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іл-78 (за кодифікацією нато «Midas») — 
літак-заправник, який створено на базі 
літака іл-76 

4х трДД авіадвигунів Д-30кп
двигун:

800 км/год

крейсерська швидкість:

400-600 км/год

Швидкість під час дозаправки:

7 300 км 

Практична дальність:

4 х 117,68 кгс

тяга:

12 000 м

Практична стеля:

максимальне навантаження:

65 тон палива

190 тон

максимальна злітна маса:

“КОМАНДНИй” БТР
Міністерство оборони Украї-
ни у 2016 році замовило у ДП 
«Київський бронетанковий 
завод» 40 одиниць бронет-
ранспортерів БТР-3ДА різних 
модифікацій, зокрема ко-
мандні та командно-штабні. 
Під час проведення полігонних 
випробувань нової модифіка-
ції бронетранспортера БТР-3К 
(командна версія БТР-ЗДА) 
були підтверджені всі заявлені 
технічні характеристики. Бро-
немашина БТР-3К обладнана 
чотирма радіостанціями 
та окремим енергоагрега-
том, який дозволяє керувати 
системою вогню без запуску 
основного двигуна.

ОПТИМІЗАцІЯ 56-ГО ОКРЕМО-
ГО ВЕРТОЛІТНОГО ЗАГОНУ
У зв’язку зі скороченням місії 
ООН у Ліберії відбувається 
оптимізація 56-го окремо-
го вертолітного загону, що 
виконує завдання в цій країні у 
складі миротворчої місії.
Із Ліберії до України поверну-
лося три бойових вертольоти 
ЗС України. Після відновлю-
вальних та профілактичних 
робіт, здійснених у частинах 
армійської авіації, усі три ма-
шини Мі-24П використовувати-
муть для учбово-тренувальних 
польотів та виконання бойових 
завдань у складі Повітряних 
Сил, у тому числі за потреби 
— у зоні проведення АТО.

ТЕХНІКА ДЛЯ ВІйСьКА
За перший квартал 2016 року 
силові відомства отримали 
від Укроборонпрому 501 оди-
ницю відновленого та нового 
озброєння і техніки.
Серед них – 180 одиниць 
ракетно-артилерійського оз-
броєння, 100 ракет і боєпри-
пасів, 37 одиниць апаратури 
шифрування та зв’язку, 19 
одиниць нової бронетанкової 
техніки. Також відремонтова-
но 161 одиницю озброєння та 
військової техніки: 34 одиниці 
бронетанкової, 11 – автомо-
більної, 6 – авіаційної техніки, 
72 двигуна для бронемашин 
і 38 одиниць ракетно-арти-
лерійського озброєння.

цЕНТР ФІНАНСУВАННЯ 
ВІйСьКОВИХ ЧАСТИН 
Протягом 2017-2020 років 
планується провести систему 
фінансового забезпечення ЗС 
України до стандартів та норм 
країн НАТО. За цими норма-
ми видатки оборонного бюд-
жету розподіляються наступ-
ним чином: 50% на утримання 
армії, 20% на підготовку військ 
та 30% на розвиток озброєння 
та військової техніки.
У І кварталі 2017 року буде 
створений Центр фінансу-
вання військових частин 
центрального підпорядкування 
Міноборони та Генерального 
штабу.

НОВИНИ

Держпідприємство «Мико-
лаївський авіаремонтний завод 

«НАРП» закінчило капітально-віднов-
лювальний ремонт літака-заправника 
Іл-78, який є завершальним третім, що 
поставляється для китайських Війсь-
ково-повітряних сил за контрактом 
2011 року. Літак виготовлений в 1986 
році на Ташкентському авіаційному 
виробничому об’єднанні імені В.П. 
Чкалова. З 2008 року літак знаходив-
ся на зберіганні ВПС Україна на ае-
родромі Біла Церква. У 2011 році борт 
виставлявся на аукціон по реалізації 
державної власності силових мініс-
терств і відомств України, але не був 
реалізований, і в підсумку пізніше в 
числі трьох машин був проданий в Ки-
тай. У липні 2013 року літак перелетів 

в Кульбакіно для проходження ремон-
ту на «НАРП».

Нагадаємо, що ще у грудні 2011 
року КНР уклала контракт з ДК «Ук-
роборонпром» вартістю 44,7 млн дол. 
на придбання трьох літаків-заправни-
ків Іл-78 із зберігання з проведенням 
їхнього капітально-відновлювального 
ремонту в якості заправників, з на-
ступною поставкою їх ВПС Народно-
визвольної армії Китаю. 

У ВПС Китаю літаки Іл-78 
увійшли до складу 38-го транспорт-
ного авіаційного полку 13-ї транспор-
тної авіаційної дивізії, що базується на 
аеродромі Ухань-Паочжувань в про-
вінції Хебей. До того у ВПС Китаю не 
експлуатувалися літаки-заправники 
сімейства Іл-78.

6 осіб

екіпаж:

довідка

іл-78: курс на Китай
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Призовна кампанія-2016

Реформа 
структури Міноборони
У Міністерстві оборони України 

триває структурна перебудова 
відомства.

На сьогодні до складу Міністерства 
оборони входять 15 департаментів, 7 
управлінь та три окремих відділи. Чи-
сельність військовослужбовців і пра-
цівників апарату Міноборони складає 
770 осіб.

В ході оптимізації штату буде лікві-
довано два департаменти, реорганізо-
вано шість департаментів, п’ять управ-
лінь та відділів. Чисельність апарату 
Міністерства оборони буде скорочена 
на 200 осіб.

