього завдання розробники 

використали власний досвід і досвід іноземних фірм. Матеріали, які використовували 

в конструкціях бронежилетів і бронешоломів наведені в табл. 3.1.4. 

Таблиця 3.1.4 

Матеріали, які використовувалися в конструкціях ЗІБЗ 

Матеріали 

Найменування 

ЗІБЗ 
Балістична 

параарамідна 

тканина 

Високоміцна 

поліамідна тканина 

марок “ТПС” 

Балістична 

тканина з 

НВМПЕ 

Тканина з 

клейовим 

нанесенням 

Бронежилети  + + + - 

Бронешоломи - - - + 

Таблиця складена за матеріалами: [88; 92]. 
 

Як видно з таблиці, великий перелік асортименту матеріалів використовували 

в конструкціях бронежилетів, тому що вони представляють кілька класів захисту з 

різною міцністю, конструктивними, ергономічними, експлуатаційними та іншими 

властивостями. Однак, головною якістю, що висувалася як до матеріалів для 

виготовлення бронежилетів, так і до самих бронежилетів, була і залишається їх 

балістична стійкість до протидії осколкам і кулям. 

Тому, не випадково, що всі без винятку матеріали: балістична параарамідна 

тканина, високоміцна поліамідна тканина марок “ТПС” (тканина підвищеної сили – 

аналог тканини “CORDURA”), балістична тканина з надвисокомолекулярного 

поліетилену (НВМПЕ) та ін. мають високу балістичну стійкість, яка досягає 55–58 і 

більше текс. 

Особливістю цих броньових матеріалів було те що, всі вони пройшли 

перевірку якості у вітчизняних і зарубіжних лабораторіях і отримали відповідні 

висновки. 

В Україні перевіркою їх якості займалися: 

Центральний науково-дослідний інститут озброєння і військової техніки 

Збройних Сил України; 

Національна академія оборони України України (згодом – Національний 

університет оборони України імені Івана Черняховського); 
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Аналітично-дослідна випробувальна лабораторія “Текстиль-ТЕСТ” Київського 

національного університету технології та дизайну; 

Всеукраїнський державно-виробничий центр стандартизації, метрології, 

сертифікації та захисту прав споживача. 

За кордоном бронежилети пройшли перевірку якості в лабораторії Військово-

технічного інституту озброєння і боєприпаси Збройних сил Чеської Республіки. 

Перевірці піддавалися м'які балістичні бронепакети і жорсткі композитні броне-

панелі на основі різних видів кераміки на відповідність вимог NIJ Standart-0101.06. 

[64]. 

У 2010-ті роки в Україні почали створювати бронепластини з вітчизняних 

бронематеріалів. Було апробовано і зареєстровано 5 типів бронепластин: 

з високомолекулярного поліетилену; 

з бронесталі; 

з кераміки оксиду алюмінію (Al2O3); 

з кераміки карбіду кремнію (SiC); 

з кераміки карбіду бору (B2C4) [71, с. 48; 94]. 

Кожному типу бронепластин присвоєний певний артикул, номер якого 

відповідає певному класу захисту бронежилету і ваги бронепластини. Всього було 

визначено дванадцять артикулів бронепластин. На їх основі на підприємствах, що 

виробляють бронематеріали, виготовлено 5 розмірів бронепластин для захисту 

грудної частини тулуба та спини і два розміру – для захисту боків. 

У таблиці 3.1.5 наведені габаритні розміри та площа захисту за стандартами 

України та США. З таблиці видно, що найменший розмір за стандартами США має 

бронепластина XS, захисна площа якої дорівнює 5,37 дм2, найбільший розмір XL 

має площу захисту в 9,97 дм2. Середній розмір М має площу захисту 7,66 дм2. 

Бокові розміри пластин за американським стандартом мають площу захисту 

близько 3 дм2. 

За українським стандартом ДСТУ В 4103-2002 бронепластини незначно 

відрізняються за розмірами і площею захисту від тих же розмірів пластин, які вони 

мають за американським стандартом. Також незначно відрізняються і пластини для 
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захисту боків. Так, наприклад, середній розмір за американським стандартом має 

площу захисту 7,66 дм2, а за українським – 7,5–7,57 дм2 [71, с. 4-5]. 

Таблиця 3.1.5 

Габаритні параметри захисту за стандартами України та США 

США Україна 

Розміри 
Габаритні 

розміри Ш×В, 

мм 

Площа захисту, 

дм
2
 

Габаритні 

розміри 

Ш×В, мм 

Площа  захисту, 

дм
2
 

XS 184×292 5,37 200×280 5,5–5,6 

S 222×298 6,62 225×297 6,5–6,68 

M 241×318 7,66 255×297 7,5–7,57 

L 246×356 8,76 280×330 9,0–9,24 

XL 280×356 9,97 280×360 10,0–10,08 

152×203 3,08 155×155 2,4 
Бічний захист 

178×203 3,61 155×206 3,2 

Таблиця складена за матеріалами: [64; 88; 94]. 

 
Однак, варто зазначити, що захисна площа пластин за українським стандартом 

має 2 значення. Перше значення відрізняє меншу сторону від істинного значення, 

визначеного габаритними розмірами (Ш×В) пластин; друге значення – істинне 

значення пластин, визначене тими ж габаритними розмірами, які брали для 

обчислення з першого значення. 

Подвійність розмірів пластин, що визначають їх площу захисту за українським 

стандартом пов'язано з особливостями їх конструкції і визначення, у зв'язку з цим, і 

площа захисту. Кожна пластина, застосована в конструкції вітчизняних броне-

жилетів того часу мала скіс по краях. Тому одна її сторона по скосу мала менший, а 

інша – більший розмір. В практиці для характеристики захисних функцій броне-

пластин використовують менші їх розміри за площею захисту. 

Бронепластини залежно від матеріалу виготовлення, його артикулу, розмірів, 

площі захисту мають відповідну вагу, яка, в кінцевому результаті, визначає захисні 

функції та класи бронежилетів. Ця залежність наведена в табл. 3.1.6. 
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Таблиця 3.1.6 

Залежність ваги бронепластини від матеріалу виготовлення 
Матеріали: артикул; клас; 

НВМПЕ Бронесталь Кераміка Al2O Кераміка SiC 
Керамі-

ка B2C4 

001/

ІІ 

002/ 

ІІІ 

003/ 

ІІ 

004/ 

ІІІ 

005/ 

IV 

06/ 

ІІІ+ 

007/ 

IV 

008/ 

ІІІ+ 

009/ 

IV 

010/

V 

011/

VI 

012/VI 

Розмір 

пластини 

Маса, кг 

XS  

(5,5 дм
2
) 

0,45 

±0,1 

1,1 

±0,1 

1,0 

±0,1 

1,9 

±0,2 

2,4 

±0,1 

1,4 

±0,2 

2,4 

±0,1 

1,3 

±0,1 

1,6 

±0,1 

1,9 

±0,2 

2,1 

±0,2 

1,9 ±0,1 

S  

(6,5 дм
2
) 

0,5 

±0,1 

1,3 

±0,1 

1,1 

±0,1 

2,3 

±0,2 

2,9 

±0,1 

1,6 

±0,1 

2,9 

±0,1 

1,5 

±0,1 

1,9 

±0,1 

2,3 

±0,2 

2,4 

±0,2 

2,25 ±0,1 

M  

(7,5 дм
2
) 

0,6 

±0,1 

1,5 

±0,1 

1,3 

±0,1 

2,6 

±0,2 

3,3 

±0,1 

1,8 

±0,1 

3, 

3±0,1 

1,7 

±0,1 

2,2 

±0,1 

2,8 

±0,2 

2,6 

±0,2 

2,55 ±0,1 

L  

(9,0 дм
2
) 

0,75 

±0,1 

1,8 

±0,1 

1,6 

±0,1 

3,1 

±0,2 

4,0 

±0,1 

2,2 

±0,1 

4,0 

±0,1 

2,1 

±0,1 

2,6 

±0,1 

3,4 

±0,2 

3,1 

±0,2 

3,1 ±0,1 

XL  

(10,0 дм
2
) 

0,8 

±0,1 

2,0 

±0,1 

1,8 

±0,1 

3,5 

±0,2 

4,4 

±0,1 

2,4 

±0,1 

4,4 

±0,1 

2,3 

±0,1 

2,9 

±0,1 

3,8 

±0,2 

3,5 

±0,2 

3,4 ±0,1 

Зміна 

маси за 

розмірами 

0,18 1,8 1,8 1,84 1,84 1,71 1,84 1,77 1,81 1,84 1,81 1,79 

Таблиця складена за матеріалами: [57; 88; 94]. 
 

Як видно з таблиці, вага бронепластин залежить в основному від їх розмірів і 

матеріалу виготовлення. Так, наприклад, бронепластини найменшого (XS) і 

найбільшого (XL) розмірів, виготовлених НВМПЕ з одного і того ж матеріалу 

(артикулу) мають вагу, що відрізняється одна від іншої в 1,8 рази. При цьому вага 

пластини XS становить 450 грамів, а пластини XL – 800 грамів. 

Приблизно в таких же пропорціях змінюється вага пластин за другим 

артикулом відповідних розмірів. Однак, найбільший вплив на зміну ваги броне-

пластини має обраний клас захисту. Так, пластини, виготовлені з того ж матеріалу 

НВМПЕ за ІІІ класом захисту мають вагу приблизно 2,5 рази більше, ніж вага 

пластини за ІІ класом захисту. 

Такі ж приблизно зміни ваги пластин спостерігаються і по інших матеріалам 

для їх виготовлення. Так, пластина найменшого XS і найбільшого XL розмірів, 

виготовлених з бронесталі одного артикулу, відрізняється за вагою в 1,8–1,84 рази. 

Їх вага значно змінюється залежно від обраного класу захисту. Так, вага пластини з 

бронесталі, що забезпечує захист за IV класом, приблизно в 2,5 рази більше ваги 

пластин того ж розміру, але забезпечує захист за другим класом. Отже, вибираючи 

бронежилет за критеріями “вага – клас”, слід мати на увазі ці суттєві зміни. 

Вага бронежилетів як вищезазначено, залежить від класу захисту, порівняння 

класів бронежилетів України, НATO й Росії за кулестійкостю наведене в 
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додатку Д. Клас захисту на даний час визначається стандартами: ДСТУ В 4103-

2002 “Засоби індивідуального захисту. Бронежилети. Загально технічні умови”; 

ДСТУ В 4104-2002 “Засоби індивідуального захисту. Вироби бронезахисту. 

Методи контролю балістичної стійкості бронежилетів” [99, с. 52]. Відповідно до 

цих стандартів, бронежилети за конструктивним виконанням і стійкістю до засобів 

ураження умовно поділяють на дев’ять класів захисту (див. табл. 3.1.7). 

Таблиця 3.1.7 

Класи захисту бронежилетів за ДСТУ В 4103-2002 

Таблиця складена за матеріалами [88; 99, с. 52]. 

Характеристика вражаючого елемента – кулі 

Клас 

захисту 
Зброя 

Калібр, тип Опис 
Маса 

кулі, г. 

Швид-

кість 

кулі, м/с 

1 Пістолет ПМ 

9-мм куля 

пістолетного патрону 

57-Н-181 с  

У сталевій оболонці зі 

сталевим осереддям 
5,9 315±10 

1-А Пістолет АПС  

9-мм куля 

пістолетного патрону 

57-Н-181 с  

У сталевій оболонці зі 

сталевим осереддям 
5,9 330±10 

2 Пістолет ТТ 

7,62-мм куля 

пістолетного патрону 

57-Н-134 с  

У сталевій оболонці зі 

сталевим осереддям 
5,5 430±15 

2-А 

Мисливська 

гладкоствольна 

зброя 

Куля Бреннеке 

мисливського 

патрону 12-го калібру 

Свинцева без оболонки 35 400±15 

Автомат АК-74 
Куля 5,45-мм патрон 

7Н6 

У сталевій оболонці зі 

сталевим осереддям 
3,4 910±15 

3 

Автомат АКМ 

 Куля 7,62-мм 

патрону зразка 

1943 р. 57-Н-231 

У сталевій оболонці зі 

сталевим осереддям 
7,9 730±15 

Автомат АК-74 
Куля 5,45-мм патрон 

7Н10с 

У сталевій оболонці зі 

сталевим термозміц-

неним осереддям 

3,6 910±15 

4 

Гвинтівка СВД  
7,62-мм гвинтівкового 

патрону 57-Н-323с 

У сталевій оболонці зі 

сталевим осереддям 
9,6 850±15 

5 Автомат АКМ 

Куля БЗ(бронебійно 

запалювальна) 7,62-

мм автоматного 

патрону 

У сталевій оболонці зі 

сталевим 

термозміцненим 

осереддям 

7,4 745±15 

6 
 Гвинтівка 

СВД  

Куля Б-32 7,62-мм 

гвинтівкового 

патрону 

У сталевій оболонці зі 

сталевим термозміцне-

ним осереддям 

9,6 850±15 

Спеціа

льний 
Холодна зброя Кинджал, ніж 

ніж Згідно ДСТУ В 

4104 
– 

Енергія  

удару – 

40 Дж 



 
 

162 

Як видно з таблиці, клас захисту бронежилеті суттєво залежить від спромож-

ності поглинання (розсіювання) енергії кулі, яка визначається її вагою та 

швидкістю, що потребує використання відповідних захисних матеріалів. 

Найпоширенішими матеріалами, що використовувалися в бронежилетах у 2010-х 

роках, як зазначалося вище, були сталь і титан. Вони відрізняються високою 

стійкістю і здатні витримувати багаторазові влучання, але значно збільшують вагу 

бронежилета і не рятують від заперешкодної дії кулі. 

Таким чином, пластини, виконані з бронесталі відрізняються високою 

стійкістю, але мають значно більшу вагу, що призводить до збільшення загальної 

ваги бронежилета. Ці зміни були зазначені вище. З таблиці видно, що найвищий 

клас захисту, але при меншій вазі мають бронепластини, виконані з різних типів 

кераміки. Так, наприклад, бронепластина середнього розміру М, виконана з 

кераміки SiC, забезпечує захист по вищому 6 класу при вазі 2,8 кг, тоді як 

бронепластина того ж розміром виконана з бронесталі за 4 класом захисту має вагу 

3,3 кг, тобто в 1,2 рази більше, ніж керамічна. Тому керамічні матеріали стали 

більш перспективними і знайшли своє застосування у другому періоді створення і 

розвитку ЗІБЗ. 

 

 

3.2. Створення та розвиток вітчизняних бронежилетів під час АТО на Сході 

України 

 

Як зазначено в підрозділі 3.1, перевіркою якості бронематеріалів у 2000-х роках 

в Україні займалися 4 відомства, зокрема: Центральний науково-дослідний інститут 

озброєння та військової техніки Збройних Сил України; Національна академія 

оборони України (згодом – Національний університет оборони України імені Івана 

Черняховського; Аналітично-дослідна випробувальна лабораторія “Текстиль-ТЕСТ” 

Київського національного університету технології та дизайну; Всеукраїнський 

державно-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту 

прав споживача. 
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Однак, випробуванням бронежилетів і бронешоломів, що знаходились на 

озброєнні ЗС України в цей період практично не проводились, що було зазначено у 

Акті службового розслідування від 9 липня 2014 р., проведеного на підставі наказу 

Міністра оборони України “Про призначення службового розслідування” [3; 56] від 

05.06.2014 р. №363. 

Слід зауважити, що в цей час на Сході України майже два місяці йшла 

антитерористична операція. Воїни, що брали в ній участь часто йшли в бій без 

сучасних надійних засобів бронезахисту або були оснащені старими засобами 

захисту, наприклад, бронежилетами ще радянського зразка типу 6Б5, які важили 

понад 12 кг і сковували рухливість і маневреність воїна в бою. 

Слід зауважити, що в цей час на Сході України вже майже два місяці йшла 

антитерористична операція (АТО). Воїни, що брали в ній участь, часто йшли в бій 

без надійних сучасних засобів бронезахисту чи були оснащені старими засобами 

захисту, наприклад, бронежилетами радянського зразка типу 6Б5, які важили 

більше 12 кг і сковували рухливість і маневреність воїна в бою. 

Як зазначалося у підрозділі 2.2 за шість років (2008–2013 рр.) Міністерство 

оборони України закупило у вітчизняних виробників всього 150 бронежилетів і 150 

бронешоломів на загальну суму 356,6 тис. грн., що на 0,1% менше від суми 

виділеної на витрати на ОВТ. 

Таким чином, з перших днів перед Міністерством оборони України гостро 

постала проблема забезпечення підрозділів Сухопутних військ сучасними засобами 

захисту. 

В Україні у цей час, крім НВП “Темп-3000”, появилися ряд інших фірм, що 

пропонували свою продукцію і, насамперед бронежилети Міністерству оборони. 

Це такі фірми: 

товариство з обмеженою відповідальністю (далі – ТОВ) “Матеріалознавство”; 

ТОВ “Зовнішторгбуд”; 

ТОВ “Укроборонекспорт”; 

ТОВ “ВП” “Компанія ДіСі”. 
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Природно, що між ними розгорнулися гостра конкуренція за ринок збуту своєї 

продукції. Спочатку у цій конкурентній боротьбі перемогу здобули дві фірми –

“НВП “Темп-3000” і ТОВ “ВП” Компанія “ДіСі”. 

Для закупівлі їх продукції (бронежилетів), ще до початку АТО прийнятий 

спеціальний закон України від 10.04.14 №1197–VII “Про здійснення державних 

закупівель”, що опублікований у “Голосі України” від 19.04.2014 р., №78. 

На основі цього закону Міністерством оборони України визначені терміни й 

умови проведення торгів, визначено критерії, яким повинні відповідати 

представлені на торги бронежилети. Слід зауважити, що ці критерії були не нові. 

Вони були визначені ще в 2003 році і введені в дію наказом Міністра оборони 

України від 29.12.2003 р. № 458 “Про прийняття на озброєння Збройних сил 

України спеціальних засобів та закріплення їх за службами забезпечення” [9]. 