Рішення щодо подальшого проход-
ження служби військовослужбовців та 
працівників Міноборони приймати-
муться за результатами роботи комісій 
з оцінки професійних якостей персона-
лу. Кожен, хто служить або працює в 

оборонному відомстві, пройде перевір-
ку поліграфом.

Після змін у структурі оборонного 
відомства буде здійснено перерозподіл 
функціональних обов’язків та визна-
чено рівень відповідальності кожної 
посадової особи Міноборони від керів-
ника структурного підрозділу до де-
ржавного службовця.

При цьому передбачається передати 
частину функціональних повноважень 
Міністра оборони його заступникам, а 
заступників — керівникам структур-
них підрозділів.

Другим етапом реформування 
Міністерства оборони України стане 
створення нормативної бази за новими 
принципами. Використовуючи досвід 
і підходи Альянсу, в МОУ планується 
підвищити рівень цивільного контро-
лю за Міністерством оборони.

Відповідно до розпорядження Кабінету 
Міністрів України у травні-червні 2016 
року до Збройних Сил та інших військо-
вих формувань для проходження стро-
кової військової служби буде відправлено 
16 615 осіб, із них до: ЗС України - 8 015 
осіб; Національної гвардії - 4 000 осіб; 
Державної прикордонної служби - 4 000 
осіб; Державної спеціальної служби 
транспорту - 600 осіб.
На  фінансування призовної кампанії 
виділено понад 54 мільйонів гривень.
Обсяг видатків на одного призовника 
становить 2993 гривні 13 копійок, із них:
2900 гривень для виплати грошової допо-
моги громадянам України, які призи-
ваються на строкову військову службу; 
93 гривні 13 копійок для підготовки та 
проведення призову на строкову війсь-
кову службу (без урахування коштів на 
харчування та перевезення призовників).

«Ми підтримуємо мінські 
домовленості та робимо 

ставку на те, що вони будуть 
реалізовані якомога швидше. 

Перемир’я, як і раніше, 
дуже крихке, тож ми 
повинні просунутися 

вперед у цьому 
політичному 

процесі».

Анґела Меркель, 
Федеральний 

канцлер 
Німеччини

ОсОБлиВий статус дОнБасу
надання особливого статусу Донбасу не 

підтримують абсолютна більшість жителів 
Центрального та західного регіонів, а 

також відносна більшість жителів півден-
ного регіону та Донбасу (тієї частини, яка 

контролюється Україною). У Східному регіоні 
відносна більшість опитаних підтримують 

надання Донбасу особливого статусу. отже, 
розподіл відповідей на питання: «Ваше 

ставлення до ситуації на Донбасі?» виглядає 
наступним чином:

Дані: Центр Разумкова 

40% �8%

�0%
не підтримую надання Донбасу особ-
ливого статусу
підтримую надання Донбасу особли-
вого статусу
важко відповісти
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Указом президента РФ від 31 
грудня 2015 року №683 за-
тверджено Стратегію націо-

нальної безпеки Російської Федерації. 
Прийняття нової Стратегії стало ре-
зультатом загострення відносин між 
РФ і Заходом на фоні подій в Україні 
та не було неочікуваним для світо-
вої спільноти. Аналіз заяв офіційних 
представників зовнішньополітичних 
відомств провідних країн світу і між-
народних організацій з цього приводу 
дозволяє зробити висновок про певну 
стриманість в оцінках та стурбованість 

заявленими геополітичними амбіціями 
РФ. Разом з цим, НАТО категорично 
відкидає претензії Росії про те, що роз-
ширення Альянсу являє собою загрозу 
для безпеки РФ.

 Нова редакція Стратегії розрахова-
на на період до 2022 року та є базовим 
документом стратегічного плануван-
ня, що визначає національні інтереси і 
стратегічні національні пріоритети РФ, 
цілі, завдання і заходи в сфері внутріш-
ньої і зовнішньої політики, спрямовані 
на зміцнення національної безпеки РФ 
і забезпечення стійкого розвитку країни 

на довгострокову перспективу. Страте-
гія покликана консолідувати зусилля 
зі створення сприятливих внутрішніх 
і зовнішніх умов для реалізації націо-
нальних інтересів і стратегічних націо-
нальних пріоритетів РФ.

В той же час в Стратегії відзначаєть-
ся, що в боротьбі за вплив на міжнарод-
ній арені має бути задіяний увесь спектр 
політичних, фінансово-економічних і 
інформаційних інструментів.

Вперше з часів СРСР та «холодної 
війни» у Стратегії національної безпе-
ки РФ визначено «головного ворога» 
— США, що протидіють самостійній 
зовнішній та внутрішній політиці Росії, 
прагнучи зберегти своє домінування в 
світі. В такому ж статусі «ворога» випи-
сано і НАТО, так як «подальше розши-
рення Альянсу, наближення його вій-
ськової інфраструктури до російських 
кордонів створюють загрозу національ-
ній безпеці».