Відповідно до цього наказу бронежилет, що поставляють для Сухопутних 

військ ЗС України, повинен відповідати таким критеріям: 

балістичний пакет базового жилета повинен бути виготовлений з 

параарамідної тканини; 

бронеелементи повинні бути виготовлені з керамічних матеріалів на основі 

карбіду бору або карбіду кремнію з підкладкою арамідної тканини; 

допускається використання сталевої або титанової пластини при виробництві 

бронеелемента; 

балістична стійкість м’якого бронепакету – протиосколкова стійкість 

відповідно до стандарту НАТО (STANAG 2920); 

бронеелементів грудного та спинного на основі кераміки або металу – 4 класу 

захисту (ДСТУ В 4103-2002); 

конструкція бронежилета повинна бути розроблена за чотирма основними 

розмірами (перший 44–46/зріст 170–176 см, другий 48–50/зріст 176–182 см, третій 

52–54 зріст 182–188 см, четвертий 56–58/зріст 188 і вище); 

температурний діапазон від –50 до +50 0С; 

можливість природної вентиляції піджилетного простору; 

тривалість безперервного носіння не менше однієї доби; 
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вага без бронеелементів не більше 3,2 кг, з двома металевими елементами не 

більше 11,5 кг, з двома керамічними елементами не більше 8,5 кг; 

площа захисту м'якої частини не менше 55 дм2, одного бронеелемента не 

менше 7,5 дм2 [9]. 

Після процедури торгів Міністерство оборони України прийняло рішення 

взяти на забезпечення ЗС України бронежилет “Корсар 4” розроблений ТОВ “НВП 

“ТЕМП-3000”. Однак, після його натурних випробувань Центральним науково-

дослідним інститутом озброєння та військової техніки Збройних Сил України, в 

ньому були виявлені невідповідності, що висувалися до бронежилетів критеріям. 

Про це керівництво Інституту направило на адресу Центрального управління 

речового забезпечення Тилу ЗС України повідомлення від 25.04.2014 р. за №2/1265 

[1; 56], в якому зазначалося, що бронежилет “Корсар 4” не відповідає тактико-

технічним вимогам до бронежилетів Сухопутних військ ЗС України, зокрема площі 

м'якого бронепакета та забезпечення можливості укомплектування захисним 

коміром для захисту шиї. Після цього питання щодо прийняття на забезпечення 

ЗС України бронежилета “Корсар 4” передали на рішення виконуючому обов'язки 

Міністра оборони України генерал-полковника М.В. Коваля. Його ж рішенням 

бронежилет “Корсар 4” прийнятий для оснащення Високомобільних десантних 

військ ЗС України як основний бронежилет. 

У свою чергу, в листі від 30.04.2014 р. за №1977 Командування високо-

мобільних десантних військ ЗС України на адресу Тилу ЗС України підтвердило, 

що розроблений ТОВ “НВП “Темп-3000” бронежилет “Корсар 4” задовольняв 

технічні вимоги до ЗІБЗ для особового складу цих військ і визначило потребу в 

бронежилетах даного типу 8382 од. [1, арк. 15]. 

Однак, Центральне управління речового забезпечення ЗС України Тилу 

ЗС України прийняло рішення про повторне натурне випробування бронежилета 

“Корсар 4” на базі військової частини А3723 спільно з ЦНДІ ОВТ ЗС України, 

Управлінням спеціальних операцій Генерального штабу ЗС України, 

Командуванням високомобільних десантних військ ЗС України та в присутності 

представників ТОВ “НВП “ТЕМП-3000”. 
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Натурні випробування проведені 29.04.2014 р. з оцінки балістичної стійкості, 

за результатами якого складено відповідний акт, який затверджений начальником 

Тилу ЗС України 30.04.2014 р. [1, арк. 15]. Варто зазначити, що в Акті зазначено, 

що бронежилет “Корсар 4” відповідно до пункту 1.4.4 ТУ У 18.2-31778043-008-2008 

повинен мати систему швидкого скидання, якої не виявилося у випробуваному 

бронежилеті. Але незважаючи на це Тилом ЗС України відпрацьовано заявку щодо 

закупівлі бронежилета “Корсар 4”, “Корсар М3-4” і надано її до Департаменту 

державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони 

України №341/5/2993 від 30.04.2014 р. 

До Бюро кодифікації у військовій сфері ЗС України (Бюро) надано пакет 

документів для реєстрації бронежилета “Корсар 4”. У Бюро бронежилет зареєстро-

ваний, йому наданий код предмету постачання за Військовим класифікатором 

ВК 001-2000-Т4150091V, національний номенклатурний номер – 8470 61010D4052. 

Службовий лист Бюро за вихідним від 29.04.2014 №177, разом з тим, підготовлено 

проект наказу Міністра оборони України від 05.05.2014 №301 “Про прийняття на 

постачання Збройних Сил України бронежилета “Корсар 4”. Але цей наказ 

виконуючий обов’язки Міністра оборони України не підписав, а у визначений день 

було проведено нараду, на якій генерал-полковник М.В. Коваль доручив першому 

заступнику Міністра оборони України Б.Є. Буці доповісти пропозиції про 

організацію закупівлі бронежилетів вітчизняного та іноземного виробництва до 

07.05.2014 (протокол №4, доручення №5610/3) [1, арк. 16]. 

Через три дні, 08.05.2014 р. перший заступник Міністра оборони України 

доповів генерал-полковнику М.В. Ковалю про прийняття на оснащення бронежилета 

“Корсар 4” вітчизняного виробництва та можливості замість відкритих торгів 

застосувати переговорну процедуру закупівлі у зв'язку з прийнятим Верховною 

Радою України змін до чинної редакції Закону України “Про здійснення державних 

закупівель” від 10.04.2019 р. № 1197-VII (зі змінами від 06.05.2014 р. №1234-VII). 

Цей закон був опублікований у газеті “Голос України” від 08.05.2014 р. № 89. 
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Згідно вимог цього Закону умови застосування переговорної процедури було 

доведено “у зв'язку з особливим періодом, якщо замовником виступає Міністерство 

оборони України”. 

Таким чином, лише за 2 місяці проведення АТО проблему забезпечення 

підрозділів ЗС України бронежилетами не було вирішено. Така нерішучість у 

прийнятті рішення, на нашу думку, була пов'язана з небажанням, і можливо 

страхом взяти на себе відповідальність посадовими особами Міністерства оборони 

України та його спроба розпорошити це найважливіше на той час завдання. 

Адже в цей час наша країна та її Збройні Сили опинилися у вкрай складних 

умовах, з точки зору управління ними. В країні не було законно обраного 

Президента. Його обов'язки виконував Голова Верховної Ради, а згодом – секретар 

Ради національної безпеки і оборони (РНБО) О.В. Турчинов. 25 травня 2014 року 

Президентом України був обраний П.О. Порошенко, який вступив на посаду 

7 червня 2014 року. 

Керівництво ЗС України здійснювали особи також з приставками до посади 

виконуючий обов'язки. Так, обов'язки Міністра оборони України до 3 липня 2014 р. 

виконував генерал-полковник М.В. Коваль З цього дня до 14 жовтня 2014 р. 

Міністром оборони України був генерал-полковник В.В. Гелетей. Генерал-лейтенант 

В.М. Муженко до 3 липня 2014 р. виконував обов'язки начальника Генерального 

штабу – Головнокомандувача ЗС України. Крім того, з приставкою ВО виконували 

обов'язки: 

директор Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних 

ресурсів Міністерства оборони України полковник О.В. Довгалюк; 

начальник Центрального управління речового забезпечення Тилу Збройних 

сил України полковник Ю.В. Тимченко.  

Це саме ті особи, на яких покладався безпосередній обов'язок, а разом з цим, і 

відповідальність за організацію і проведення торгів щодо закупівлі засобів захисту 

воїнів у т. ч. і бронежилетів. 

Автор цієї роботи не ставить за мету дослідити ставлення посадових осіб до 

виконання ними своїх обов'язків, тим більше засуджувати їх дії. Для цього існують 
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спеціальні органи. Автор лише вказує на той факт, який свідчить, що протягом 

майже двох місяців з дня початку АТО проблема забезпечення підрозділів 

ЗС України практично не вирішувалася. 

Ця проблема доповнювалася і тим, що країна на той час потрапила в складні 

фінансові й економічні умови, що розкриті автором роботи у підрозділі 2.2. 

Вітчизняне виробництво не мало бронежилетів, що забезпечували б всі вимоги й 

необхідні критерії. Була відсутня чітка система контролю за їх якістю, що деколи 

дозволяло поставляти бронежилети в район проведення АТО такі, що не 

відповідали необхідним вимогам. Слід зауважити, що такі факти спостерігались не 

тільки на початку АТО, але і значно пізніше – наприкінці 2014 і в 2015 роках. 

На деяких з них зупинимося дещо нижче, також покажемо й систему контролю 

якості бронежилетів, що поставлялися в район проведення АТО в зазначений час. 

У той складний для країни час проблему забезпечення підрозділів ЗС України 

взяв на себе Генеральний штаб. Так, 12.09.2014 р. виконуючий обов'язки начальника 

Генерального штабу – Головнокомандувача ЗС України генерал-лейтенант 

В.М. Муженко затвердив Експертний висновок №341/5/3284 про доцільність 

початкової потреби забезпечення військових частин ЗС України предметами 

речового майна, у тому числі бронежилетами в кількості 25022 комплектів. Того ж 

дня надано доручення Департаменту державних закупівель та постачання 

матеріальних ресурсів Міністерства оборони України, негайно придбати необхідні 

предмети речового майна. 

Департаментом 12.05.2014 р. внесена зміна до Річного плану щодо закупівель 

бронежилетів за переговорною процедурою закупівлі, згідно з якою заявлена 

закупівля бронежилетів загальною кількістю – 20800 комплектів, з них броне-

жилетів “Корсар М3-4” у кількості 10 тис. комплектів, бронежилетів “Корсар 4” у 

кількості 10800 комплектів. 

Комітетом з конкурсних торгів було затверджено зміни до Річного плану з 

очікуваною вартістю в 3800 грн за один комплект кожного типу, на загальну суму 

76304 тис. грн. 

Переговори по закупівлі бронежилетів за переговорною процедурою закупівлі 

пройшли 13.05.2014 року, на які було запрошено 5 учасників, а саме: 
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ТОВ ”НВП “Темп-3000”; 

ТОВ “Матеріалознавство”; 

ТОВ “Укроборонекспорт”; 

ТОВ “Аммос”; 

ТОВ “ВП” Компанія “ДіСі”. 

За результатами цих переговорів Департаментом державних закупівель та 

постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України укладено 

договори з ТОВ “НВП “Темп-3000” № 286/3/14/26, 286/3/14/27, 286/3/14/28 на 

постачання бронежилетів “Корсар 4” [1, арк. 17]. ТОВ “НВП “Темп-3000” 

пропонувало укласти договір і на закупівлю бронежилета “Корсар М3-1-4”, але він 

не був прийнятий, тому що цей бронежилет не відповідав деяким тактико-

технічним вимогам. Так, наприклад, у його комплектації був відсутній захист шиї і 

паху, що зменшував площу захисту м'якого пакету до 40–45 дм2, а ціна була 

завищена від спочатку заявленої і становила 4200 грн. за одиницю. 

Однак, у результаті подальших переговорів Департаментом державних 

закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України 

30 травня 2014 року було укладено відповідні договори з ТОВ “НВП “Темп-3000” 

№ 286/3/14/29, № 286/3/14/30, № 286/3/14/31, № 286/3/14/32 на закупівлю броне-

жилетів “Корсар М3-1-4” зі зменшеною площею захисту гнучкого балістичного 

пакету з 56,0–60,0 дм2 до 40,0–45,0 дм2 за рахунок коміра та паху. 

Цей бронежилет пройшов перевірку на балістичну стійкість у Центральному 

науково-дослідному інституті озброєння та військової техніки ЗC України. В акті 

його дослідження від 26 червня 2014 р. №2/1908 зазначено, що бронежилет 

“Корсар М3с-1-4” (полегшений, без захисту коміра та паху) вищезазначеним 

тактико-технічним характеристикам не відповідав за площею захисту гнучкого 

балістичного пакету [1, арк. 19]. 

Як пізніше з'ясувалося, рішення на закупівлю бронежилета “Корсар М3с-1-4” 

в такій комплектації не мав жодного погодження, навіть з командуванням 

Сухопутних військ ЗС України. Як таке могло статися можливо тільки здогадатися, 

оцінюючи пояснення виконуючого обов’язки директора Департаменту державних 
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закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України 

полковника О.В. Довголюка. Він пояснив, що у зв’язку з тим, що за військовим 

класифікатором ВК 001-2000 зареєстровано бронежилет “Корсар М3”, використання 

(експлуатація) бронежилета “Корсар М3с-1-4”, який є модифікацію зареєстрованого 

бронежилета “Корсар М3” не суперечить вимогам Інструкції з реєстрацією 

оборонної продукції в ЗС України від 21.06.2000 №023 (у редакції наказу Міністра 

оборони України від 28.12.2011 №835) і не потребує додаткової реєстрації у 

військовому класифікаторі ВК 001-2000. Його в цьому питанні підтримав 

начальник Бюро класифікації у військової сфері ЗС України полковник 

О.Ю. Кумеда [1, арк. 19]. 

Станом на 08.07.2014р. відповідно до укладання договорив з ТОВ “НВП 

“Темп-3000” від 28.05.2014 р. на постачання бронежилетів “Корсар 4” до 

ЗC України надійшло 2000 комплектів продукції, а за договором від 30.05.2014 р. 

закупівлю бронежилет “Корсар М3-1-4” – надійшло 5000 комплектів у полегшеній 

комплектації [1, арк. 21]. У такий спосіб полегшений бронежилет “Корсар М3с 1-4” 

без захисного коміра та захисту паху опинився на забезпеченні підрозділів 

ЗС України, що беруть участь в АТО на Сході України. 

Міністр оборони України генерал-лейтенант Гелетей В.В., враховуючи 

позитивні результати випробувань бронежилетів, 19 серпня 2014 р. видав наказ за 

№ 541 “Про прийняти на забезпечення Збройних сил України бронежилета 

“Корсар М3с-1-4”, “Корсар М3-1-4”, “Корсар М3м-1-4”, “Корсар 1-4”. У наказі 

кожному типу бронежилетів присвоєний код предмета постачання за класифікатором 

ОВТ і майна Міністерства оборони України, надане повне найменування, основні 

технічні та захисні характеристики, нормативну (конструкторську), експлуатаційну 

документацію вказаних бронежилетів. Функції служби забезпечення бронежилетами 

цим наказом покладені на Центральне управління речового забезпечення ЗС України 

Тилу ЗС України. В додатку до цього наказу за підписом виконуючого обов'язки 

начальника Тилу ЗС України полковника Л.Ф. Харахаліль представлені основні 

технічні та захисні характеристики бронежилетів, які на той час офіційно були 
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прийняті для оснащення підрозділів ЗС України, що брали участь в АТО на Сході 

України. 

Основні технічні та захисні характеристики бронежилетів, визначені додатком 

до наказу Міністра оборони України від 19.08.2014 № 541 і наведені в табл. 3.2.1. 

Таблиця 3.2.1 

Основні технічні та захисні характеристики бронежилетів 

Тип бронежилета, кількість найменувань та 

показники характеристик Найменування і основні захисні 

характеристики “Корсар 

М3с-1-4” 

“Корсар 

М3-1-4” 

“Корсар 

М3м-1-4” 

“Корсар 

1-4” 

чохол до бронежилету 1 1 1 1 

гнучкий захисний пакет грудної 

частини 

1 1 1 1 

гнучкі захисні пакети спинної частини 1 1 1 1 

жорсткий захисний елемент 2-4 2-4 2-4 2-4 

сумка 1 1 1 1 

паспорт 1 1 1 1 

площа захисту гнучкого балістичного 

пакета (не менш), дм
2
 

52,0 38,0 52,0 30,0 

клас захисту гнучкого балістичного 

пакета за ДСТУ 

1 1 1 1 

площа захисту жорстких захисних 

елементів(не менш), дм
2
 

15,0 15,0 15,0 15,0 

клас захисту жорстких захисних 

елементів за ДСТУ 

4 4 4 4 

Таблицю складено за матеріалами [88; 94]. 
 

Як видно з таблиці, всі чотири типи бронежилетів були представлені за IV 

класом захисту. Всі вони відносилися до бронежилетів зовнішнього типу носіння, 

напівжорсткі, з базовою захисною структурою на основі спеціальної тканини, з 

додатковими жорсткими захисними елементами, призначені для індивідуального 

захисту тіла військовослужбовця від ураження кулями вогнепальної зброї і 

осколками. Крім того, бронежилети “Корсар М3м-1-4” і “Корсар М3с-1-4” були 

оснащені системою кріплення спорядження типу “МОLLE”. 

Таким чином, проблема забезпечення військовослужбовців ЗС України, які 

брали участь в АТО, почала вирішуватися. Однак, до її вирішення було ще занадто 

далеко. У кількісному плані, як зазначалося у підрозділі 2.2, її вирішили практично 
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до кінця 2014 року. Але за якісними показниками вітчизняні бронежилети часто не 

відповідали висунутим до них вимогам.  

Крім того, три зразка бронежилетів: “Корсар М3м-1-4”, “Корсар М3с-1-4”, 

“Корсар 1-4”, представлених у додатку до наказу Міністра оборони України від 

19.08.2014 №541 мали невелику площу захисту гнучкого балістичного пакета. Так, 

у “Корсар М3м-1-4” і “Корсар М3с-1-4” вона була 38,0 дм2, а в “Корсар 1-4” взагалі 

30 дм2, що не відповідало технічним умовам ТУ У 18.2-31778043.046-2003 і  

ТУ У 18.2-31778043-008:2008. 

Щоправда, за площею захисту жорстких захисних елементів, всі представлені 

бронежилети в додатку до наказу Міністерства оборони України від 19.08.2014 р. 