Не дивлячись на те, що на сьогодні 

НОВА СТРАТЕГІЯ НАцІОНАЛьНОЇ БЕЗПЕКИ РФ

Аналіз нової Стратегії національної безпеки Російської Федерації 
дозволяє оцінити загрози національній безпеці України та зрозуміти 
причини тимчасової окупації Росією частини території України та 
розпалювання збройного конфлікту в східних регіонах нашої держави

Клименко В.С.,
кандидат політичних наук, 
доцент, провідний науковий 
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відбувається формування поліцентрич-
ного світу, розвиток зовнішньої полі-
тики РФ в Стратегії розглядається у 
рамках конфронтації з США та НАТО, 
тобто у рамках біполярної моделі. Не-
зважаючи на задеклароване «всеохоп-
лююче, привілейоване стратегічне пар-
тнерство і взаємодію» з КНР і Індією, 
таке бачення може означати невизна-
ченість в оцінках РФ майбутніх стосун-
ків з Китайською Народною Республі-
кою. На це вказує також і те, що деякі 
положення Стратегії, наприклад, в ло-
гістичній і транспортній сфері можуть 
трактуватися як підготовка до мобілі-
заційних заходів на території Сибіру і 
Далекого Сходу і підвищення боєготов-
ності, у тому числі в цій частині країни.

Загалом у даній Стратегії фактор 
сили визначається як дії, що будуть 
застосовуватись у разі неможливості 
досягнення цілей дипломатичним шля-
хом. Таким чином, застосування війсь-
кової сили виходить за рамки оборонної 
достатності. У порівнянні зі змістом ос-
танньої редакції Воєнної доктрини РФ, 
це може вказувати на перехід до насту-
пальної концепції РФ і спроби посилен-
ня зовнішньополітичних позицій за ра-
хунок застосування/демонстрації сили. 

Так, військові дії в Україні керів-
ництво РФ розглядає як «демонстрацію 
здатності до захисту прав співвітчизни-
ків за кордоном і підвищення ролі РФ 
в рішенні найважливіших міжнародних 
проблем і конфліктів». Це дає підста-
ви прогнозувати подальші спроби РФ 
брати участь у військових операціях за 
кордоном і активізувати втручання у 
внутрішні справи суверенних держав на 
пострадянському просторі.

Слід відмітити, що вперше у доку-
менті стратегічного планування РФ, 
поруч із визначенням основних потен-
ційних противників, Україна оголо-
шена зоною нестабільності і загрозою 
національній безпеці РФ. У даній Стра-
тегії оцінка сучасних подій в Україні 
дана наступним чином: «Позиція Захо-
ду, що спрямована на протидію інтег-
раційним процесам і створення вогнищ 
напруженості в Євразійському регіоні, 
чинить негативний вплив на реаліза-
цію російських національних інтересів. 
Підтримка США і ЄС антиконститу-
ційного державного перевороту в Ук-
раїні привела до глибокого розколу в 
українському суспільстві і виникненню 
збройного конфлікту. Зміцнення украй 
правої націоналістичної ідеології, цілес-
прямоване формування в українського 
населення образу ворога в особі Росії, 
неприкрита ставка на силове рішення 
внутрішньодержавних протиріч, гли-
бока соціально-економічна криза пе-

ретворюють Україну на довгострокове 
вогнище нестабільності в Європі і без-
посередньо біля кордонів Росії». 

За версією Кремля, в Україні від-
бувся «антиконституційний державний 
переворот». При цьому Захід та США 
створили «військовий конфлікт» на 
Сході України. Це, в свою чергу, ство-
рює загрозу для Росії у зв’язку із вели-
кою протяжністю російсько-українсь-
кого кордону. Таким чином Україна 
визначена виключно зоною російських 
національних інтересів, і те, що відбу-
вається нині в Україні, несе загрозу на-
ціональній безпеці РФ.

Нарощування силового потенціалу 
Організації Північноатлантичного до-
говору (НАТО), відповідно до тексту 
Стратегії, створює загрозу національній 
безпеці РФ. Разом з тим, загрози, що 
походять від так званої Ісламської де-
ржави (ІДІЛ), оцінюються в документі 
на порядок нижче, ніж загрози з боку 
НАТО/США. Діяльність іноземних 
спецслужб і іноземних організацій в 
Стратегії як загроза національній безпе-
ці і конституційному ладу відзначаєть-
ся частіше, ніж ризики діяльності теро-
ристичних організацій. Намагаючись 
довести недієздатність регіональної 
системи безпеки у Євро-Атлантичному 
регіоні, створеної на основі НАТО і ЄС, 
РФ, згідно з прийнятою Стратегією, на 
найближчу перспективу не пропонує 
нічого конструктивного у плані зміц-
нення безпекового середовища.

Ключовими загрозами для РФ виз-
начено скидання легітимних політич-

них режимів і провокацію внутрішньо-
державної нестабільності і конфліктів. 
Одночасно конституційний лад, єдність 
російського суспільства, соціальна ста-
більність, міжнаціональна і релігійна 
терпимості визначені найбільш враз-
ливими місцями національної безпеки 
держави. 

Загальний аналіз документу дає 
право говорити про високі оцінки ризи-
ків керівництвом РФ і невпевненості в 
контролі власної території, стабільності 
політичної системи і територіальної 
цілісності. Крім того, російське керів-
ництво високо оцінює вирогідність ви-
никнення в РФ не лише міжнаціональ-
них, але і соціальних конфліктів.

Як загроза державної і громадсь-
кої безпеки визначена діяльність, що 
спрямована на «руйнування традицій-
них духовно-моральних цінностей». 
Цей вид загроз свідчить про подальше 
посилення боротьби з політичною опо-
зицією, підвищенні активності органів 
безпеки, обмеженнях прав і свобод гро-
мадян РФ.

У гуманітарній сфері спостерігаєть-
ся формування акцентів, властивих 
виключно диктаторським режимам. 
Декларується посилення роботи з мо-
лоддю і неповнолітніми як через війсь-
ково-патріотичну роботу, так і по лінії 
правоохоронних органів і спеціальних 
служб.