№541 відповідали вимогам технічних умов. Крім того, кожен бронежилет 

комплектувався 2 або 4 жорсткими захисними елементами. Причому два з них 

розмірами 250×300 мм (7,5 дм2) забезпечували потрібну площу захисту тіла людини, 

що дорівнювала 15 дм2. Два інших захисних елементи призначалися для захисту 

боків бійця. Це було позитивним явищем для всіх чотирьох типів бронежилетів, 

прийнятих на оснащення ЗС України в серпні 2014 року. 

Що стосується прийняття на забезпечення на той час бронежилетів з деякими 

недоліками, про які зазначалося вище, слід зауважити таке. В умовах розпочатої 

АТО, бійці, які брали участь у ній, практично опинилися без ЗІБЗ. Приймали тоді 

на забезпечення ті засоби захисту, що були в наявності. І, на нашу думку, на той 

час це було правильним і необхідним. 

Інша справа, на той час з'явилися різні “фірми” та “фірмочки”, які через 

волонтерські й громадські організації намагалися “забезпечити” ЗІБЗ сумнівної 

якості бійців АТО намагаючись на їх крові заробити. Про це не раз повідомлялося в 

засобах масової інформації: пресі, телебаченні та Інтернеті. Так, наприклад, влітку 

2014 року в Інтернеті з'явилася стаття “Бронежилет для бідних” [26], “Бронезащита 

без защиты или “русская рулетка” в украинских бронежилетах” [28]. Дещо пізніше, 

восени 2014 року вийшла стаття Олександра Моторного, в якій повідомлялося, що 

військові гинуть у районі проведення АТО через бронежилети без броні [32]. У 

статтях наводилися жахливі факти, які, на жаль, дійсно мали місце. Так, наприклад, 
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у Донецькому аеропорту через підроблений бронежилет загинув український 

офіцер. Осколок потрапив чоловіку в шию, перед тим пробивши наскрізь захисний 

комір бронежилета. Точніше пише він, захисного, балістичного пакету в комірі 

взагалі не виявилося. Через це і сталася трагедія. Осколок просто пробив “захисний 

шар”. Коли сталося це поранення бійці цього підрозділу вирішили перевірити, що 

знаходилося в комірі бронежилета, виявилося, що там балістичний захист був 

відсутній, наголосив автор статті [32]. 

Всього ж через низькі захисні властивості бронежилетів – тільки з 

31.05.2014 р. по 01.08.2014 р. і щонайменше 67 військовослужбовців ЗС України, 

не маючи повноцінного захисту, отримали поранення в шию та ділянки паху, в 

тому числі і смертельні. За даним фактом відкрито кримінальне впровадження. 

Однак, ми ще раз підтверджуємо, що такі факти, на жаль, мали місце. Але 

чому вони відбулися і з чиєї вини? З вини командування ЗС України, органів, які 

контролюють якість отриманих на забезпечення армії бронежилетів або чиєїсь 

іншої вини? Ми не ставимо за мету шукати винних і засуджувати їх. Це справа 

компетентних органів. Автор дисертаційної роботи розкриває лише недоліки в 

процесі перевірки якості, прийнятих на забезпечення ЗС України, бронежилетів. 

Зауважимо, що до початку АТО на Сході України не було цілісної системи 

контролю ЗІБЗ військовослужбовців. Захисні та інші властивості бронежилетів і 

бронешоломів перевірялися епізодично, коли було потрібно, наприклад, оснастити 

ними миротворчий контингент, який відправлявся в якусь “гарячу точку”. 

З початку АТО на Сході України перевіркою балістичних властивостей ЗІБЗ 

військовослужбовців почали паралельно займатися 2 організації: 

Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки 

Збройних сил України; 

Національний університет оборони України імені Івана Черняховского. 

Кожна з цих організацій мала свої бази (місця) для проведення випробувань 

ЗІБЗ. Так, наприклад, у ЦНДІ ОВТ ЗС України спочатку проводили випробування 

на базі військового містечка 33 полігону 169 навчального центру, а потім перейшли 
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до в/чА2193 (смт. Городок). У НУОУ проводили випробування на власній базі – 

науково-випробувальній лабораторії. 

Зауважимо, що в процесі випробування ЗІБЗ військовослужбовців, обидві 

організації використовували багатий вітчизняний досвід, набутий в кінці XX – на 

початку XXI ст. в Україні. Він був показаний у підрозділі 2.3 цієї роботи. 

На початку своєї діяльності НУОУ проводив наукові дослідження в галузі 

підвищення ефективності елементів бронезахисту. Разом з тим, були поставлені 

завдання на проведення випробувань бронеелементів на їх балістичну стійкість. 

Варто зауважити, що лабораторія НУОУ має свою історію, яка починається зі 

створення спеціалізованої дослідницької лабораторії в Київському вищому 

військово-інженерному танковому училищі [80, с. 54]. 

Лабораторія займалася питаннями експлуатації бронетехніки й дослідженнями 

їх захисту. Потім лабораторія увійшла до складу Київського інституту Сухопутних 

військ, а після його ліквідації у 2000 році була переведена до складу Військового 

інституту керівного інженерного складу Національної академії оборони України. 

Після декількох реорганізацій лабораторія була включена до складу Наукового 

центру Національної академії оборони України. В 2008 році під час реорганізації 

академії в Національний університет оборони України, лабораторію включили до 

його складу і підпорядковали науково-методичному центру організації науково-

технічної діяльності в складі якого знаходиться в даний час. 

Разом з проведенням наукових досліджень у галузі розвитку зброї, боєприпасів 

і спеціальних засобів бронезахисту, лабораторія проводить випробування засобів 

індивідуального захисту військовослужбовців за заявками провідних установ 

Міноборони України та інших міністерств, а також приватних організацій. Разом з 

тим, лабораторія проводила випробування нових або модернізованих зразків вогне-

пальної зброї та боєприпасів до них. 

Для випробування ЗІБЗ лабораторія має все необхідне обладнання й озброєння. 

Так, наприклад, у штаті лабораторії є необхідна кількість вогнепальної зброї: 

9-мм пістолет ПМ; 

автоматичний пістолет АПС; 
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7,62-мм пістолет ТТ; 

гладкоствольна мисливська рушниця ИЖ-18Е 12 калібру; 

5,45-мм автомат АК-74; 

7,62-мм автомат АКМ; 

7,62-мм снайперська гвинтівка СВД. 

Крім того, в березні 2015 року до штату науково-дослідної лабораторії був 

приданий кулемет НСВТ і вкладний ствол до нього 2×35 [80, с. 55]. 

Для проведення досліджень у науково-випробувальної лабораторії НУОУ 

імені І. Черняховського використовують вимірювальне обладнання, спеціальні 

стенди, термічну камеру, камеру для дощування, пристрій імітації ножа і шила та 

ін. Виходячи з власного досвіду, вже в ході проведення АТО в університеті був 

виготовлений і встановлений антирикошетний пристрій, верстати для кріплення 

балістичних стволів і стрілецької зброї калібром від 5,45 до 14,5 мм включно. 

Для забезпечення діяльності університету, її особовим складом на початку 

2014 року розроблена необхідна документація, для проходження атестації. Ця 

процедура була проведена 11 липня 2014 р. у Центральному управлінні метрології і 

стандартизації ЗС України і отримала відповідне свідоцтво. У 2016 році лабораторія 

пройшла акредитацію в Національному агентстві з акредитації й отримала 

Свідоцтво з акредитації відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEK 17025:2006 [99, с. 54].  

З цього часу лабораторія включена до міжнародного списку випробувальних 

лабораторій у сфері вимірювання балістичної стійкості бронежилетів, броне-

шоломів всіх класів вимірювання швидкості польоту кулі. Що стосується остан-

нього, то слід зауважити, в лабораторії є дві балістичні траси довжиною 7 м і 33 м 

[80, с. 56]. 

Станом на 2018 рік акредитація науково-випробувальної лабораторії НУОУ 

імені І. Черняховського в галузі випробування ЗІБЗ військовослужбовців охоплює 

види діяльності, що наведені в табл. 3.2.2. 
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Таблиця 3.2.2 

Акредитація науково-випробувальної лабораторії НУОУ імені І. Черняховського 
в галузі випробування ЗІБЗ (станом на 2018 рік) 

№ 

з/п 

Назва об'єкта (продукції, 

матеріалу, речовини, 

тощо) 

Назва випробувань на (або) 

характеристик (параметрів) що 

визначається 

Позначення 

нормативних документів 

на методи випробувань 

І Сфера акредитації лабораторії за вітчизняними стандартами 

1 Патрони до стрілецької 

зброї 

Вимірювання швидкості 

польоту кулі 

ВСТ В3-5177-81 

2 Шоломи для захисту від 

куль 

випробування балістичної 

стійкості шолому для захисту 

від куль 

ГСТУ 78-41-004-97 

3 Бронежилети всіх класів 

захисту 

Випробування балістичної 

стійкості бронежилетів всіх 

класів захисту 

ДСТУ В 4104-2002 

ДСТУ В 4103-2002 

ІІ Сфера акредитації лабораторії за стандартами НАТО 

4 Бронежилети Випробування балістичної 

стійкості бронежилетів 

ВСТ ЗТВ 01.301.010-

2015 

5 Персональній 

(індивідуальній) броньові 

засоби захисту і бойове 

обмундирування 

Випробування балістичної 

стійкості матеріалів особистої 

броні (індивідуального захисту) 

та польової форми одягу 

ВСТ 01.301.003-2015 

ВСТ 01.301.007-2015 

6 Захисний шіток, який 

кріпиться на шолом та 

повністю захищає 

обличчя 

Випробування спорядження для 

захисту очей 

ВСТ 01.301.004-2015 

7 Окуляри (або аналогічні 

пристрої) 

“Захист очей 

військовослужбовця – 

балістична захист” СТАНАГ 

4296 

ВСТ 01.301.003-2015 

Таблицю складено за матеріалами [80; 99]. 
 

Як видно з таблиці акредитація діяльності цієї лабораторії як у сфері 

вітчизняних стандартів, так і стандартів НАТО досить широка, й охоплюють весь 

діапазон існуючих ЗІБЗ за всіма їх класами захисту. Причому за результатами 

випробувань лабораторія має право видавати протоколи виробувань виробникам 

ЗІБЗ, на підставі яких вони можуть проводити сертифікацію своєї продукції. Отже, 

балістичні випробування в лабораторії проводяться з метою оцінки захисної 

функції засобів захисту та активізації виготовлення нової конкурентоспроможної 

наукомісткої та високотехнологічної продукції. 
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Варто зазначити, що на даний час в Україні крім Національного університету 

оборони України імені Івана Черняховського існує ще декілька лабораторій, що 

акредитовані в Національному агентстві з акредитації України, отримали свідоцтва 

з акредитації на відповідність вимогам: ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 року на 

міждержавному рівні і мають право проведення випробувань ЗІБЗ. До них, крім 

згаданої лабораторії НУОУ імені І. Черняховського, належать: лабораторія 

сертифікації ручної вогнепальної зброї і спецзасобів самозахисту Державного 

науково-дослідного інституту МВС України; відділення балістичного стрілецького 

озброєння та боєприпасів відділу технічного контролю за якістю боєприпасів 303-ї 

бази зберігання ракет і боєприпасів. 

Основне їх призначення – це проведення наукових досліджень за напрямами 

розвитку зброї, боєприпасів і спеціальних засобів броньового захисту, а також 

дослідження можливості підвищення захищеності індивідуальних і колективних 

засобів захисту, виконання випробувань на замовлення установ Міністерства 

оборони України та інших міністерств і приватних організацій. Крім того, 

лабораторії проводять випробування спеціальних засобів індивідуального та 

колективного бронезахисту, елементів основного і додаткового бронювання легко-

броньованої техніки, а також нових і модернізованих зразків вогнепальної зброї і 

набоїв до неї. 

Що стосується науково-випробувальної лабораторії НУОУ імені І. Черняхов-

ського, варто відзначити її велику роботу в галузі виявлення невідповідності 

заявленої та реальної якості ЗІБЗ, порушення їх конструкції, геометричних розмірів, 

складу матеріалу, умов, що забезпечують гарантований протикульний захист при 

мінімальних геометричних розмірах і вазі, а також вартості. 

За час проведення АТО на Сході України, науково-випробувальна лабораторія 

НУОУ імені І. Черняховського провела близько 320 випробувань різних ЗІБЗ. При 

цьому в 132 випадках виявлено завищення захисних властивостей. Результати 

випробувань ЗІБЗ наведені в табл. 3.2.3. 
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Таблиця 3.2.3 

Результати випробувань ЗІБЗ 

Роки проведення випробувань № 

з/п 
Проведено випробувань 

2014 2015 2016 2017 Всього 

1 Всього випробувань 38 93 64 125 320 

2 
Виявлено невідповідності, всього / 

% 
20/53 47/50 23/36 42/34 132/432 

Таблиця складена за матеріалами: [80, с. 54]. 
 

Як видно з таблиці, кількість випробуваних засобів бронезахисту, які не 

підтвердили свій клас за цей період, досяг 43%. Причому в перший рік проведення 

АТО цей показник склав майже 53%, у 2015 році знизився до 50%, а до кінця АТО 

склав всього 34%. 

Висока вимогливість керівника лабораторії до наданих на випробування ЗІБЗ 

дозволила уникнути постачання неякісної продукції в ЗС України, інші військові 

формування і правоохоронні органи, а виробникам та експертам своєчасно внести 

відповідні зміни до технологічних процесів виготовлення таких виробів, або взагалі 

відмовитися від їх постачання, що суттєво вплинуло на збереження особового 

складу підрозділів в АТО на Сході України. 

З 2014 року науково-випробувальна лабораторія НУОУ імені І. Черняхов-

ського в галузі випробування на балістичну стійкість ЗІБЗ військовослужбовців 

стала взаємодіяти з ЦНДІ ОВТ ЗС України, який очолював полковник І.Б. Чепков.  

На ЦНДІ ОВТ ЗС України, з початком військових дій на Сході України 

навесні 2014 року, Міністерством оборони України покладено завдання проводити 

випробування ЗІБЗ на предмет їх балістичної стійкості. Інститут не мав права на 

сертифікацію випробуваних зразків, проте, він видавав замовникам Акти натурних 

випробувань на перевірену продукцію. ЦНДІ ОВТ ЗС України випробування 

наданих ЗІБЗ проводив на полігонах і центрах Міністерства оборони: в тому числі і 

військової частини А3723. Акти ЦНДІ ОВТ ЗС України стали офіційним 

документом, який використовувався для прийняття подальшого рішення про 

використання наданих на випробування ЗІБЗ за заявленим класом та їх 

характеристиками, додаток Е. 
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Взаємодія ЦНДІ ОВТ ЗС України із зацікавленими організаціями з перевірки 

засобів захисту здійснювалася таким чином. Зацікавлені організації, зверталися 

письмового до Міністерства оборони України (міністра оборони України, 

начальника Тилу ЗС України). Вони відповідними дорученнями, зверненнями 

зверталися до ЦНДІ ОВТ ЗС України щодо проведення випробувань наданих ЗІБЗ. 

В інституті створювалася комісія (під час АТО вона, як правило, була постійно-

діюча), яка організовувала і проводила необхідні випробування. Комісію, як 

правило, очолював заступник начальника інституту. 

За результатами випробувань комісія складала Акт натурних випробувань, 

який підписували члени комісії та затверджував і засвідчував печаткою начальник 

інституту. Один примірник Акту направлявся до Міністерства оборони України, 

другий – до зацікавленої організації, третій – залишався на зберіганні в інституті 

(примірники усіх актів випробувань ЗІБЗ зберігаються в окремій справі інституту). 

У кожному акті ЦНДІ ОВТ ЗС України обов'язково зазначалося: за чиїм 

рішенням проводять натурні випробування зразків; склад комісії; тип, кількість і 

склад зразків із загальною характеристикою кожного з них; мету випробування, 

результати випробувань і висновок комісії. Так, наприклад, при підготовці проекту 

наказу Міністра оборони України від 19 серпня 2014 року № 541 випробування 

зразків бронежилетів “Корсар М3-1-4” і “Корсар-1-4” ТОВ “НВП “Темп-3000” 

здійснювалося за дорученням Адміністрації Президента України від 03.07.2014 р. 

№ 41-01/1997 [1, арк. 16]. Натурні випробування проходили на базі військової 

частини А3723. Після надання ЦНДІ ОВТ ЗС України негативного відгуку на 

досліджувані зразки, повторні випробування зразків зазначених типів бронежилетів 

проводилися на підставі рішення заступника Міністра оборони України від 

09.07.2014 року на базі 33-го полігону 169-го навчального центру (смт. Десна). 

Повторні випробування зразків бронежилетів “Корсар М3-1-4” і “Корсар-1-4” 

проводили на полігоні навчального центру у присутності представників 

Адміністрації Президента України, Департаменту державних закупівель та 

постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України, Центрального 
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управління речового забезпечення ЗС України Тилу ЗС України, 1363 Головного 

військового представництва Міністерства оборони України і ТОВ “НВП “Темп-3000”. 

Розширення кола учасників у випробувальному процесі зразків бронежилетів 

свідчить, про принциповий підхід ЦНДІ ОВТ ЗС України до оцінки якості 

бронежилетів, що надходили в район проведення АТО. ТОВ “НВП “Темп-3000” 

дослухалися до зауважень, зазначених в акті інституту від 04.07.2014 і представило 

нові зразки для повторного випробування вже з урахуванням цих зауважень. У 

висновках комісії після їх повторної перевірки зазначено тільки деякі 

невідповідності заявлених зразків бронежилетів за IV класом захисту, в частині, що 

стосується обстрілу їх кулями ЛПС 7,62 мм×54 1989 року виробництва. 

Цей приклад, як і інші випробування бронежилета в науково-випробувальній 

лабораторії НУОУ імені І. Черняховського свідчать, що в Україні до літа 2014 року 

була створена і почала діяти надійна система контролю якості бронежилетів та 

інших ЗІБЗ, які направляються в район проведення АТО. І в цій системі важливу 

роль став відігравати ЦНДІ ОВТ ЗС України який проводив натурні випробування 

бронежилетів у реальних полігонних умовах, з урахуванням пред'явлених до них 

вимог. 

Тільки від початку АТО і до кінця 2014 року ЦНДІ ОВТ ЗС України було 

проведено понад 40 натурних випробувань (додаток Е) бронежилетів і захисних 

елементів до них [1, арк. 1-9]. Випробування проводилися в полігонних умовах, із 

застосуванням патронів визначених калібрів і типів кулі. Крім ТОВ “НВП “Темп-

3000”, свою продукцію для випробування надавали й інші вітчизняні підприємства, 

наприклад, ТОВ “Весь світ бронедверей”, ТОВ ІНВП “Укртехнано”, ПП “Євро-

март”, ТОВ “Білоцерківський механічний завод” та ін. 

У ЦНДІ ОВТ ЗС України проходили випробування і засоби захисту особового 

складу іноземного виробництва, таких країн як Ізраїль, Велика Британія, Індія, 

Китай та ін. Як правило, іноземні зразки продукції відповідали заявленим 

характеристикам, а вітчизняні – не завжди. 

Загалом, як засвідчив проведений аналіз актів за 2014 рік, понад 50% випро-

бовуваних вітчизняних матеріалів і захисних засобів не відповідали заявленим 
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вимогам. Були випадки надання на випробування абсолютно непридатних до 

використання в ЗІБЗ захисних матеріалів. Так, наприклад, у червні 2014 р. ТОВ 

ІНВП “Укртехнано” представило для випробування 10 зразків захисних матеріалів 

для бронежилета власного виробництва. Натурні випробування з оцінки 

балістичної стійкості всіх дослідних зразків матеріалів, проведених 13.06.2014 р. на 

базі полігону військової частини А0665, випробувань не пройшли [1, арк. 45]. 

Після цього ТОВ ІНВП “Укртехнано” свою продукцію на випробування в інститут 

більше не надавало. 

На нашу думку, один із найбільш якісних засобів захисту, що виконаний з 

балістичних матеріалів упродовж проведення АТО, надало ТОВ “НВП “Темп-

3000”. Однак, розпочата навесні 2014 року війна на Сході України створила умови 

гострої конкурентної боротьби за ринок збуту своєї часто неякісної продукції. У 

цій боротьбі застосовувалися різні засоби, в тому числі і наклепи, залучалися різні 

засоби масової інформації (ЗМІ), в тому числі і телебачення, впливові люди, і, 

навіть, депутати Верховної Ради України. 

Наведемо лише один такий приклад. На початку 2016 року в ЗМІ стали 

поширюватись чутки про відправку в АТО неякісних бронежилетів, виготовлених 

ТОВ “НВП “Темп-3000”. 

У відповідь на це, Міністр оборони України генерал армії С.Т. Полторак дав 

доручення ЦНДІ ОВТ ЗС України на випробування захисних елементів бронежилета 

“Корсар М3с-1-4”. Контроль за виконанням цього доручення взяв на себе Перший 

заступник Міністра оборони України І.С. Руснак Випробування проходили на 

полігоні військової частини А2192 у присутності депутата Верховної Ради України 

С.В. Соболева, який “вчинив порядно та надав членам комісії пластину для 

відкритого тестування” [2]. За результатами проведених балістичних випробувань 

складений Акт випробування від 20.02.2016 р., в якому зазначено, що броне-

елементи бронежилета “Корсар М3с-1-4” виробництва ТОВ “НВП “Темп-3000” 

відповідають вимагав ДСТУ В 4103-2002 та підтвердив зазначений IV клас захисту 

[2, арк. 95]. Звинувачення з фірми за надану “неякісну” продукцію були зняті. 
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Варто зазначити, що бронежилет “Корсар М3с-1-4” був одним з кращих серед 

вітчизняних бронежилетів, що знаходились на забезпеченні ЗС України в АТО, що 

відповідав вимогам ТУ У 18.2-31778043.046-2003. Відповідно до його вимог цей 

бронежилет виготовляли із сучасних балістичних матеріалів, параарамідної 

тканини, виготовленої з нитки Teijin Twaron, представленоъ транснаціональною 

компанією Японії, Німеччини, Нідерландів і бронеметалу фірми SSAB (Швеція). 

При цьому матеріали фірми Teijin Twaron і SSAB квотовані і підприємство ТОВ 

“НВП “Темп-3000” отримує їх для оборонних потреб ЗС України десятки років 

поспіль, а бронеметал – з 2010 року. Ці матеріали підтвердили свої захисні 

властивості упродовж 15 років експлуатації. При цьому, не зменшуючи клас 

захисту бронежилета, можна суттєво зберегти кошти державного бюджету. 

Під час проведення АТО ТОВ “НВП “Темп-3000” виготовляло й інші 

бронежилети типу “Корсар”, які починаючи з кінця 2016 року пройшли якісну 

модернізацію і наприкінці АТО стали представляти зовсім нові вітчизняні 

бронежилети. Кращі з них, за відгуками учасників АТО, є: “Корсар М3см”, 

“Корсар М3мк”, “Корсар М3мп” та ін. Починаючи з кінця 2016 року вони пройшли 

якісну модернізацію і кінця АТО стали представляти абсолютно нові типи 

вітчизняних бронежилетів (додаток В.2). 

Найпоширенішими з них є два типи “Корсар М3см”, “Корсар М3мк”. “Корсар 

М3мп” призначений в основному для спеціальних підрозділів, які виконують 

бойові операції на воді. Тактико-технічні характеристики бронежилетів 

“Корсар М3см”, “Корсар М3мк” наведені в табл.3.2.4. 

Таблиці 3.2.4 

Тактико-технічні характеристики бронежилетів типу “Корсар М3” 

Розміри та площа захисту бронеелементів  

Найменування характеристик S 

(44-47) 

M 

(48-50) 

L 

(51-54) 

XL 

(55-58) 

XXL 

(59-62) 

І “Корсар М3см” 

1. Висота панелі 360-380 380-400 400-420 420-440 440-460 

2. Середня ширина панелі 260-310 280-330 300-350 320-370 340-390 

3. Площа елементу - 14,5 16,0 15,5; 17,0 16,0; 18,4 17,0; 19,4 

4. Площа базового комплекту - 54,0 дм
2
 58,0 дм

2
 62,0 дм

2
 66,0 дм

2
 

5. Загальна площа  - 84,0 дм
2
 90,0 дм

2
 97,0 дм

2
 1045,0 дм

2
 

6. Бронеанель туніки 200х350 

(7,0 дм
2
) 

200х400 

(8,0 дм
2
) 

200х450 

(9,0 дм
2
) 

200х550 

(10,6 дм
2
) 

200х630 

(10,6 дм
2
) 
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7. Панель паху 5,5 дм
2
 6,0 дм

2
 6,5 дм

2
 7,0 дм

2
 7,5 дм

2
 

8. Панель коміру 6,0 дм
2
 6,5 дм

2
 7,0 дм

2
 7,0 дм

2
 7,5 дм

2
 

9. Площа дод. захисту 27,0 дм
2
 30,0 дм

2
 32,0 дм

2
 35,0 дм

2
 38,5 дм

2
 

ІІ “Корсар М3мк” 

1. Висота панелі 360-380 380-400 400-420 420-440 440-460 

2. Середня ширина панелі 260-310 280-330 300-350 320-370 340-390 

3. Площа елементу - 13,23; 14,9 15,29; 16,9 17,43; 

19,0 

19,76; 21,35 

4. Площа базового комплекту - 48,13 дм
2
 54,68 дм

2
 61,43 дм

2
 69,11 дм

2
 

5. Загальна площа  - 80,13 дм
2
 88,68 дм

2
 99,43 дм

2
 109,11 дм

2
 

6. Бронеанель туніки 200х350 

(7,0 дм
2
) 

200х400 

(8,0 дм
2
) 

200х450 

(9,0 дм
2
) 

200х550 

(11,0 дм
2
) 

200х650 

(13,0 дм
2
) 

7. Панель паху 5,5 дм
2
 6,0 дм

2
 6,5 дм

2
 7,0 дм

2
 7,5 дм

2
 

8. Панель коміру 6,0 дм
2
 7,0 дм

2
 7,0 дм

2
 7,0 дм

2
 7,5 дм

2
 

Таблиця складена за матеріалами [88; 94]. 
 

Як видно з таблиці, представлені в ній бронежилети мають ряд загальних рис і 

однакових за властивостями характеристик. Так, наприклад, обидва типи 

бронежилета виготовлені в п'ятьох розмірах, з незначною відміною по площі 

захисту. Кожен бронежилет має жорсткий та м'який балістичні пакети. 

Жорсткі балістичні елементи бронежилетів комплектуються за п'ятьма 

варіантами, з обов'язковим захистом грудей і спини, загальна площа яких, залежно 

від варіанта, з обов’язковим захистом грудної частини та спини, загальна площа 

захисту яких, залежно від варіантів коливається від 48,13 до 69,11 дм2. Можлива 

комплектація бронежилетів додатковими бронепластинами захисту з боків. При 

цьому загальна площа захисту бронежилетів збільшується на 25–27% і досягає для 

розміру М – 80–84 дм2, а для розміру XXL – 104–110 дм2. Таким чином, загальна 

захисна площа бронежилетів може забезпечувати близько половини площі тіла 

людини. 

Особливий інтерес, на нашу думку, мають варіанти комплектації бронежилетів 

балістичними пакетами (додаток З). Розглянемо їх. 

Варіант 1 передбачає захист грудної частини та спини. При цьому жорсткі 

бронепластини знаходяться у внутрішній полій структурі перед м’яким балістичним 

бронепакетом у спеціальних кишенях. Грудна та наспинна кишені з'єднані і 

скріплені спеціальною ремінною смугою на талії. 
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Варіант 2 забезпечує захист грудної частини та спини з можливими 

кріпленням пластини для захисту боків військовослужбовця. Ці пластини також 

розташовуються в структурі м'якого балістичного пакету та кріпляться між 

грудною та наспинною пластинами за допомогою еластичного шнура. 

Варіант 3 передбачає захист грудей, спини, боків, паху і шиї. Розташовані в 

спеціальних кишенях бронепакети для захисту паху і шиї, кріпиться до грудних та 

наспинних панелей за допомогою пряжок і текстильних застібок. 

Варіант 4 передбачає захист грудей, спини, боків паху шиї і плечей. При 

цьому всі жорсткі бронепластини розміщуються в полій структурі перед м’яким 

балістичним пакетом. Захисні елементи шиї, паху і плечей кріпляться до основних 

елементів захисту грудей і спини, так само як у третьому варіанті. 

Варіант 5 передбачає захист частин тіла людини як і у четвертому варіанті. 

Але в ньому додатково передбачено захист і поперекової частини. 

Отже, найбільш повними і надійними варіантами комплектації бронежилетів є 

варіант 4 і 5, при яких забезпечується захист грудної частини, спини, боків, шиї, 

паху плечей, тобто найбільш життєво-важливих органів (ділянок) тіла людини. 

Найважливішою особливістю обох типів бронежилетів є застосування в них 

розвантажувальної системи, типу “супінатор”. Її суть полягає в частковому 

перенесенні навантаження з плечей на пояс бійця, що дозволяє постійно носити 

бронежилет упродовж тривалого часу. 

Супінатор виготовлявся з високоякісного пластику, товщиною 4 мм і 

повторює анатомічну конфігурацію тіла людини. Верхня його частина кріпиться до 

внутрішньої сторони захисного елемента за допомогою текстильної застібки. У 

нижній його частині є прорізи, які дозволяють кріпити його до захисного елементу 

захисту поперекового поясу з комплекту бронежилета. Крім того, плечові бретелі 

кожного бронежилета мають демпферну підкладку, що зменшує навантаження на 

плечі та в такий спосіб сприяє підвищенню комфорту при їх носінні. 

Бронежилети обох класів, у кожному варіанті комплектації пройшли випро-

бування та підтвердили клас захисту за ДСТУ В 4103-2002 і відповідно й до 

NIJ 10101.06 [88]. 
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М'які балістичні пакети обох типів бронежилетів виготовлені з параарамідної 

тканини типу “Twaron”, підвищеної міцності. Їх загальна площа відповідає 

загальній площі бронежилета і досягає як видно з таблиці 109 дм2. Кожен 

балістичний пакет розміщується у внутрішній частині чохла бронежилета і 

забезпечує захист по першому, першому А, та другому класах захисту за 

ДСТУ В 4103-2002 від куль пістолетів ПМ, АПС і ТТ та осколків снарядів, гранат 

та ін. 

Чохли бронежилетів виготовлені з поліамідної тканини (аналог тканини 

“Cordura”), по всій зовнішній поверхні яких нашита система “Моllе” – модульна 

полегшена система кріплення та транспортування спряження. Вона дозволяє 

збільшити можливість носіння додаткової амуніції, підсумків та ін. 

На внутрішньому боці грудної та спинної частини чохла бронежилета є не 

менше 6 об'ємних валиків, які є демпферами і знижують навантаження на бійця. 

Між валиками є простір, по якому проходить повітря та тим самим забезпечує 

охолодження тіла людини. У нижній частині чохлів бронежилетів знаходяться 

дренажні отвори, через які відбувається відведення вологи. У верхній спинній 

частині чохла вшита евакуаційна петля, яка витримує навантаження до 120 кг. 

Такі загальні риси, схожі конструктивні й ергономічні захисні властивості 

бронежилетів “Корсар М3см” і “Корсар М3мк”.  

У чому ж їх відмінність? Передусім воно полягає в тому, що бронежилет 

“Корсар М3см” має систему швидкого скидання, у бронежилеті “Корсар М3мк” 

така система не передбачена. Це говорить про те, що бронежилет “Корсар М3см” 

більше підходить для забезпечення підрозділів ЗС України, які залучаються в 

сучасному загальновійськовому бою, в якому неминучі серйозні поранення і 

контузії бійців, у порятунку яких наважливішу роль відіграє час. З цією метою, 

насамперед в бронежилеті передбачено систему швидкого скидання. Через це, на 

наш погляд, бронежилет “Корсар М3мк” більш прийнятний для забезпечення 

підрозділів Міністерства внутрішніх справ, які залучаються до поліцейських 

операцій, але потребують надійних засобів захисту, якими є згадані бронежилети. 
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Цей висновок підтверджує і той факт, що в бронежилеті “Корсар М3см” 

передбачено, як видно з таблиці, застосування додаткової площі захисту. Причому 

можливе збільшення на 27 дм2 для першого його розміру (S) на 38,5 дм2 – для 

п'ятого розміру (XXL). При такому варіанті сфера застосування бронежилета 

“Корсар М3см” значно розширюється, він стає багатофункціональним армійським 

бронежилетом і може застосовуватися спеціальними підрозділами ЗС України, які 

беруть участь в ООС на Сході України. 

Що ж спонукало до створення сучасних бронежилетів типу “Корсар М3см” і 

“Корсар М3мк”. Звичайно насамперед науково-технічний прогрес який досяг 

потрібного рівня в цій сфері як світовою, так і вітчизняною військовою наукою. 

Про це йшлося у підрозділі 2.3. Але, на нашу думку, важливу роль у цьому відіграв 

облік і аналіз втрат від поранень наших військовослужбовців, отриманих у боях в 

перші роки проведення АТО на Сході України. Наведемо лише дані за перші роки 

АТО, надані директором Військово-медичного департаменту Міністерства оборони 

України полковником медичної служби В.Б. Андронатій [3]. Всього в лікувальних 

закладах Міністерства оборони України в 2014 році перебувало 1255 поранених 

військовослужбовців, що брали участь в АТО. З них: офіцерів – 161 (12,8%); 

військовослужбовці за контрактом – 266 (21,2%); військовослужбовців за 

мобілізацією – 817 (65,1%); військовослужбовців строкової служби – 11 (0,9%). 

Розподіл поранень за ступенем важкості: важкі – 121 (9,6%); середнього ступеня 

важкості – 458 (36,5%); легкого ступеня важкості – 676 (53,9%) [3]. 

Привертає увагу розподіл поранень за частинами тіла людини (локалізація 

поранень), що наведені в табл. 3.2.5 і додатку Ж. 

Як видно з таблиці, поранення за перші вісім місяців проведення АТО в 2014 

році отримали 1255 військовослужбовців, що в середньому становить 5 поранень 

на добу. Всі поранені з цього числа знаходились на стаціонарному лікуванні в 

лікувальних закладах Міністерства оборони України. В 115 випадках (9%) 

поранення отримали тоді, коли військовослужбовці перебували без ЗІБЗ, що було 

характерним для першого року АТО, коли спостерігався гострий дефіцит коштів на 

їх закупівлю. На наш погляд, дефіцит ЗІБЗ і складні умови бойових дій стали 
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суттєвим чинником, що сприяв створенню й удосконаленню ЗІБЗ упродовж 

проведення АТО. 

Таблиця 3.2.5 

Розподіл поранень за частинами тіла 

№ 

з/п 
Локалізація поранень 

Всього 

поранень 

Відсоток 

поранень 
Примітка 

1 Поранення голови 357 28,4 

2 Поранення в кінцівку, з них: 702 45,9 

 нижні кінцівки 463 36,9 

 верхні кінцівки 239 19,0 

3 Поранення грудної клітини 89 7,1 

4 Поранення черевної порожнини 68 5,4 

5 Поранення шиї 24 1,9 

6 Поранення тазу 9 0,7 

7 Поранення хребта 6 0,5 

8 Всього поранень 1255 100 

Під час поранення 

знаходились: без 

бронежилета – 74 

військовослужбовця; без 

шолому – 41 

військовослужбовець; 

Всього – 115 чоловік, що 

складає 9% від загального 

числа поранених. 

Таблиця складена за матеріалами [3]. 
 

Найбільше поранень у перший рік АТО військовослужбовці отримали в 

кінцівки. Всього таких поранень було 702, що становило 55,9% від загальної 

кількості. З цієї кількості 36,9% склали поранення нижніх і 19,0% – верхніх 

кінцівок. Як правило, ці поранення отримали від осколків мін, гранат і їх не 

віднесли до важких поранень, тому що вони не мали летальних результатів. 