Переважання духовного над ма-
теріальним, тобто — духовно-моральні 
цінності — означає очікування російсь-
ким керівництвом низьких темпів зрос-

У Стратегії підкреслюється необхідність нарощування 
оборонного потенціалу і оснащення підрозділів сучасними 
зразками озброєння та військової техніки. Такий підхід може 
означати ставку РФ на ядерну зброю»
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тання добробуту населення, що зажадає 
посилене державне втручання в інфор-
маційно-пропагандистській і культур-
ній сферах для запобігання соціальним 
кризам і зростанню невдоволення насе-
лення. Стратегія містить чіткий орієн-
тир щодо обмеження впливу зарубіжної 
культури на російське суспільство, що 
є фактично повторенням радянської 
політики «закритої завіси» під час «хо-
лодної війни». 

Підтримка і експансія російської 
мови у поєднанні з пропагандою інтер-
претації історії продовжує бути базовим 
елементом російської політики у сфері 
культури і роботи на пострадянському 
просторі, у тому числі за рахунок роз-
витку телекомунікаційних проектів. 

РФ продовжить інтеграційну полі-
тику на просторі СНД, розвиваючи 
регіональні і субрегіональні проекти. 
Збереження контролю за політичними 
та економічними процесами на пост-
радянському просторі розглядається 
російським керівництвом як одна з ос-
нов забезпечення національної безпеки. 

У Стратегії уточнений і розшире-
ний перелік національних інтересів 

РФ на довгострокову перспекти-
ву, які полягають в наступному:
зміцнення оборони країни, забезпечення 
непорушності конституційного ладу, суве-
ренітету, незалежності, державної і тери-
торіальної цілісності РФ;
зміцнення національної єдності, політичної 
і соціальної стабільності, розвиток демок-
ратичних інститутів, вдосконалення ме-
ханізмів взаємодії держави і громадянсь-
кого суспільства;
підвищення якості життя, зміцнення 
здоров’я населення, забезпечення ста-
більного демографічного розвитку країни;
збереження і розвиток культури, традицій-
них російських духовно-моральних ціннос-
тей;
підвищення конкурентоспроможності на-
ціональної економіки;
закріплення за РФ статусу однієї з ліди-
руючих світових держав, діяльність якої 
спрямована на підтримку стратегічної ста-
більності і взаємовигідних партнерських 
стосунків в умовах поліцентричного світу.

Забезпечення національних інтере-
сів передбачається здійснити шляхом 
реалізацій ряду стратегічних національ-
них пріоритетів, першими в ієрархії 

•

•

•

•

•

•

яких є оборона держави і державна без-
пека, і лише наступними — підвищення 
якості життя російських громадян, еко-
номічний ріст, наука і освіта, охорона 
здоров’я.

До числа основних показників, не-
обхідних для оцінки стану націо-
нальної безпеки, включені:
задоволеність громадян ступенем захище-
ності своїх конституційних прав і свобод, 
особистих і майнових інтересів, у тому 
числі від злочинних посягань;
доля сучасних зразків озброєння, військо-
вої і спеціальної техніки в ЗС РФ, інших 
військах, військових формуваннях і орга-
нах;
очікувана тривалість життя;
валовий внутрішній продукт на душу насе-
лення;
децільний коефіцієнт;
рівень інфляції;
рівень безробіття;
доля витрат у валовому внутрішньому про-
дукті на культуру, розвиток науки, техно-
логій і освіти;
доля території РФ, що не відповідає еко-
логічним нормативам.

Очевидно, що провідні національні 
інтереси, стратегічні національні пріо-
ритети а також показники стану націо-
нальної безпеки мають мілітарну осно-
ву.

В Стратегії підкреслюється, що 
політика РФ виключає витратну конф-
ронтацію (гонку озброєнь). При цьому 
підкреслюється необхідність нарощу-
вання оборонного потенціалу і осна-
щення підрозділів сучасними зразками 
озброєння та військової техніки. Такий 
підхід може означати ставку РФ на 
ядерну зброю, і практичні кроки росій-
ського керівництва, зокрема повернен-
ня РВСП РФ до трьохвидового угрупо-
вання, що містить комплекси шахтного, 
рухомого та залізничного базування, є 
підтвердженням цьому. На сьогодніш-
ній день, коли відносини між світовими 
центрами сили є досить напруженими, 
коли, згідно з Воєнною доктриною, РФ 
«…залишає за собою право застосувати 
ядерну зброю у відповідь на застосуван-
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•
•
•
•

•

Росія на протязі багатьох 
років веде цілеспрямовану 
інформаційну війну 
проти України, формує 
негативну громадську 
думку в російському 
суспільстві шляхом 
маніпулювання і 
фальсифікацій з активним 
використанням потенціалу 
спеціальних служб»
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ня проти неї або її союзників…а також у 
разі агресії проти Росії із застосуванням 
звичайної зброї», а рішення натиснути 
на «ядерну кнопку» приймає Прези-
дент РФ, — відновлення і нарощування 
ядерних озброєнь є кроком у минуле, 
поверненням до часів, з якими людство 
мало надію розпрощатися назавжди. 

Аналізуючи загрози і ризики, які 
несе для України реалізація даної Стра-
тегії, треба співставити низку задекла-
рованих у ній положень і реальний стан 
їх реалізації, що дозволяє визначити 
можливі тенденції розвитку українсь-
ко-російських відносин у найближчій 
перспективі.