Звичайно, запобігти зменшенню кількості поранень у кінцівки можливо, але за 

однієї умови, якщо закрити бронею ноги, руки військовослужбовця, перетворивши 

його таким чином у середньовічного лицаря, нездатного пересуватися, стріляти, 

виконувати бойові завдання в сучасному загальновійськовому бою. Тому забез-

печити надійний захист кінцівок військовослужбовців в умовах застосування 

різних засобів ураження практично неможливо. Природно, що цим можливо 

забезпечити військовослужбовців спеціальних підрозділів, які розміновують 

місцевість, будівлі та споруди, спеціальними черевиками і рукавицями. 

За даними таблиці до 15 % поранень отримано в груди, черевну порожнину, 

шию, таз і хребет. Ці поранення відносяться до важких і, як правило, призводить до 

летального результату. Тому зрозуміло чому з досвіду перших років проведення 

АТО, основну увагу в досконалості ЗІБЗ спрямовано на забезпечення надійним 
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захистом грудей і спини, шиї та інших життєво-важливих частин тіла людини. І це, 

на наш погляд, вдалося, в основному, після створення і прийняття на озброєння 

ЗС України нових вітчизняних бронежилетів “Корсар М3см”, “Корсар М3мк” та ін. 

Отже, до завершення АТО на Сході України в удосконаленні вітчизняних 

бронежилетів намітилась тенденція створення модульного, багатофункціонального 

бронежилета, який відповідає міжнародним ергономічним, експлуатаційним, 

захисним та іншим нормам і характеристикам і навіть перевершує їх. 

 

 

3.3. Особливості створення та розвитку вітчизняних бронешоломів під час 

АТО на Сході України 

 

До початку АТО на Сході України підрозділи ЗС України, що залучалися до її 

проведення, виявилися практично без бронешоломів або мали на оснащені старі ще 

радянського виробництва стальні каски СШ-68. Вони забезпечували захист від 

пістолетних куль і осколків вагою до 1 грама, і летять зі швидкістю 300–350 м/с. 

Досягнути вищого рівня бронезахисту шолома можна було лише за рахунок 

збільшення його товщини, а отже, за рахунок збільшення його ваги. Але при цьому 

збільшувалася вірогідність отримання тяжких травм попереку воїнів, які їх 

використовували. Тому з перших днів АТО виникла проблема забезпечення воїнів 

ЗС України сучасними вітчизняними бронешоломами. Цю проблему на початку 

намагалися вирішити за рахунок прийняття на озброєння бронешолома “Сфера”, 

виготовленого на комбінаті “Перемога” (м. Ірпінь, Київська обл.). Зовнішній 

вигляд бронешолома наведений у додатку В.3. 

Слід зауважити, що бронешоломи “Каска-1М” стали виготовлювати ще в 

середині 1990-х років, однак до початку АТО їх до військ надійшло лише 150 

одиниць [64]. Так і захисні якості цих шоломів не відповідали вимогам стандартів. 

Як зазначено в підрозділі 3.2, основною проблемою при їх виготовленні був пошук 

і застосування легких, але міцних матеріалів. 



 
 

189 

Бронешолом “Сфера” виготовлявся з вітчизняного пакету листового композиту, 

вага якого в два і більше разів перевищувала вагу захисних матеріалів, з яких 

виготовляли бронешоломи іноземних марок. Уже на той час багато іноземних 

виробників у їх виробництві застосовували легку, але міцну параарамідну тканину, 

просочену зв’язуючим елементом, що дозволяло посилити її захисні властивості, 

не збільшуючи  при  цьому практично вагу самого бронешолома. Так, наприклад, 

російський “полімерний шолом” мав площу захисту 12 дм2 і другий рівень захисту 

при загальній його вазі всього 1,4 кг. Швейцарський шолом “Kevlar Н-Shell” також 

при другому рівні захисту мав вагу 1,0 кг [65; 71, с. 75]. Українська промисловість 

на той час не мала технічних і фінансових можливостей виготовляти подібні 

матеріали, а отже, і виробляти бронешоломи за якістю іноземних виробників. 

Тактико-технічні характеристики бронешолома ”Сфера” наведені в табл. 3.3.1. 

Таблиця 3.3.1 

Тактико-технічні характеристики бронешоломів 

Модель шолома (назва) Показники 

“Сфера” “Тор-Д” “Каска-1М” 

тип F 

“Каска-1М” 

тип С 

Виробник Комбінат 

“Перемога” 

ТОВ “Юармс” НВП “Темп-

3000” 

НВП “Темп-

3000” 

Клас  захисту:     

за ДСТУ В 4103-2002 1А 1А 1, 1А, 2 1, 1А, 2 

за ГСТУ 78-41-004-97 1А 1А 1, 1А, 2 1, 1А, 2 

за STANAG 2302 НАТО ІІ ІІІ А ІІ, ІІІ А ІІ, ІІІ А 

Балістична стійкість Від куль 

ПМ, АПС, 

ТТ, 

осколків 

Від куль ПМ, 

АПС, ТТ, 

осколків 

Від куль ПМ, 

АПС, ТТ, 

осколків 

Від куль ПМ, 

АПС, ТТ, 

осколків 

Площа захисту, дм
2
 11,5 11,9-13,1 12,0-14,5 9,5-11,0 

Розміри шолома L, XL L, XL 

(52-62 см) 

S, М, L, XL 

(52-64 см) 

S, М, L, XL 

(52-64 см) 

Внутрішні розміри, мм:     

висота 250 175 175 175 

довжина 270 300 280 280 

ширина 240 270 270 240 

Матеріали виготовлення Листовий 

композит 

Арамідна 

тканина 

Арамідна 

тканина 

Арамідна 

тканина 

Маса, кг 2,3 1,5±0,2 1,25-1,6 ±0,05 1,1-1,5 ±0,05 

Система підвіски 4-х точкове 4-х точкове 

Регулюється 

4-х точкове 

Регулюється 

4-х точкове 

Регулюється 

Система амортизації відсутня 7 демпферних 

подушок 

Можлива 

установка 

демпферів 

Можлива 

установка 

демпферів 
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Установка кріплень для:     

прилад нічного бачення немає так так так 

навушники немає так немає так 

балістичні маски немає так так так 

Таблиця складена за матеріалами: [54; 64; 88]. 
 

Як видно з таблиці, бронешолом “Сфера” при площі захисту 11,5 дм2 мав вагу 

2,3 кг і забезпечував захист від куль, випущених з пістолетів: ПМ, АПС та осколків. 

Шолом мав перший клас захисту за ДСТУ В 4103-2002 і ГСТУ 78-41-004-97 і 

другий – за стандартами НАТО. Його виготовляли в двох розмірах: L і XL з 

ремінною системою підвісу з можливістю регулювання за розміром голови 

всередині шолома. Розміри його захисної структури за внутрішньою поверхнею 

становили: за висотою 250 мм, за довжиною 270 мм, за шириною 240 мм, та 

забезпечувала захист найбільш вразливої частини голови воїна [71, с. 76]. 

Загалом, бронешлолом “Сфера” мав як позитивні, так і негативні властивості 

та якості. До позитивних якостей, на наш погляд, слід віднести його досить високу 

площу та клас захисту голови, надійну чотириточкову систему підвісу. Однак, 

бронешолом мав істотні недоліки, що обмежувало його застосування в часі. Це 

передусім його велика вага і відсутність всередині бронешолома системи 

амортизації. Він також не мав пристосування для кріплення приладу нічного 

бачення, активних навушників, балістичної маски, тобто засобів, що дозволяють 

бійцю активно брати участь у сучасному загальновійськовому бою. 

Проблему забезпечення військовослужбовців ЗС України сучасними броне-

шоломами стали вирішувати на другому році проведення АТО. Тоді київське ТОВ 

“ЮАРПА” розробило та розпочало виробництво вітчизняного бронешолома  

“ТОР-Д” (додаток В.3). 

Бронешолом призначений для індивідуального захисту голови військово-

службовця від засобів ураження кулями короткоствольної стрілецької зброї, 

осколками снарядів, мін і ручних гранат, холодної зброї, падіння з висоти і 

безпечного десантування парашутним способом [102]. Тактико-технічні 

характеристики броне-шолома “ТОР-Д” наведені в табл. 3.3.1. 
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Як видно з таблиці, бронешлем відповідає вітчизняним стандартам 

ДСТУ В 4103-2002 і ГСТУ 78-41-004-97 за першим класом захисту і забезпечує 

захист бійця від куль, випущених з пістолетів ПМ, АПС та уламків. Шолом 

пройшов випробування в акредитованих балістичних лабораторіях Німеччини і 

показав ІІІ А клас захисту від куль за стандартами NIJ STD 0106-01, а при перевірці 

на захист уламків відповідно до стандарту НАТО STANAG 2920 показав рівень 

V50, рівний 698,8 м/с, що відповідає максимальному рівню захисту F6 [102]. 

Крім того, якість бронешолома підтверджена:  

сертифікатом відповідності за № UA 1.080.00401127-16 від 30.11.2016 року, 

зареєстрованим в державній системі сертифікації про УкрСЕПРО; 

протоколом балістичних випробувань №20/182 від 19.10.2015 р., виданим 

науково-дослідній лабораторії зброї та спеціальних захисних матеріалів науково-

інноваційного відділу науково-методичного центру організації наукової та 

науково-технічної діяльності Національного університету оборони України імені 

Івана Черняховського; 

актом призначених відомчих випробувань шолому, що затверджений началь-

ником Генерального штабу – Головнокомандувачем ЗС України від 04.06.2016 

року № 36/16102-021; 

наказом Міністрерства оборони України від 15.12.2016 року № 691 [56]. 

Привертають увагу досить високі ергономічні і технічні характеристики цього 

бронешолома. Так, наприклад, його розміри становлять: за висотою 175 мм, за 

шириною 270 мм, по довжині 300 мм і забезпечують загальну площу захисту від 

11,9 до 13,1 дм2. Бронешолом виготовлявся в двох розмірах, а по окружності 

голови – 52–62 см. Внутрішні розміри шолома регулюються підвісною системою і 

демпферними подушками. Вага бронешолома становить 1,5±0,2 кг, що дозволяє 

використовувати його, не знімаючи протягом тривалого часу [71, с.77]. 

Невелика вага бронешолома та його надійні захисні функції забезпеченні за 

рахунок застосування при його виробництві сучасних матеріалів (арамідної 

тканини). Ця тканина дозволяє експлуатувати бронешолом в усіх кліматичних 
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умовах: в дощ, сніг, мороз і спеку. Із зовнішньої сторони його куполу нанесено 

водо та вогнестійкий шар, а також антивідблискуваюче покриття. 

Ергономічні й експлуатаційні властивості бронешолома посилені застосуванням 

у ньому універсальної платформи для кріплення приладу нічного бачення, бічного 

рейлінгу для кріплення засобів зв'язку. Бронешолом сумісний з протиосколковою 

маскою, тактичними окулярами. Конструкція підвіски шолома і амортизуючої 

системи створює умови пасивної вентиляції голови воїна. Розміри шолома 

змінюються регулюванням підвісною системою і демпферних подушок, 

розташованих усередині нього. Можливо використання підшоломника, що 

забезпечує не тільки нормальні санітарно-гігієнічні умови носіння бронешолома, 

але і зменшує можливий сильний механічний удар. Таким чином, бронешолом 

“Тор-Д”, на наш погляд, відповідає багатьом ергономічним, захисним, експлуа-

таційни та іншим характеристикам, що висуваються до сучасних бронешоломів. 

Разом з тим, у тому ж 2016 році оснащення ним підрозділів ЗС України, що 

залучалися в АТО, було припинено. Замість нього у війська стали надходити 

бронешоломи “Каска-1М” двох модифікацій, виготовлених ТОВ “НВП 

“ТЕМП-3000”. Причиною цього стала гостра конкурентна боротьба виробників 

броне-шоломів, в якій перемогло ТОВ “НВП “ТЕМП-3000”. Зовнішній вигляд 

бронешолома “Каска-1М” наведено в додатку В.3. 

Бронешолом “Каска-1М” модифікації “F” і “С” за зовнішнім виглядом нагадує 

деякі зразки вітчизняних і зарубіжних бронешоломів. Так, наприклад, його 

модифікація “F” за формою дуже схожа на бронешолом “Сфера”, а модифікація 

“С” – на бронешолом “Тор-Д”. На наш погляд, у цьому немає нічого особливого, 

адже для створення й удосконалення всіх без винятку наступних ЗІБЗ, у тому числі 

і бронешоломів, постійно використувався як власний, так і зарубіжний досвід. Це 

стосується як форми, так і змісту. 

Що стосується модифікації броншолома “Каска-1М”, то вона наведена в 

таблиці 3.3.1. З таблиці видно, що модифікації бронешолома мають ряд загальних 

рис і однакових характеристик. Обидві модифікації бронешолома виготовлені з 

параарамідної тканини та призначені для захисту голови людини від ураження 
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кулями короткоствольної вогнепальної зброї, осколками мін і гранат, а також 

холодної зброї. За кулестійкостью вони відповідають вітчизняним стандартам за 

ДСТУ В 4103-2002, ГСТУ 78-41-004-97 по І, І А і ІІ класу, а від осколків – 

відповідають стандартам НАТО STANAG 2920 ІІ і ІІІ класів захисту. 

Висока класність обох модифікацій бронешолому “Каска 1М” визначається як 

матеріалом їх виготовлення, так і досить високою їх площею захисту. Так, тип “F” 

бронешолома має площу захисту від 12,0 до 14,5 дм2, а тип “C” – від 9,5 до 11,0 дм2 

[71, с.79]. 

Слід зауважити, що розміри їх площі захисту залежить від розмірів шоломів. 

Кожна модифікація має чотири розміри: S, M, L, XL. Найменший розмір S 

відповідає розміру за окружністю голови людини, рівному 52 см, а найбільший 

розмір XL – 64 см. Обидві модифікації мають досить високі внутрішні розміри 

купола бронешолома: по висоті – 175 мм, за довжиною – 280 мм. Розміри по 

ширині шолома типу “С” на 30 мм менші, ніж шолома типу “F”. Отже, по площі 

захисту і по ширині внутрішньої сторони купола, бронешолом “Каска-1М” типу 

“C” приблизно на 9% менший бронешолома типу “F”. Це пов'язано з тим, що у 

бронешоломі типу “C” є два вушних вирізи, до яких за допомогою спеціального 

кріплення встановлюються навушники. 

Кожен тип бронешолома “Каска-1М” кожної модифікації має чотириточкову 

регульовану систему підвіски та систему амортизації. Остання, разом з демпферами, 

встановлюється з внутрішньої сторони купола бронешолома та сприяє зниженню 

вірогідності отримання травми голови під час удару важким предметом або падіння 

з висоти. 

На бронешолом ”Каска-1М” у визначених модифікаціях за допомогою 

спеціального кріплення можна встановлювати прилад нічного бачення, балістичну 

маску або забрало, що значно поліпшує ведення загальновійськового бою. 

Найважливішою характеристикою, що впливає на час безперервного і 

комфортного носіння бронешолома обох модифікації, є їх вага. Вона залежить від 

трьох складових: матеріалу виготовлення, площі захисту і розмірів кожного типу. В 

нашому випадку, при однаковому матеріалі виготовлення й однаковій товщині 
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купола бронешолома обох модифікацій, їх вага залежить тільки від площі захисту 

та розмірів типів, що наведені в табл. 3.3.2. Вага обох типів шоломів відповідає 

світовим стандартам. Так, бронешолом “Каска-1М” типу “F” має вагу  

1,25–1,6± 0,5 кг, “Каска-1М” типу “С” має вагу 1,1–1,5±0,5 кг [71, с.79]. 

Аналіз вагових характеристик типів бронешолому свідчить, що вага каски 

типу “С” у середньому на 9% менша, ніж вага шолома типу “F”. Така різниця у вазі 

пов'язана з особливостями їх конструкції. Як зазначалося вище, у бронешолома 

першого типу є два вушних вирізи, за рахунок яких зменшено його площу і 

відповідно й вагу. 

Отже, вітчизняні бронешоломи за такими показниками, як: вага, площа 

захисту, клас захисту та інших не поступаються, а навіть перевершують багато 

іноземних бронешоломів (додаток Г.2). Ця теза підтверджена даними, що наведені 

в табл. 3.3.2. 

Таблиця 3.3.2 

Типи та технічні характеристики бронешоломів 

№ 

з/п 
Тип, назва Країна 

Площа 

захисту, дм
2
 

Маса, 

кг 

Рівень 

захисту, клас 
Примітка 

1 “Тор-Д” Україна 11,9-13,1 1,5±0,2 1А, ІІІ А Балістична 

маска 

2 “Каска-1М” Україна     

 тип “F”  12,0-14,5 1,25-1,6 

±0,05 

1, 1А, 2 

ІІ, ІІІ А 

Балістична 

маска 

 тип “С”  9,0-11,0 1,1-1,5 

±0,05 

1, 1А, 2 

ІІ, ІІІ А 

Балістична 

маска 

3 “Маска-1Р” Росія 13,0 3,5 ІІІ З забралом 

4 “Полімерний 

шолом” 

Росія 12,0 1,4 ІІ Без забрала 

5 “Кеvlar Н-

Shell” 

Швейцарія 12,0 1,0 ІІ Без забрала 

Таблиця складена за матеріалами: [54–56; 64]. 
 