Так, Стратегією задекларовано, що 
РФ вибудовує міжнародні відносини 
на принципах міжнародного права, за-
безпечення надійної і рівної безпеки 
держав, взаємної поваги народів. Яким 
чином ці декларації відповідають реаль-
ним діям по відношенню до України, 
коли порушуються і міжнародні, і двос-
торонні домовленості (Будапештський 
меморандум, «Великий договір» 1997 
року та інші), здійснюється військова 
агресія проти суверенної держави — ли-
шається тільки здогадуватись.

Одним з напрямків забезпечення 
національної безпеки у прикордонно-
му просторі даною Стратегією визнана 
активізація процесу міжнародно-право-
вого оформлення державного кордону 
РФ. В той же час, стосовно українсько-
російського кордону, цей процес має 
абсолютно протилежну спрямованість, 
коли російською стороною всіма спо-
собами гальмується урегулювання при-
кордонних питань. 

Визнаючи, що протиборство в ін-
формаційній сфері обумовлене праг-
ненням деяких країн досягти своїх гео-
політичних цілей, в тому числі шляхом 
маніпулювання суспільною свідомістю 
та фальсифікацією історії, РФ на про-
тязі багатьох років веде цілеспрямова-
ну інформаційну війну проти України, 
використовуючи як зовнішній вплив на 
нашу державу, так і формування нега-
тивної громадської думки у російсько-
му суспільстві шляхом маніпулювання і 
фальсифікацій з активним використан-
ням потенціалу спеціальних служб.

Проведений порівняльний аналіз 
дозволяє передбачити, що РФ буде 

всіляко підтримувати конфлікт на те-
риторії України, використовуючи для 
цього усі наявні можливості. РФ не 
тільки залишає за собою можливість і 
надалі вести протии українського на-
роду розпочату війну, але й можливість 
переведення її на більш інтенсивний 
рівень — задля повного знищення неза-
лежної держави. Стратегія грунтується 
на масштабній дезінформації, пусто-
порожніх гаслах та саморекламі вели-
чі Росії та її керівництва, що дає змогу 
спрогнозувати, що нинішня війна буде 
продовжуватись вестися в усіх площи-
нах — економічній, енергетичній, полі-
тичній, дипломатичній, інформаційній 
та військовій. Отже, в 2016 році ворог 
залишатиметься активним, шо може 
вдатися й до наступу. Наступ не слід 
сприймати буквально, бо він розкла-
дається на низку складових. 

А розгортання військової операції 
може стати лише вінцем, кульмінацій-
ною точкою глобальної атаки на неза-
лежність і самостійність України.

Порівнюючи задекларовані цілі та 
прогнозовані наслідки їх досягнення, 
можна охарактеризувати дану Страте-
гію визначенням Отто фон Бісмарка 
як документ, що не коштує бумаги, на 
якій написаний. Разом з цим, секре-
тар РНБО України О. Турчинов дав 
наступну оцінку оновленій Стратегії 
національної безпеки РФ: «Так, доку-
мент порожній, але російська загроза, 
на жаль, для нашої країни не порожня. 
Протидія російській агресії для нас за-
лишається головним пріоритетом без-
пеки держави». Тому стратегічні засади 
зовнішньої політики РФ потребують 
подальшого дослідження і аналізу віт-
чизняних науковців і аналітиків у сфері 
національної безпеки. 

ВисноВки
Відсутність в документі підходу 
до розвитку російсько-українсь-
ких відносин і згадка України ви-
нятково в контексті прикладу 
наслідків «кольорових революцій» 
дають підстави вважати, що:

1. Російське керівництво не вважає конфлікт 
в Україні завершеним. Військові і підривні дії 
залишаються пріоритетом політики відносно 
України.
2. Російське керівництво не вважає зовніш-
ньополітичний вибір України остаточним і 
сподівається на його зміну.

Отже, варто очікувати, що у найбли-
жчий час воєнно-політичні відносини 
між Україною та РФ матимуть конфрон-
таційний характер через задекларовані 
російським керівництвом неприйнятні 
для нашої держави зовнішньополітичні, 
економічні, воєнні та інші цілі її політи-
ки, тимчасову окупацію Криму, а також 
враховуючи постійні ворожі дії проти 
неї. Найбільш вірогідним є і подальше 
загострення воєнно-політичної обста-
новки довкола України та у Східній 
Європі. Врегулювання розв’язаної РФ 
агресії проти України має поєднувати 
низку заходів в оборонній, політичній, 
економічній та інформаційній площи-
нах. Загальна мета цих заходів — зму-
сити РФ відмовитися від наміру руйну-
вати Україну та розглядати українську 
територію виключно як зону своїх інте-
ресів і свого впливу. 

На жаль, одна з найбільш вірогід-
них версій розвитку ситуації дає змогу 
робити припущення щодо реалізації 
завдання РФ законсервувати війну на 
Сході України та залишити можливість 
постійного політичного впливу та пер-
спективу використання військового ва-
желя проти нашої держави.

Розгортання військової 
операції може стати лише 
вінцем, кульмінаційною 
точкою глобальної 
атаки на незалежність і 
самостійність України»
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Воєнна політика і стратегія ЄС 
активно формуються з кінця 
1990-х років, коли при зрос-

танні економічного і політичного впливу 
Євросоюз став проявляти свої інтереси у 
сфері глобальної безпеки. Зросла актив-

ність ЄС у врегулюванні криз та миро-
творчих місіях у різних регіонах світу. 