Як бачимо, з усіх наведених у таблиці бронешоломів, найбільшу площу 

захисту мають українські бронешоломи “Каска-1М” тип “F” і “ТОР-Д”. Перший з 

них, при максимальному розмірі “XL”, має площу захисту 14,5 дм2, другий – 

13,5 дм2. Кращий за цим показником є російський бронешолом “Маска- 1р” має 

площу захисту 13,0 дм2, але його вага майже в 2,5 рази більша за вагу наших 
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вітчизняних бронешоломів і становить 3,5 кг, що за медико-санітарними нормами 

не дозволяє експлуатувати його безперервно протягом тривалого часу. Інший 

кращий російський “Полімерний шолом” має площу захисту 12,0 дм2 і вагу 1,4 кг, 

але при цьому забезпечує тільки ІІ клас захисту. Він також не має балістичної 

маски, що є його недоліком. За критерієм “вага – площа захисту” кращі показники 

має швейцарський бронешолом “Kevlar Н-Shell”. Він має вагу всього 1,0 кг при 

площі захисту 12,0 дм2, але при цьому забезпечує тільки ІІ клас захисту. Він також, 

як і найкращий російський “Полімерний шолом” не має балістичної маски, що 

знижує його захисні властивості. 

Таким чином, у ході проведення АТО на Сході України, наша військова наука 

розробила, а промисловість впровадила у виробництво достатньо надійних броне-

шоломів і забезпечила ними потреби ЗС України. За чотири роки АТО Тилом 

ЗС України закуплено у промисловості 139 тис. бронешоломів, на загальну суму 

понад 250 млн гривень [10, с.12]. 96 тис. одиниць було закуплено в 2015 році, що 

склало 69% від усіх проведених закупівель за чотирирічний період проведення 

АТО. І це не випадково. Як вже зазначалося в підрозділі 2.2, на початку АТО наші 

військово-службовці на Сході України були без засобів захисту, в тому числі і без 

бронешоломів. Ситуація дещо змінилася тільки наприкінці 2014 року. До цього 

часу військовослужбовці, які брали участь в АТО, були забезпечені на 23% новими 

кулезахисними кевларовими бронешоломами і на 100% сталевими касками типу 

“СШ-65” та “Сфера” [10, с. 12; 64]. Необхідно було приймати термінові заходи по 

забезпеченню військовослужбодвців новими бронешоломами. І це відбулося в 2015 

році і продовжено в наступні роки проведення АТО. При цьому при створенні й 

удосконаленні вітчизняного бронешолома спостерігалася стійка тенденція до 

покращення їх захисних властивостей при одночасному зниженні ваги. Це стало 

можливим за рахунок застосування в конструкції нових параарамідних матеріалів і 

передових технологій їх виготовлення. 



 
 

196 

Висновки по розділу 3 

 

Досвід створення та розвитку вітчизняних ЗІБЗ у 1991–2018 роках свідчить, 

що їх фізико-механічні, захисні, ергономічні, експлуатаційні та інші властивості 

залежали, в основному, від якості матеріалу, з якого їх виготовляли та їх 

конструктивних особливостей. 

У нашій країні, від моменту встановлення незалежності і до 2018 року, під час 

виробництва ЗІБЗ розроблено й опановано безліч м'яких, твердих і композиційних 

броньових матеріалів, захисні властивості яких безперервно удосконалювалася. 

При цьому використовувався як власний, так і закордонний досвід. 

Встановлено, що процес створення та розвитку вітчизняних ЗІБЗ у 1991–

2018 рр. проходив у два періоди, залежно від завдань і результатів фінансово-

економічних можливостей України та фінансування потреб ЗС України: від 1991 до 

2014 року та від 2014 до 2018 року. Кожний з періодів мав певні особливості. 

Нижня межа першого періоду позначена часом, коли Україна стала незалежною 

державою, а верхня – початком АТО. У цьому періоді виділяється два етапи: 

перший (1991–2002 рр.), нижня межа якого збігається з початком періоду, а верхня – 

з часом, коли в Україні налагодили виробництво вітчизняних ЗІБЗ, і насамперед 

бронежилетів і бронешоломів для ЗС України; другий (2002–2014 рр.) – тривав до 

початку АТО, і характерний тим, що ЗІБЗ для потреб ЗС України не закуповували. 

Другий період створення й удосконалення вітчизняних ЗІБЗ охоплює весь період 

проведення АТО (2014–2018 рр.), нижня межа якого збігається з початком АТО, а 

верхня – з її закінченням. Він характеризувався активною діяльністю вітчизняного 

ОПК з пошуку та впровадження у виробництво нових матеріалів і технологій для 

ЗІБЗ, з урахуванням зарубіжного та власного досвіду, а певних органів управління 

Міністерства оборони України, які здійснювали випробування та постачання щодо 

їх відповідності сучасним вимогам. 

Головним завданням, що вирішувала наука і виробництво на першому етапі 

(1991–2002 рр.), був пошук і розробка оптимальних за складом і захисними 

властивостями броньових матеріалів і створення на їх основі вітчизняних ЗІБЗ, 
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насамперед – бронежилетів і бронешоломів. Так, основними м'якими матеріалами 

на той час були: саржева тканина ТСВМ-Дж, виготовлена з нитки СВМ з лінійною 

щільністю 29,4 текса; полотняна тканина, виконана з капронової нитки з лінійною 

щільністю 58,8 текса. Основними ж твердими броньовими матеріалами були: 

високоміцна сталь і титан. Робилися спроби виготовляти різні титанові сплави, 

проте, складні фінансово-економічні умови в країні не дозволили налагодити їх 

виробництво. На цьому етапі були створені й випробувані броньові матеріали на 

основі керамік карбіду кремнію та карбіду бору. Кращою з них була кераміка, 

виготовлена з карбіду бору, але вона була більш технологічною у виготовленні і 

тому в 1,5–2 рази дорожчою від кераміки, виготовленої з карбіду кремнію. 

Основним бронежилетом до 2002 року, що був на оснащенні підрозділів 

ЗС України, був бронежилет IV класу захисту 6Б5 і його модифікації, розроблені 

ще в середині 1980-х років. Він мав високі захисні властивості, що забезпечувалися 

багатошаровим (до 30 шарів) пакетом з балістичної тканини ТСВВ-ДЖ-1, в 

поєднанні з титановими або композитно-керамічними бронеелементами, які 

розміщували в кишенях бронежилета “лускою”. Кращі його модифікації при площі 

захисту 26–28 дм2 і товщині пакета до 40 мм мали вагу до 12,5 кг. Зниження його 

ваги на 1,5 кг призвело до зменшення на 5 дм2 його площі захисту і зниження рівня 

захисту до ІІІ класу. Введення в бронежилет спеціального коміра для захисту шиї і 

підборіддя збільшило його вагу до 12,5 кг, що робило його незручним для носіння. 

Основним бронешоломом на цьому етапі був шолом “СШ-65”, розроблений у 

радянський час. У цей час був сконструйований, а промисловість освоїла вироб-

ництво вітчизняного бронешлема “Сфера” за ІІ класу захисту і площею 11,5 дм2. 

Проте, на озброєння підрозділів ЗС України він поступив тільки на початку другого 

етапу. Загалом, до 2002 року Україна у технічному розвитку бронешоломів і 

бронежилетів помітно відставала від передових країн Європи: Німеччини, Франції, 

Великобританії та ін. 

На другому етапі (2002–2014 рр.) в Україні був досягнутий значний прогрес у 

галузі створення і впровадження у виробництво таких бронематеріалів: балістична 

параарамідна тканина, високотверда поліамідна тканина марок “ТСП”, балістична 
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тканина з надвисокомолекулярного поліетилену НВМПЕ, бронеелементи з титану і 

кераміки. Зазначені матеріали використовували, в основному, при виробництві 

бронежилетів, а для бронешоломів використовували надміцну параарамідну 

тканину типу “TWARON” з клейовим наповненням. 

На цьому етапі основним бронежилетом був вітчизняній бронежилет “Корсар” 

і його модифікації, розроблений ТОВ “НВП “Темп-3000” із сучасних надміцних 

металевих і тканинних матеріалів. Його перший варіант “Корсар М3” належить до 

універсального бронежилету, що забезпечує захист від осколків і куль калібру  

7,62-мм за ІІІ і ІV класом захисту. Універсальність бронежилета визначалась його 

конструктивними особливостями комплектуванням спеціальним балістичним 

пакетом захисту грудної та спинної його частин, а також шиї та паху. Всі ці пакети 

розміщували у спеціальному водонепроникному чохлі, на зовнішньому боці якого 

були нашиті кишені для розміщення підсумків, магазинів з патронами, ручних 

гранат, фляг з водою та інших елементів спорядження. Недоліком “Корсар М3” і 

його модифікації була їх велика вага. Так, “Корсар М3” мав вагу 12,6 кг, а 

“Корсар М3мк” – 13,5 кг. До початку АТО було прийнято на оснащення близько 

3000 одиниць, на загальну суму менше 1,5 млн грн. 

Основним бронешоломом на цьому етапі був вітчизняний шолом “Сфера”, 

розроблений комбінатом “Перемога” (м. Ірпінь Київська обл.), ще в середині  

1990-х років. Наприкінці другого етапу розпочали розробку нових бронешоломів 

ТОВ “НВП “Темп-3000” і ТОВ “ЮАРПА”, які прийняті на оснащення вже в ході 

проведення АТО. 

З 2008 по 2014 рік Міністерство оборони України закупило у вітчизняних 

виробників всього 150 бронежилетів і 150 бронешоломів на загальну суму 

356,6 тис. грн, що відповідало менше 0,1% від суми, виділеної на витрати на 

закупівлю ОВТ. Тому з перших днів АТО перед ЗС України гостро постала 

проблема забезпечення своїх підрозділів засобами захисту. Практично упродовж 

всього другого періоду (2014–2017 рр.) вирішувалася ця проблема. У цей час були 

розроблені і прийняті на забезпечення вітчизняні бронежилети “Корсар М3см” і 

“Корсар М3мк” та інші, а також бронешоломи “Тор-Д”. Між фірмами, що 
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виробляли ЗІБЗ, точилася гостра конкуренція, перемогу в якій здобув ТОВ 

“НВП “Темп-3000”. Із бронежилетів наданих ТОВ “НВП “Темп-3000” кращими, на 

нашу думку, були бронежилети серій “Корсар М3см” і “Корсар М3мк”. Їх 

конструктивними особливостями було те, що вони мали жорсткі і м'які балістичні 

пакети, виконані з сучасних надміцних матеріалів, що забезпечують захист 

військовослужбовця за ІV класом. Жорсткі балістичні пакети бронежилета 

комплектувалися за п'ятьма варіантам з площею захисту від 48 до 69 дм2, що має 

найбільшу площу захисту з усіх існуючих на той час бронежилетів. Можливим був 

захист підборіддя і паху воїна. При цьому загальна площа захисту могли збільшити 

до 109 дм2, тобто відповідала половині площі тіла людини. 

Найважливішою конструктивною особливістю бронежилетів було застосування 

в них розвантажувальної системи типу “супінатор”, що дозволяло перенести 

частину навантаження з плечей на пояс бійця, і тим самим дозволяло збільшити час 

постійного носіння бронежилету. 

Були й інші конструктивні новинки бронежилетів: модульна система 

кріплення і транспортування спорядження (система MOLLE); об’ємні валики – 

демпфери розвантаження; дренажні отвори; евакуаційна стропа; система швидкого 

скидання бронежилета “Корсар М3см” та ін. І якщо на початку другого періоду в 

конструкції бронежилетів проявилася тенденція збереження і поліпшення їх 

захисних властивостей при одночасному зниженні їх загальної ваги та поліпшення 

ергономічних і експлуатаційних параметрів, то до кінця періоду вона закріпилася і 

проявилася нова – тенденція створення модульного, багатофункціонального 

бронежилета який відповідає міжнародним ергономічним, експлуатаційним, 

захисним та іншим нормам і характеристикам. Тенденція збереження і поліпшення 

захисних властивостей при одночасному зниженні загальної ваги проявилася у 

другому періоді і в конструкції вітчизняного бронешолома. 

Кращими вітчизняними бронешоломами в ході проведення АТО були 

бронешоломи “Каска-1М” типу “F” і “С” та “Тор-Д”. За такими показниками як: 

невелика вага, високий клас захисту при великій площі захисту та іншим 

параметрам, вони не поступалися і навіть перевершували багато іноземних марок 



 
 

200 

бронешоломів. За чотири роки проведення АТО Тилом ЗС України у вітчизняної 

промисловості було закуплено 139,6 тис. бронешоломів, 96,5 тис. бронежилетів на 

загальну суму понад 533 млн грн. Це приблизно в 250 разів більше, ніж за весь час 

з 1991 по 2014 роки. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації вирішено актуальне наукове завдання, що полягало в розкритті 

процесу, узагальненні та систематизації досвіду створення та розвитку ЗІБЗ в 

Україні в 1991–2018 роках.  

Результати проведеного дослідження дозволяють зробити такі висновки: 

1. Аналіз історіографії та джерельної бази за обраною темою засвідчив, що 

тема створення та розвиток ЗІБЗ військовослужбовців ЗС України, незважаючи на 

її актуальність, розкрита не повною мірою. Дотепер немає узагальнюючої наукової 

праці через незначну кількості праць серед українських і зарубіжних авторів з даної 

тематики. Однак, в існуючих розкрито лише окремі аспекти за обраною темою або 

ж мають описовий і фрагментарний характер. 

2. Встановлено, що попри наявність діючих нормативно-правових документів 

і стандартів, на сьогодні немає чіткого визначення поняття “бронежилет” і 

“бронешолом”. Дисертантом на основі критичного аналізу підходів до сутності та 

змісту понять “бронежилет” і “бронешолом” виявив деяку некоректність їх 

тлумачення та запропонував власні визначення. Під цими поняттями слід розуміти, 

що “бронежилет (бронешолом) військовослужбовця – це засіб індивідуального 

броньового захисту тулуба (голови) воїна від механічних засобів ураження, а також 

від різних видів холодної зброї; виготовлені з різних броньових матеріалів і їх 

комбінацій вітчизняного та зарубіжного походження та використання 

(застосування) яких у військах дозволені Міністерством оборони України та 

Генеральним штабом Збройних Сил України”. 

3. Серед основних факторів, що впливали на процес створення та розвитку 

ЗІБЗ визначено історичний досвід, науково-технічний прогрес і фінансово-

економічні умови. Історичний досвід заклав підвалини та став основою процесу 

проектування, створення та розвитку ЗІБЗ в Україні в 1991–2018 роках. Науково-

технічний прогрес сформував наукову базу для вирішення означених питань у цій 

галузі. Разом ці фактори сприяли практичному вирішенню питань створення і 

розвитку вітчизняних бронежилетів і бронешоломів. Фінансово-економічні умови, 
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що склалася в країні напередодні і під час АТО, навпаки – гальмували цей процес. 

Дисертант розкрив ступінь впливу кожного із зазначених факторів на створення і 

розвиток ЗІБЗ, забезпечення ними військовослужбовців ЗС України в АТО. 

4. Запропоновано авторську періодизацію розвитку ЗІБЗ в Україні. В ній 

виділено два періоди: перший період (з 1991 року, коли в Україні були створені 

власні Збройні Сили, і до 2014 року – до моменту початку АТО на Сході України), 

в якому виділено два етапи: перший – з 1991 по 2002 рік; другий – з 2002 по 2014 

рік. Нижня межа першого етапу збігається нижньою межею першого періоду, а 

верхня обумовлена початком виробництва в Україні вітчизняних бронежилетів і 

броне-шоломів – 2002 рік. Вона ж є нижньою межею другого етапу, а верхня межа 

другого етапу припала на квітень 2014 року, коли на Сході України почалася АТО. 

Другий період охоплює час, з 2014 по 2018 роки, його нижня межа обумовлена 

початком АТО, а верхня – її закінченням і переходом до ООС. 

На першому етапі в Україні були створені і випробувані броньові матеріали 

на основі кераміки, карбіду кремнію і карбіду бора. Вітчизняних бронежилетів на 

цьому етапі в Україні не було. Основним бронежилетом, яким забезпечували 

ЗС України, став радянський бронежилет четвертого класу захисту 6Б5, 

розроблений ще в середині 1980-х років. Він підтвердив свої захисні властивості, 

але при вазі понад 12 кг був незручним в експлуатації. Разом з тим, основним на 

цьому етапі був сталевий шолом СШ-68, розроблений також за радянських часів. У 

цей час був сконструйований і освоєний у виробництві вітчизняний бронешолом 

“Сфера”, який мав другий клас захисту та вагу 2,3 кг. Проте, на забезпечення 

підрозділів ЗС України він надійшов тільки на початку другого етапу обмеженими 

партіями. 

Загалом, на першому етапі Україна в технічному розвитку бронежилетів і 

бронешоломів помітно відставала від провідних країн Європи, зокрема Німеччини, 

Італії, Великобританії та ін. 

На другому етапі, до початку АТО, в Україні досягли значного прогресу в 

галузі створення і виробництва бронематеріалів, а також розробки вітчизняних 

ЗІБЗ. У цей час розроблені та впроваджені у виробництво сучасні броньові 
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матеріали: балістична параарамідна тканина, високоміцна поліамідна тканина 

марки “ТПС”, високоміцна арамідна тканина типу TWARON з клейовим 

наповнювачем; балістичний матеріал з надвисоко-молекулярного поліетилену; 

бронеелементи з титану і кераміки. 

На цьому етапі основним бронежилетом був універсальний бронежилет 

“Корсар М3”, розроблений ТОВ “НВП “Темп-3000”. До його комплекту входили 

бронепакети, що знімалися, та забезпечували протиуламковий захист за ДСТУ В за 

першим, а протикульний за четвертим класами захисту. Недоліком цього 

бронежилета та його модифікацій була велика вага – понад 12 кг. Разом з тим, 

основним на цьому етапі були сталевий шолом СШ-68 і бронешолом “Сфера”. 

Наприкінці цього етапу в Україні були сконструйовані та прийняті у виробництво 

нові бронешоломи “Каска-1М” і “ТОР-Д”, які за якістю не поступаються 

закордонним аналогам. Однак, на забезпечення ЗС України їх прийняли тільки в 

ході проведення АТО. 