В операціях з підтримання миру бра-
ли участь як збройні сили, так і поліцей-
ські підрозділи країн ЄС. Це обумовило 
розробку нових доктрин з питань роз-

витку спільних оперативних можливос-
тей, створення європейських збройних 
формувань і обґрунтування засад їх за-
стосування, а також міжнародного вій-
ськового співробітництва, насамперед у 
рамках НАТО. 

Прийняті у 2015 році Стратегія національної безпеки України 
та Воєнна доктрина України чітко визначають завдання досягнення 
Україною критеріїв, необхідних для набуття членства 
в Європейському Союзі, в тому числі і з питань безпеки і оборони

ВОЄННА ПОЛІТИКА І СТРАТЕГІЯ ЄС

бАГАтОПОЛяРні 
ПОГЛядИ нА беЗПеКУ

Іващенко А.М., 
кандидат технічних наук, 
доцент

Ворона Т.О., 
старший науковий 
співробітник

Полякова О.В., 
науковий співробітник
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СПІльНА зОВНІшНя ПОлІТиКА ТА 
ПОлІТиКА безПеКи (СзПб). 

Була сформульована в Маастрихт-
ському договорі про ЄС 1993 року, в 
подальшому доповнена поправками Ам-
стердамського договору 1997 року, пере-
дбачає об’єднання зусиль держав ЄС в 
галузі міжнародних відносин і безпеки, а 
також спільну реалізацію прийнятих рі-
шень. Головною метою СЗБП визначено 
перетворення ЄС на ключового об’єкта 
міжнародних відносин.
СПІльНА ПОлІТиКА В гАлУзІ без-
ПеКи І ОбОРОНи (СПбО). 

Початок реалізації — 1999 рік, є скла-
довою частиною ОВПБ і спрямована 
на забезпечення ефективного захисту 
колективних інтересів членів Союзу з 
використанням воєнного потенціалу 
організації.  Визначає засади спільної 
діяльності країн ЄС з вироблення уз-
годжених підходів до вирішення завдань 
підтримки миру в Європі, запобігання 
та врегулювання конфліктів, зміцнен-
ня міжнародної стабільності за межами 
зони відповідальності організації. 

Основними напрямками СПбО є:
створення оперативних можливостей для 
самостійного проведення ЄС операцій з ре-
агування на кризи;
формування на базі національних збройних 
сил країн ЄС сил реагування, які знаходять-
ся в безпосередньому підпорядкуванні ЄС 
і здатні самостійно проводити операції з 
підтримання миру і безпеки одночасно в 
декількох регіонах, в тому числі за межами 
Європи;
підвищення оперативних можливостей ЄС 
і зміцнення оборонно-промислової інтег-
рації;
організація взаємодії з цивільними анти-
кризовими структурами.

ЄВРОПейСьКА СТРАТегІя безПе-
Ки (2003 РІК). 

Визначає роль і місце Союзу в сис-
темі міжнародних відносин, формулює 
принципи діяльності у сфері захисту 
життєво важливих інтересів об’єднаної 
Європи та забезпечення регіональної і 
міжнародної стабільності. У документ 
включені основні напрямки реалізації 
європейської політики безпеки та про-
тидії зовнішнім загрозам, зокрема: між-
народному тероризму, розповсюдженню 
зброї масового ураження, регіональним 
конфліктам, кризам державної влади 
в суміжних з ЄС країнах, міжнародної 
злочинності, торгівлі наркотиками і не-
законної міграції.
беРлІН ПлюС (2003 РІК). 

Пакет домовленостей та угод між ЄС 
і НАТО, визначають умови і порядок пе-
редачі в розпорядження ЄС сил і засобів 
Альянсу, використання інфраструктури, 
системи зв’язку, обміну розвідувальною 

•

•

•

•

інформацією, забезпечення режиму сек-
ретності тощо. 
ПРІОРиТеТНА МеТА-2010 (2004 
РІК). 

Визначає напрямки розвитку єв-
ропейських оборонних можливостей: 
створення Європейського оборонного 
агентства, забезпечення стратегічних 
перевезень, формування бойових груп 
швидкого реагування, оперативної 
сумісності європейських сил. У ньому 
поставлено завдання   створення опера-
тивних можливостей для проведення 
силами ЄС операцій з підтримання миру 
і безпеки, участі у регіональній війні для 
захисту інтересів членів Союзу, запобі-
гання загрозам застосування збройних 
засобів і засобів масового ураження.
лІСАбОНСьКий ДОгОВІР (2009 
РІК). 

Передбачає поетапну імплементацію 
СПБО та розширення оперативних мож-
ливостей Євросоюзу щодо запобігання 
регіональним конфліктам, проведення 
спільних гуманітарних і рятувальних 
операцій, надання військової допомоги. 
Договір допускає співпрацю груп де-
ржав (постійне структуроване партнерс-
тво) і прийняття рішень поза консенсусу 
всіх членів союзу, що дає можливість 
практично безперешкодного проведення 
військових операцій коаліціями зацікав-
лених країн. 

Ухвалення лісабонського договору 
викликало ренесанс двосторонніх і 
багатосторонніх ініціатив у сфері 
оборони:
Франко-британський Договір про оборону 
(2010 рік);
Вишеградська четвірка (Польща, Чехія, 

•

•

Концепція «Pooling and Sharing» передбачає більш 
ефективне використання військового потенціалу за менших 
витрат, концентрацію військових ресурсів країн ЄС та їх 
спільне використання»
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Словаччина, Угорщина) (2011 рік) – Ви-
шеградська бойова група;
Веймарський трикутник (Німеччина, Фран-
ція, Польща) (2011 рік) – Веймарська бой-
ова група.