У ході другого періоду (2014–2018 рр.) в Україні було розроблено і прийнято 

на забезпечення ЗС України декілька модифікацій вітчизняного бронежилету 

“Корсар М3см”, “Корсар М3мк”,“Корсар М3мп” та ін. За основними параметрами 

вони не поступалися і навіть перевершували низку бронежилетів закордонного 

виробництва. В їх конструкції застосовувалися сучасні високоміцні матеріали, що 

забезпечують захист воїна за четвертим класом захисту. Їх загальна площа захисту 

досягала 109 дм2, що забезпечувало захист половини площі тіла людини. Кращим 

вітчизняним бронешоломами, що не поступаються закордонним зразкам, були 

“Каска-1М” типів “F” і “С” та “Тор-Д”. 

Всього за 4 роки АТО було закуплено понад 96 тис. бронежилетів і понад 

139 тис. бронешоломів. На ці потреби витрачено 533,18 млн грн, що приблизно в 

250 разів більше, ніж за весь період з 1991 року аж до початку АТО на Сході 

України. 

5. Характерними рисами й особливостями створення і розвитку ЗІБЗ були: 

по-перше, використання закордонного та радянського досвіду як при розробці 

броньових матеріалів, так і при конструюванні бронежилетів і бронешоломів; по-
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друге, застосування при створенні ЗІБЗ власної науково-виробничої бази; по-третє, 

витрата значного часу від ухвалення рішення на оснащення підрозділів ЗС України 

ЗІБЗ до їх безпосереднього постачання. 

У конструкціях вітчизняних ЗІБЗ в 1991–2018 роках спостерігалась низка 

тенденцій. Головна з них – це покращення захисних властивостей бронежилета і 

бронешолома при одночасному зниженні їх загальної ваги та поліпшення 

ергономічних і експлуатаційних параметрів. У кінці першого періоду ця тенденція 

проявилася й остаточно закріпилась у ході другого етапу. Інша тенденція полягає в 

тому, що в кожній наступній модифікації бронежилета і бронешолома – з’являлися 

конструктивні новинки, наприклад, для бронежилета удосконалювалася система 

кріплення і транспортування спорядження, швидкого скидання, розвантаження, 

дренажних пристосувань та ін.; для бронешолома – універсальні платформи для 

кріплення приладу нічного бачення, бокові рейлінги для засобів зв’язку, пасивна 

система вентиляції голови та ін. Все це характеризувало вітчизняні ЗІБЗ як 

конструктивно-сучасні, ергономічні й експлуатаційно-зручні, за захисними 

властивостями і характеристиками – надійні. 

6. Показана роль української промисловості та окремих установ і фахівців у 

створенні та розвитку бронежилетів і бронешоломів, зокрема ТОВ “НВП  

“Темп-3000”, науково-дослідної лабораторії Національного університету оборони 

України імені Івана Черняховського, Центрального науково-дослідного інституту 

озброєння та військової техніки ЗС України. Виявлено та доведено спроможності 

вітчизняних підприємств у створенні сучасних бронежилетів і бронешоломів, що 

не поступаються світовим зразкам, а за окремими параметрами перевищують їх. 

Перспективними напрямами подальших досліджень можуть бути: 

у створенні вітчизняних бронежилетів – створення модульного, багато-

функціонального бронежилета, що відповідає міжнародним ергономічним, 

експлуатаційним, захисним та іншим нормам і характеристикам, і навіть 

перевершує їх. 

у розвитку вітчизняних бронешоломів – створення бронешолома з такими 

характеристиками: невелика вага – при достатній площі захисту, високий клас 
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захисту, надійна і зручна система підвіски з можливістю розміщення додаткових 

приладів і спеціальних пристосувань, необхідних воїнам у сучасному 

загальновійськовому бою, зручність і комфортність при тривалому безперервному 

носінні. 
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Додаток А 
Перелік умовних позначень 

 

Стандартизація у сфері 
оборони 

діяльність з нормативного упорядкування під час 
створення, розвитку та утримання виробничих 
потужностей оборонно-промислового комплексу, 
а також здійснення всіх видів діяльності 
військових формувань України, забезпечення їх 
сучасними видами зброї, техніки, майна, іншими 
предметами постачання, за умов економії всіх 
видів матеріальних ресурсів 

Оборонна продукція, 
Оборонно-промисловий 
комплекс України (ОПК 
України)  

сукупність науково-дослідних, випробувальних 
організацій і виробничих підприємств, які 
виконують розробку, виробництво і постановку 
на озброєння військової та спеціальної техніки, 
спорядження, боєприпасів як для Збройних Сил 
України, так і на експорт. 

Демпферний пакет (шар) 
Де́мпфер (нім. Dämpfer, 
від dämpfen – 
«приглушувати») 

пристрій для зменшення розмаху (амплітуди) 
механічних, коливань. Працює на принципі 
поглинання частини енергії коливальної системи. 

NIJ (National Institutes of 
Justice ) Національні 
інститути юстиції 

агентство з досліджень, розробки та оцінюванню  
Міністерства юстиції США. Місія інституту – 
просувати  наукові дослідження з розробки та 
оцінювання для покращення правосуддя та 
суспільної безпеки. 

Система розвантаження система розподілу (ремінно-плечова система) 
призначена для того, щоб розвантажити плечі 
та хребет, переносячи вагу на ноги. Велика 
частина БК (боєкомплекту) укомплектовується з 
бронежилета на розвантажувальну систему РПС. 

Дренажна система  Система якою за допомогою отворів та каналів  
виводиться зайва рідина 

Шрапнель (від прізвища 
винахідника – 
британського офіцера 
Генрі Шрепнела) 

артилерійський снаряд основного призначення з 
готовими елементами які уражають, призначений 
для завдання ураження живій силі, що 
розташована відкрито, а також військової техніки 
противника. 

Карте́ч (пол. kartecza, від 
італ. Cartoccio – 
«упаковка», «патрон») 

артилерійський снаряд, розрахований на 
стріляння з невеликої відстані й наповнений 
кулями, що широко розсипаються під час 
пострілу. Також картеччю називається шріт 
великого розміру для рушниці 
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PASGT (англ. Personnel 
Armor System for Ground 
Troops 

«система індивідуального бронезахисту 
сухопутних військ» – бронезахисний комплект 
(БЗК) в складі бронежилета і бронешолома. 

Interceptor Body Armor 
(IBA, перехоплююча 
натільна броня)  

персональна модульна бронезахисна система 
Армії США, компонентами якої є бронежилет 
OTV (Outer Tactical Vest), керамічні броне-
пластини SAPI (ESAPI) та додаткові модулі 
захисту шиї, поясу верхніх та нижніх кінцівок, 
пахвини, та інш. 

ТПС тканина підвищеної сили 
пудлінговий спосіб 
(пудлінгування) 

застарілий спосіб переробки чавуну в зварне 
залізо шляхом розплавлення в особливих 
полуменевих печах, витіснений досконалішими 
способами переділу чавуну (в сталь). 

цементації сталі вид хіміко-термічної обробки, що полягає у 
поверхневому дифузійному насиченні мало-
вуглецевої сталі вуглецем з метою підвищення 
твердості та зносостійкості. 

Мартенівський спосіб з’явився в результаті необхідності переробки 
великої кількості металобрухту, масова 
переробка якого в конверторах неможлива. Ця 
проблема була вирішена шляхом створення 
полуменевої (мартенівської) печі. 

Катана гомогенна броня це тип броні створений з однієї композитної 
сталі, на відміну від шарованої або цементованої 
броні. 

Усі пластмаси прийнято 
підрозділяти на 
реактопласти та 
термопласти 

Реактопласти (термореактивні пластмаси) також 
як і термопласти (термопластичні пластмаси) 
відносяться до класу полімерів різної хімічної 
природи, які при нагріві здатні переходити у 
в’язкотекучий стан. Якщо для термопластів 
процес нагрівання та охолодження може 
відбуватися багаторазово без зміни їх структури, 
то реактопласти при одноразовому нагріві зі 
збільшенням часу дії підвищених температур в 
результаті хімічних процесів, що протікають в 
них, переходять в нерозчинний твердий стан з 
утворенням сітчастої структури макромолекул.  

Бічний рейлінг, 
Універсальні платформи 
для кріплень приладів 
нічного бачення і бічні 
планки (рейлінги) 

універсальні платформи призначені для 
установки на шолом приладів нічного бачення та 
додаткових пристроїв (ліхтарик, камера, 
додатковий захист тощо) 
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Додаток Б 

Вимоги стандартів України до засобів індівідуального броньового захисту 

 

Додаток Б.1 

 



 
 

217 

 

 



 
 

218 

Додаток Б.2 
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Додаток Б.3 
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Додаток Б.4 
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Додаток В 

Розвиток засобів індивідуального броньового захисту 

Додаток В.1 

 

Періодизація розвитку засобів індивідуального броньового захисту 

 
№ 

з/п 

Період 

часу 
Зброя, що застосовувалась 

Засоби індивідуального броньового 

захисту (ЗІБЗ) 
Матеріали виготовлення ЗІБЗ 

1 2 3 4 5 

1 XVIІІ - 

XVIІ ст. до 

н.є. – 

середини 

XVIІІ ст. 

 
тяжкі і легкі списи 

,  

мечі шаблі, кинджали 

 
бойові сокири 

 
арбалети та ін. 

  
примітивна гладкоствольна 

вогнепальна зброя 

 

 
щити 

 
панцирі, кольчуги, кіраси, захисні сорочки 

  
шоломи, лицарські обладунки 

 
дерево                       тканина 

 
тверда шкіра тварин 

 
мідь, бронза 

 
залізо, перша броня 2

2
5
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1 2 3 4 5 

2 XVIІІ ст. – 

середина 

XIX ст. 

 
 

холодна зброя 

 
вогнепальна нарізна зброя 

 
практично не застосовувалися, за 

виключенням кірас в російській армії 

зал

ізо, сплави, в невеликих кількостях броня 

3 Середина 

XIX – 

середина 

XX 

 
деякі зразки холодної зброї  

  
щити 

 
залізо, сплави, стальна броня 

 

2
2

6
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1 2 3 4 5 

   

  
швидкострільна стрілецька зброя 

 

 
швидкострільна артилерія 

 

авіаційні засоби ураження 

  
 

нагрудники 

 

 

 

 
 

кіраси                     шоломи 

 

 

2
2

7
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1 2 3 4 5 

4 Середина 

XX – до 

нинішнього 

часу 

 
швидкострільна стрілецька зброя 

 
та швидкострільна артилерія 

 
авіаційні засоби 

ураження

 
ядерна зброя 

 

 
універсальні бронежилети 

 

 

 

 

 
тактичні шоломи 

 нейлон, параарамід 

 авізент 

 
надвисокомолекулярний поліетилен 

  
високоміцна сталь 

  титан 

алюміній, різні сплави 

 

2
2

8
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1 2 3 4 5 

  

 
високоточні засоби ураження 

 
комплекси захисту 

  
 кераміка 

Фотоматеріали отримані з таких джерел: 

https://pikabu.ru/story/pulya__dura_shtyik__molodets_7418891; https://ukrcossacks.at.ua/index/zbroja_kozakiv/0-23; https://vatikam.com/portfolios/16706?locale=ru; 

https://armelit.com.ua/antikvariat/kremneevie-pistoleti; https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Cuirasse-1854-p1030165.jpg; 

https://temp3000.com/catalogue/; https://tverezo.info/post/tag/ranok_pryiemnykh_novyn; https://publicsafety.wikia.org/wiki/Ballistic_vest; 

https://www.pinterest.com/pin/322429654560693352/?nic_v2=1a6do3H1R; https://paritetsv.ru/oruzhie/raritet/maxima-cap; https://fotostrana.ru/public/post/233918/995423739/; 

https://www.wikiwand.com/en/Barbute; https://www.louvre.fr/en/oeuvre-notices/breatsplate-anatomical-cuirass; http://theartofchina.blogspot.com/2014/11/sumbangan-ekonomi-

china.html; https://www.pinterest.com/pin/514747432389619364/?nic_v2=1a6do3H1R; https://xtkani.ru/aramidnaya/; http://alltent.ru/avizent-aviatsionnyiy-brezent/; 

https://artsandculture.google.com/entity/%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%BE/m03tts1?hl=uk; https://www.smithsonianmag.com/smart-news/en-

garde-scientists-stage-sword-fights-study-bronze-age-warfare-180974705/; https://mp-40.ru/index.php/cPath/44; http://stroyres.net/metallicheskie/vidyi/tsvetnyie/titan/ponyatie-

osobennost.html; http://podarki-suveniri.ru/internet-magazin/product/kirasa-grecheskaya-korotkaya; https://varyag.pro/blogs/blog/protivopulnaya-zaschita-v-bronizhiletah; 

https://www.pinterest.com/0a9j9rw4i0ow4vl/armour/; https://www.lankava.lt/nerudijancio-plieno-lakstai/nerudijancio-plieno-lakstas-1000x2000x05-mm-maistinis--36032.html; 

https://warriors.fandom.com/uk/wiki/%D0%A9%D0%B8%D1%82; https://j.17qq.com/article/gmhnqkpqy.html; https://replyua.net/news/61055-pslya-ostannh-pody-u-siryi-nastav-

chas-dlya-vikoristannya-yadernoyi-zbroyi-boroviy.html; https://www.unian.ua/society/21404-tsdakr-prezentue-rozrobki-natsionalnih-sistem-ozbroen.html; 

http://loveread.ec/read_book.php?id=77488&p=14 

 

 
2

2
9
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Додаток В.2 
 

Розвиток засобів індивідуального броньового захисту (бронежилетів) 
 

 
Рис. В.2.1 Обладунки Стародавнього 

Єгипту (близько 3100 р. до н. е) 

 
Рис. В.2.2 Бронзовий панцир 

Стародавньої Греції  
(620—580 рр. до н. е.) 

  
Рис. В.2.3 Римські обладунки 

 (II ст. до н. е) 

 
Рис. В.2.4 Багатошарова тканинна 
сорочка (початок нашого XII ст.) 

  
Рис. В.2.5 «Бригантина» зроблена з 

металевих пластин, XIII ст. 

  
Рис. В.2.6 «Бригантина» зроблена з 

металевих пластин підбитих під 
сукно, XIII ст. 

Матеріали отримані з таких джерел: 

https://vseosvita.ua/library/voenna-istoria-ludstva-bitva-bila-misu-migdol-1178-r-do-ne-271624.html; https://uk. 

wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0

%B0_%D0%BA%D1%96%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0; https://www.pinterest.com/jp10504/rome/; 

https://pictame2.com/tag/paddedarmour/; https://br.pinterest.com/pin/405886985171637085/?nic_v2=1a6do3H1R; 

https://good-claymore.ru/dospehi. 
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Рис. В.2.7 Обладунки, XVI ст. 

 
Рис. В.2.8 Кольчуга, XVII ст. 

 
Рис. В.2.9 Обладунки, XVI ст. 

 
Рис. В.2.10 Корейські обладунки 

«Myeonje Baegab», 1871 рік 

 
Рис. В.2.11 Французька кіраса, 1854 р. 

 
Рис. В.2.12 Кіраса, XIX ст. 

Матеріали отримані з таких джерел: 

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:London_-

_Tower_Plattenpanzer_Genitalschutz.jpg; https://br.pinterest.com/pin/238198267763361826/?amp_client_id 

=CLIENT_ID(_)&mweb_unauth_id=%7B%7Bdefault.session%7D%7D&simplified=true&nic_v2=1a6do3H1R; 

https://ru.qaz.wiki/wiki/Maximilian_armour; https://artsandculture.google.com/entity/%D0%BF%D1%80 

%D1%8F%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%BE/m03tts1?hl=uk; https://www.wikiwand.com/es/Coracero; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0% BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%B8. 
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Рис. В.2.13 Американський 

куленепробивний жилет “The Soldier's 
Bullet Proof Vest”, 1862 р. 

 
Рис. В.2.14 Шовковий 

куленепробивний жилет Зеглена, 
1901 р. 

 
Рис. В.2.15 Шкіряні жилети та 
черевики, Перша світова війна 

 
Рис. В.2.16 Англійський натільний 

щит “Дейфілд”, 1914 р. 

 
Рис. В.2.17 Французький бойовий щит, 

1914 р. 
 

Рис. В.2.18 Руський бронещит 
“Черепаха”, 1915 р. 

Матеріали отримані з таких джерел: 

https://sarbaz.kz/history/ot-kolchugi-do-kevlara-%EF%BB%BFistoriya-i-perspektivy-razvitiya-bronegiletov-

17371705/; https://kvartiraidoma.ru/uk/dokumenty/otechestvennye-armeiskie-bronezhilety-cirkulyarnaya-pila.html; 

http://www.shovkunenko-book.ru/arsenal/armejskie-bronezhilety.html; http://www.shovkunenko-book.ru/arsenal/ 

shturmovoy-schit.html. 
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Рис. В.2.19 Австрійський окопний щит, 
який міг носиться як нагрудник, 1916 р. 

 
Рис. В.2.20 Японський щит для 

снайперів 

 
Рис. В.2.21 Радянська штурмова 

група, 1940 р. 

 
Рис. В.2.22 Випробування бронежилета 

розробленого Щепаником, 1901 р. 
 

Рис. В.2.23 Кіраса заводу 
“Сормово”, 1915 р. 

 
Рис. В.2.24 Французькі обладунки проти 

куль и осколків, 1915 р. 

 
Рис. В.2.25 Броня американського 

інженера Брюстера, 1917 р. 
Матеріали отримані з таких джерел: 

http://www.shovkunenko-book.ru/arsenal/shturmovoy-schit.html; 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:First_bulletproof_vest.jpg; https://forma-

odezhda.ru/encyclopedia/iz-istorii-bronezhileta/; https://unm.org.ua/uk/tehnichni-novynky-chasiv-pershoyi-

svitovoyi-viyny; http://pravdu.com.ua/najdivnishi-vidi-zbroyi-ta-obladunkiv-22-foto/. 
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Рис. В.2.26 Варіант тяжкої 

протикульної броні Першої світової 
війни 

Рис. В.2.27 Германські солдати в 
панцирах “Sappenpanzer”, 1917 р. 