Ці ініціативи є прикладами постійно 
структурованого партнерства, хоча фор-
мально це учасниками заперечується.
геНТСьКА ІНІцІАТиВА (2010 РІК). 

Ставить за мету розширення бага-
тостороннього військового співробіт-
ництва, підвищення боєготовності на-
ціональних збройних сил, забезпечення 
їх сталого розвитку та оперативної 
сумісності, а також досягнення еконо-
мічної ефективності та оптимізації вій-
ськових витрат. 

Ініціатива визначає пріоритетні 
галузі військового співробітниц-
тва: 
розробку єдиних підходів до визначення 
військових потреб та оптимізація витрат; 
вдосконалення органів військового управ-
ління; 
спільну розробку нових видів озброєння, 
виробництво; 
закупівля та експлуатація військової техні-
ки; 
оперативна, бойова підготовка і навчання 
особового складу.

В рамках даної ініціативи реалі-
зується програми:
підготовки екіпажів вертольотів армійської 
авіації;
розробки засобів з дозаправлення літаків 
у повітрі;
вдосконалення медико-санітарного забез-
печення розгорнутих на віддалених театрах 
військових контингентів;
створення системи спостереження за 
морською обстановкою;
формування єдиної бази логістики та підго-
товки підрозділів військово-морських сил;

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

кооперація у сфері знешкодження само-
робних вибухових пристроїв.

Якісні зміни воєнної політики і стра-
тегії ЄС відбулися з прийняттям кон-
цепції «Pooling and Sharing» (об’єднання 
і спільне використання, європейсь-
ка версія концепції НАТО «Smart 
Defense»), якій передували дві директиви 
від 2008 і 2009 років щодо лібералізації 
ринків військової продукції. У концепції 
зазначається, що в умовах викликаного 
економічною кризою скорочення обо-
ронних бюджетів всім країнам-членам 
необхідно розгорнути співробітництво зі 
зміцнення військового потенціалу, особ-
ливо в сферах концентрації військових 
ресурсів та їх спільного використання. 
Це вимагає проведення систематичної 
оцінки власного військового потенціалу 
кожної з країн, визначення військових 
сфер, що відносяться до категорії су-
веренних, а також сфери, в яких може 
розвиватися співробітництво з іншими 
країнами-членами. У зв’язку з цим особ-
ливо підкреслюється роль Європейсь-
кого оборонного агентства у визначенні 
сфер військового співробітництва та 
створенні відповідних експертних груп. 

Концепція «Pooling and Sharing» 
передбачає більш ефективне вико-
ристання військового потенціалу 
при менших витратах, концент-
рацію військових ресурсів країн ЄС 
та їх спільне використання:
спільні закупівлі озброєнь і військової техні-
ки, а також спільне використання науково-
дослідної бази (наприклад, літак транспор-
тної авіації А400М);
спільне використання (часткову або повну 
інтеграцію) інфраструктури (наприклад, для 
проведення військових навчань) і створен-
ня об’єднаних частин і з’єднань;
рольову спеціалізацію (наприклад, Німеч-

•

•

•

•

чина здійснює військово-морське спос-
тереження в Північному морі, звільняючи 
Нідерланди від цього завдання).

Рольовій спеціалізації в концепції 
відводилося дуже важливе місце. Вона 
повинна була враховувати фактори ре-
гіонального співробітництва між країна-
ми-учасницями, спільності стратегічної 
культури і продуманого планування. 

Подальший розвиток воєнна політи-
ка і стратегія Союзу отримали в грудні 
2013 року на саміті в Брюсселі, на якому 
визначені напрямки підвищення опера-
тивних можливостей у відповідності до 
змін воєнно-політичної обстановки. 

Основними напрямками розвитку 
оперативних можливостей визна-
чені:
підвищення рівня оперативної сумісності 
національних сил;
спеціалізації та зменшення дублювання в 
оборонній сфері при оптимізації військових 
витрат;
досягнення стратегічних можливостей 
шляхом розвитку спільних стратегічних пе-
ревезень, заправки у повітрі, високоточної 
зброї дальньої дії, засобів космічної розвід-
ки і зв’язку;
всебічний розвиток регіонального та двос-
тороннього співробітництва в тісній взає-

•

•

•
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Застосування військових формувань ЄС передбачено 
в основному в інтересах кризового врегулювання як 
в Європі, так і інших регіонах світу на основі резолюції 
СБ ООН або мандата ОБСЄ»
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модії з міжнародними організаціями, і в 
першу чергу з НАТО.

зміст вище розглянутих докумен-
тів відображає основну спрямо-
ваність воєнної політики і стра-
тегії ЄС: 

1) попередження і врегулювання збройних 
конфліктів; 
2) боротьба з міжнародним тероризмом; 
3) забезпечення ефективного контролю над 
озброєннями.

Попередження і врегулювання зб-
ройних конфліктів розглядаються ЄС 
в якості найважливіших заходів забез-
печення безпеки і стабільності у світі. 
При цьому враховується, що ЄС, який 
володіє обмеженими можливостями, 
найімовірніше, буде брати участь у вре-
гулюванні конфліктів низької інтенсив-
ності, де можлива нормалізація обста-
новки до моменту її різкого загострення. 
Найбільша увага приділяється кризовим 
районам, що перебувають у безпосеред-
ній близькості від кордонів ЄС, в першу 
чергу Балканам і Середземноморського 
регіону.