 
Рис. В.2.28 Італійські штурмовики у 

броні “Фаріна” 

 
Рис. В.2.29 Поліцейський Варшави 
у штурмовому екіпіруванні, 1934 р. 

  
Рис. В.2.30 Стальний нагрудник  
СН-38 (СН-1) полегшеного типу 

 
Рис. В.2.31 Бійці радянської армії в 
нагрудниках СН-42 (СН-2), 1944 р. 

Матеріали отримані з таких джерел: 

https://irinamedvedeva8.livejournal.com/2483988.html; https://twitter.com/vojnavistorii/status/7841362672 

77733888?lang=fi; https://pikabu.ru/story/arditi_italyanskie_ryitsari_pervoy_mirovoy_4045918; https://pikabu.ru 

/story/bronezhiletyi_1go_klassa_zashchityi_po_gostu_2129456; https://technerium.ru/uk/stalnaya-bronya-stalnaya-

bronya-dlya-krasnoarmeica-rozhdenie-bronya-gomogennaya-i/; https://www.reddit.com/r/CompanyOfHeroes/ 

comments/6vd23a/soviet_shock_troops_were_a_real_thing/ 
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США СРСР, Росія 

 
Рис. В.2.32 Бронежилет М1951 

 
Рис. В.2.33 Перший радянський 

бронежилет 6Б1 
 

 
Рис. В.2.34 Бронежилет M1952 

 
Рис. В.2.35 Радянський бронежилет 6Б2 

 
Рис. В.2.36 Бронежилет M1955 

 
Рис. В.2.37 Радянський бронежилет 6Б3 

Матеріали отримані з таких джерел: 

http://www.shovkunenko-book.ru/arsenal/armejskie-bronezhilety.html; 

http://www.vietnamgear.com/kit.aspx?kit=21 
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Рис. В.2.38 Бронежилет комплекту 

PASGT 

 
Рис. В.2.39 Радянський бронежилет 6Б4 

 
Рис. В.2.40 Бронежилет Iba Otv  

 
Рис. В.2.41 Радянський бронежилет 6Б5 

 
Рис. В.2.42 Бронежилет OTV 

 
Рис. В.2.43 Бронежилет РФ 6Б13 

 

Рис. В.2.44 Бронежилет IMTV 

 

Рис. В.2.45 Бронежилет РФ 6Б43 

Матеріали отримані з таких джерел: 

http://www.shovkunenko-book.ru/arsenal/armejskie-bronezhilety.html; https://musthaveforyou.mediasole.ru/ 

istoriya_sozdaniya_bronezhileta; https://satu.kz/p1193782-bronezhilet-usmc-improved.html 
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Бронежилети україни виробництва  
ТОВ “НВП “Темп-3000” 

 

Рис. В.2.46 Бронежилет “Корсар” 

 

Рис. В.2.47 Бронежилет “Корсар-М3” 

 

Рис. В.2.48 Бронежилет  
“Корсар МЗс” 

 

Рис. В.2.49 Бронежилет  
“Корсар М3мп” 

  
Рис. В.2.50 Бронежилет  

“Корсар Мпл” 

 

Рис. В.2.51 Бронежилет  
“Панцирь-Рейд” 

Матеріали отримані з таких джерел: 

http://strikeball-arhusclub.kiev.ua/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%9A%D0%90%D0%A2/; 

 https://temp3000.com/product-category/bronezhileti-zovnishnogo-nosinya/ 
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Додаток В.3 
 

Розвиток засобів індивідуального броньового захисту (бронешоломів) 

 
1.                                  2.                                      3. 

Рис. В.3.1 1). Коринфський шолом VI–V ст. до н. є. (Греція); 2). Англосаксон-
ський шолом VII ст. (Йорк, Великобританія); 3). Кабуто XVIII–XIX ст. (Японія). 

 
Рис. В.3.2 Каркасний шолом 862 р. 

  
Рис. В.3.3 Давньоруський з 
напівмаскою та бармицею 

  
Рис. В.3.4 Давньоруський шолом 

“шишак” 

 
Рис. В.3.5 Шкіряний кірасирський 

шолом 

Фотоматеріали отримані з таких джерел: 

https://andrewbek-1974.livejournal.com/1275476.html; https://histrf.ru/biblioteka/b/ot-shishaka-do-kievlara-

evoliutsiia-russkikh-shliemov;  
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Перша світова війна 

  

 

Рис. В.3.6 
французький 

солдат у шоломі 
“Андріана” 

Рис. В.3.7 Британські солдати 
в шоломах “HelmetSteelMk 1” 

Рис. В.3.8 Каска полку 
Корпусу морської піхоти 

США “Brodiehelmet” 

 
Рис. В.3.9 Австро-

угорський стальний 
шолом із захисною 

маскою 

Рис. В.3.10 М16 
виробництва Австро-

Угорщини, 1917 р. 

Рис. В.3.11 Австро-
угорський шолом 
“Берндорфер” з 

налобником 
 

СРСР, Росія Німеччина 

 
Рис. В.3.12 Металевий шолом 

кавалерійського полку, початок 
ІХХ ст. 

 
Рис. В.3.13 Шкіряний “пікельхельм” 

(Pickelhelm) 
Фотоматеріали отримані з таких джерел: 

https://www.core77.com/posts/94275/How-a-100-year-old-French-Army-design-outperforms-todays-US-helmets; 

https://www.bbc.com/ukrainian/vert_cul/2016/10/161013_vert_cul_how_10_movie_taboos_were_broken_vp; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%BE%D0

%B4%D0%B8; http://chudo.zp.ua/blog/20200305/uk/armia-zahisnij-solom-sucasni-zahisni-solomi-i-ih-

harakteristiki.shtml; https://histrf.ru/biblioteka/b/ot-shishaka-do-kievlara-evoliutsiia-russkikh-shliemov; 

https://prof1group.ua/uk/shlem-quotprusskiy-pehotnyyquot-pmvww1replika--999-multi 
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Рис. В.3.14 Каска “Адріан” зразка 

1915 р. 

 
Рис. В.3.15 Стальний шолом М16 з 

бронеплитою, Германія, 1916 р. 

 
Рис. В.3.16 Бійці в шоломах  

СШ-36, 1938 р. 

 
Рис. В.3.17 Стальний шолом 

“штальхельм” M1935 

 
Рис. В.3.18 Шоломи СШ-36 

 
Рис. В.3.19 Шолом М37В модифікація 

для парашутистів, 1937 р. 

 
Рис. В.3.20 Шолом СШ-40 

 
Рис. В.3.21 Шолом фірми 

“VolklingenStahlwerke” 1942 р. 
Фотоматеріали отримані з таких джерел: 

https://histrf.ru/biblioteka/b/ot-shishaka-do-kievlara-evoliutsiia-russkikh-shliemov шоломи СШ-36; https://memo-

randum.net/katalog/obmundirovanie/kaski/stalnoy-shlem-m16-s-navesnoy-broneplitoy-germaniya-1916-god/; 

https://srgazeta.ru/articles/sobytiya-i-fakty/V-Sterlitamakskom-muzee-est-udivitelniy-eksponat-159172/; 
https://histrf.ru/biblioteka/b/ot-shishaka-do-kievlara-evoliutsiia-russkikh-shliemov; 

https://warshistory.ru/raznoe/nemeckie-kaski-vtoroj-mirovoj-vojny-nemeckie-kaski-vtoroj-mirovoj-vojny-istoriya-i-

opisanie.html; http://chudo.zp.ua/blog/20200305/uk/armia-zahisnij-solom-sucasni-zahisni-solomi-i-ih-

harakteristiki.shtml; https://sfwss.livejournal.com/1747.html 
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Рис. В.3.21 Шолом СШ-68 

 
Рис. В.3.22 Солдати шоломах M56, 

1961 р. 
 

Українськи шоломи 

 
Рис. В.3.23 Шолом “Сфера” 

 
Рис. В.3.24 Шолом “ТОР-Д” 

 
Рис. В.3.25 Шолом “Каска-1М” 

тип “F” 

 
Рис. В.3.26 Шолом “Каска-1М” 

тип “С” 
Фотоматеріали отримані з таких джерел: 

http://chudo.zp.ua/blog/20200305/uk/armia-zahisnij-solom-sucasni-zahisni-solomi-i-ih-harakteristiki.shtml; 

https://bmpd.livejournal.com/3562630.html; http://russianguns.ru/?p=3768; https://e-news.su/in-ukraine/206322-

shlem-altyn.html; https://temp3000.com/product-category/balistuchni-sholomu/. 
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Додаток Г 
Основні технічні характеристики засобів індивідуального броньового захисту 

 
Додаток Г.1 

Основні технічні характеристики бронежилетів 
 

Основні характеристики бронежилета № 

з/

п 

Найменування 

бронежилета 
Рік 

випуску 

Вага, 

кг 

Використані 

матеріали 

Рівень 

захисту 

Примітка 

Американські бронежилети 

1 М1951 1950 3,51 Багатошаров

ий нейлон 

Від 

малошвидк

існих 

осколків 

Застосовувавс

я на початку 

війни у Кореї  

(1950-1953 р.) 

2 М1952 

 

1952 3,9 Багатошаров

ий нейлон 

(12 шарів) 

Від 

осколків та 

куль, 

випущених 

з пістолета 

та 

пістолета-

кулемета 

Застосовувавс

я наприкінці 

війни у Кореї 

и на початку 

війни у 

В’єтнамі 

(1964-1973 р.) 

3 Бронежилет PASGT Кінець 

60-х 

років ХХ 

століття 

- Параарамідн

а тканина, 

керамика 

Від 

осколків та 

куль 

калібру до 

7,62 мм 

Застосовувавс

я під час 

війни у 

В’єтнамі 

4 OTV 

«Interceptor»

Кінець 

90-х 

років ХХ 

століття 

- Пресований 

композиційн

ий матеріал з 

НВМП 

Від 

осколків та 

куль 

автомата 

АК 

Витримував 

до 50% куль з 

автомата АК 
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Радянські бронежилети 

5 6Б1

 

Середи

на 50-х 

ХХ 

століття 

5,2 Нейлонова 

тканина, 

алюміній 

Від 

осколків та 

куль з 

пістолета 

та 

пістолета-

кулемета з 

дистанції  

50 м 

Застосовувавс

я частково у 

війні в 

Афганістані 

(1979-1989 р.) 

6 6Б2 

 

Кінець 

70-х 

років 

ХХ 

століття 

4,4-

4,8 

Параарамідна 

тканина, 

високотвердий 

титановий сплав 

Від 

осколків та 

куль 

калібру 

менше 

7,62 мм 

Широко 

застосовувавс

я у війни в 

Афганістані 

(1979-1989 р.) 

7 6Б3ТМ (Ж-85) 

 

Кінець 

80-х 

років 

ХХ 

століття 

12,2-

8,2 

Параарамідна 

тканина, титан 

Від 

осколків та 

куль 

калібру 

7,62 мм 

Застосовувавс

я частково у 

війні в 

Афганістані 

(1979-1989 р.) 

8 6Б5 (Ж-86) 

 

Кінець 

80-х 

років 

ХХ 

століття 

12,0-

7,6 

Параарамідна 

тканина, титан, 

кераміка 

Від 

осколків та 

куль 

калібру 

7,62 мм 

Застосовувавс

я частково у 

війні в 

Афганістані 

(1979-1989 р.) 

9 6Б13 

 

Кінець 

90-х 

років 

ХХ 

століття 

До 

11 

Параарамідна 

тканина, різні 

сплави 

Круговий 

захист від 

осколків, 

та куль за 

четвертим 

класом 

Знаходився на 

озброєнні ЗС 

РФ 

Українські бронежилети 

10 «Корсар М3-1-4» 

 

2002 рік 11-

13,5 

Параарамідна 

тканина, метал 

Круговий 

захист від 

осколків, 

та куль за 

четвертим 

класом 

Основний 

бронежилет 

ЗС України 

Фотоматеріали отримані з таких джерел: 

http://www.shovkunenko-book.ru/arsenal/armejskie-bronezhilety.html; http://www.vietnamgear.com/kit.aspx?kit=21; 

https://temp3000.com/product-category/bronezhileti-zovnishnogo-nosinya. 
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Додаток Г.2 
Основні технічні характеристики бронешоломів 

 
№ 

з/п Назва, тип Країна 

Площа 

захисту, 

дм
2
 

Маса, 

кг 

Рівень 

захисту, 

клас 

Примітка 

1 

 
“ТОР-Д” 

Україна 11,9-

13,1 

1,5±0,2 1А, ІІІ 

А 

Балістична 

маска 

2 

 
“Каска-1М” тип “F” 

Україна 12,0-

14,5 

1,25-1,6 

±0,05 

1, 1А, 2 

ІІ, ІІІ А 

Балістична 

маска 

3 

 
“Каска-1М” тип “С” 

Україна 9,0-11,0 1,1-1,5 

±0,05 

1, 1А, 2 

ІІ, ІІІ А 

Балістична 

маска 

4 

 
“Маска-1Р” 

Росія 13,0 3,5 ІІІ З забралом 
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5 

 
“Полімерний шолом” 

Росія 12,0 1,4 ІІ Без 

забрала 

6 

 
“Кевлар Н-Shell” 

Швейцарія 12,0 1,0 ІІ Без 

забрала 

 

Фотоматеріали отримані з таких джерел: 

http://chudo.zp.ua/blog/20200305/uk/armia-zahisnij-solom-sucasni-zahisni-solomi-i-ih-harakteristiki.shtml; 

https://bmpd.livejournal.com/3562630.html; http://russianguns.ru/?p=3768; https://e-news.su/in-ukraine/206322-shlem-

altyn.html; https://temp3000.com/product-category/balistuchni-sholomu/; http://www.attack.kiev.ua/product/kaski-

repliki/replika-shlema-6b27-rossiya-novaya-model; 

https://www.pinterest.com/pin/487444359642698413/?nic_v2=1a6do3H1R 

 



Додаток Д 

Порівняння класів кулестійкості бронежилетів України, NATO, Росії 
 

 

Позначення: LR гладкий ствол;  FMJ – свинцевий в метал. оболонці; FJ -  суцільна металева оболонка;  SC - с мягким свинцовым сердечником;  SCP - м’який свинцевий 

сердечник з стальним бронебійним наконечником; HC - жорсткий стальний сердечник;  RN – закруглений наконечник;  FN - плоский наконечник; PB - загострений 

наконечник; CN – конусна куля;  JSP -   в оболонці з м’яким наконечником; MSC – стальне осердя; HSC – підвищеної міцності; AP  –  бронебійний; API –  бронебійно-

запалювальний. 

 2
4

6
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Додаток Е 

Перелік випробувань 
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Джерело інформації: 

Фотоматеріали із справи 1 – Відомчий архів ЦНДІ ОВТ ЗС України 
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Додаток Ж 

Інформаційно-аналітичні матеріали 
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Додаток З 

Варіанти екіпірування бронежилету “Корсар М3мк”. 

 

Варіант екіпірування №1 

Захист передньої та задньої частин торсу. 

Площа Захисту: 33 дм
2
  

передбачає захист грудної частини та спини. При 

цьому жорсткі бронепластини знаходяться у 

внутрішній полій структурі перед м’яким балістичним 

бронепакетом у спеціальних кишенях. Грудна та 

спинна кишені з'єднані і скріплені спеціальними 

ремінною смугою в області талії. 

Система кріплення та регулювання в області 

плечей забезпечує посилену фіксацію. 

Бокове кріплення та регулювання на талії за 

допомогою пряжок, виготовлених з ударостійкого 

пластику. 

Евакуаційна стропа. 

Безперервна вентиляція повітря для охолодження 

та відводу вологи здійснюється за допомогою 

сітчатого 3D полотна розташованого на внутрішній 

поверхні бронежилета. Внутрішні кишені для м’яких 

балістичних пакетів на блискавці. 

Варіант екіпірування №2 

Захист передньої, задньої частин торсу та 

боків. 

Площа Захисту: 43 дм
2  

забезпечує захист грудної частини та спини з 

можливими кріпленням пластини для захисту боків 

військовослужбовця. Ці пластини також 

розташовуються в структурі м'якого балістичного 

пакету та кріпляться між грудною та спинною 

пластинами за допомогою еластичного шнура. 

Захист боків з м’якими балістичними пакетами 

може бути доповнений жорсткими бронепластинами. 

Захист боків кріпиться з задньої сторони за 

допомогою системи MOLLE. 

Захист боків має подвійну фіксацію та додатково 

накривається клапаном з передньої сторони. 
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Варіант екіпірування №3 

 

Захист передньої та задньої частин торсу, 

боків, шиї та паху. 

Площа Захисту: 52 дм
2 

передбачає захист грудей, спини, боків паху і шиї. 

Розташовані в спеціальних кишенях бронепакети для 

захисту паху і шиї кріпляться до грудних та спинних 

панелей за допомогою пряжок та текстильних застібок. 

Зйомний балістичний захист шиї, що складеться з 

двох елементів. 

Зйомний балістичний захист паху. 

Варіант екіпірування №4 

 

Захист передньої та задньої частин торсу, 

боків, шиї, паху, плечей та рук. 

Площа Захисту: 66 дм
2
 

передбачає захист грудей, спини, боків паху шиї і 

плечей. При цьому всі жорсткі бронепластини 

розміщуються в полій структурі перед м’яким 

балістичним пакетом. Захисні елементи шиї, паху і 

плечей кріпляться до основних елементів захисту 

грудей і спини, також як і в третьому варіанті. 

Зйомний захист плечей. 

Варіант екіпірування №5 

 

Захист передньої та задньої частин торсу, 

боків, шиї, паху, плечей та рук. 

Модульна Система Захисту Поясу – Захист 

стегон та нижньої частини спини. 

Площа Захисту: 104 дм
2
 

передбачає захист частин тіла людини як і у 

варіанті 4. Але до нього додатково передбачено захист 

і поперекової частини. 

Модульна система захисту поясу має евакуаційну 

стропу. 

Матеріали отримані з таких джерел: 

https://temp3000.com/product/bronezhilet-korsar-m3mk-1a-6-modifikatsiya-na-2016-g/ 
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