Високий представник ЄС із закор-
донних справ і політики безпеки запро-
понував підвищити оперативні можли-
вості ЄС з метою забезпечення безпеки 

в зоні «розширеного сусідства», до якої 
входять Близький Схід, Північна Афри-
ка, а також Україна, Молдова і Грузія. 
Зокрема, ставиться завдання досягти 
здатності проведення повітряної опе-
рації, сухопутної операції Єврокорпусу 
та забезпечити контроль європейських 
морських рубежів угрупованнями війсь-
ково-морських сил.

Погляди ЄС на застосування підроз-
ділів збройних сил країн Організації ві-
дображені в низці документів, розробле-
них структурами Військового комітету 
та Військового штабу ЄС. До їх числа 
відносяться як концепції (застосування 
сил реагування ЄС, військової розвідки, 
розміщення військ на території третіх 
країн, бойових тактичних груп сил ре-
агування, проведення операцій і місій 
ЄС), так і настанови з організації (взає-
модії з цивільними властями та устано-
вами в ході операцій, інформаційного 
забезпечення операцій, стратегічних 
перевезень). Відповідно до цих докумен-
тів, застосування військових формувань 
ЄС передбачено в основному в інтересах 
кризового врегулювання як в Європі, так 
і інших регіонах світу на основі резолю-
ції СБ ООН або мандата ОБСЄ. Націо-
нальні збройні сили можуть бути задіяні 

в ході операцій з підтримання миру і без-
пеки. При цьому військові контингенти 
ЄС повинні бути здатні вирішувати вій-
ськові завдання (роз’єднання протибор-
чих сторін, недопущення зіткнень між 
ними, контроль за обстановкою), а також 
проводити заходи гуманітарного харак-
теру (надання допомоги цивільному на-
селенню, ліквідація наслідків стихійних 
лих і техногенних катастроф, евакуація 
громадян з небезпечних районів).

Важливим фактором, який впли-
ває на формування воєнної політики і 
стратегії ЄС, є співпраця з НАТО, яке 
розглядається як ключовий елемент в 
умовах розширення і зміни характеру 
сучасних викликів і загроз євроатлан-
тичному співтовариству. 

Якщо в період «холодної війни» 
головним змістом трансатлантичної 
співпраці було забезпечення безпеки в 
європейському регіоні, то в даний час 
на перший план висувається протидія 
глобальним викликам і загрозам. При 
цьому відзначаються істотні розбіжності 
в поглядах з питання оптимального роз-
поділу військових функцій між союзами 
в системі забезпечення як європейської, 
так і глобальної безпеки.

На розвиток воєнної політики і стра-
тегії ЄС суттєво вплинули події на Сході 
України. В цілому подальший розвиток 
військової компоненти ЄС, залежатиме 
від позицій його провідних держав — Ні-
меччини, яка є головним апологетом 
«м’якої» сили і просуває свої національ-
ні інтереси головним чином економічни-
ми засобами, а також Великої Британії 
і Франції, прихильників до традиційної 
воєнної політики з опорою на військову 
міць. Низка нових членів ЄС показують 
все більшу схильність до зміцнення ролі 
НАТО в забезпеченні європейської без-
пеки, про що свідчить розширення при-
сутності американських військ у країнах 
Східної Європи і Балтії. 

Євросоюз бачить побудову власної 
воєнної політики і стратегії на основі 
багатостороннього підходу, переважно з 
опорою на мирні переговори з врегулю-
вання кризових ситуацій. У нинішній 
ситуації такий підхід наполегливо про-
сувається керівництвом ЄС і особисто 
лідерами Німеччини та Франції для 
врегулювання конфліктної ситуації в 
Україні, що представляє найбільш не-
безпечний виклик для європейської без-
пеки з часів закінчення холодної війни. 
Успіх чи неуспіх європейського багатос-
тороннього підходу, на відміну від уніпо-
лярного американського з можливістю 
застосування військової сили, багато в 
чому визначатиме подальші перспекти-
ви розвитку регіональної і глобальної 
систем міжнародної безпеки.
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Реальний крок до створення 
безпілотних літальних апа-
ратів був зроблений у роки 

Другої світової війни, незважаючи на 
те, що системні роботи з теорії та прак-
тики створення БПЛА розпочалися 
вже на початку ХХ ст. 

У ході війни німці першими стали 
застосовувати снаряди та ракети, уп-
равління якими здійснювалося в ав-
томатичному режимі. Найбільш відо-

мими з них виявилися літаки-снаряди 
Фау-1 (V-1) і балістична ракета Фау-2 
(V-2), які були використані під час об-
стрілу міст Англії та Голландії в 1944 і 
1945 роках. 

Саме військовий аспект став ви-
рішальним для активного розвитку 
БПЛА в післявоєнний період. Перспек-
тивність використання БПЛА в умовах 
війни стала переважною ідеєю для ін-
дустріально розвинених країн світу, у 

першу чергу для провідних світових на 
той час держав — СРСР і США.

Автоматизація управління, як важ-
ливий шлях для успішного вирішення 
питання забезпечення максимальної 
оперативності в інтересах військової 
справи, призвела до винаходження ши-
рокого спектра різноманітних БПЛА 
як військового, так, у подальшому, і 
цивільного призначення. 

Споконвічно великі габарити 

З кінця ХХ століття розпочалася нова ера — ера БПЛА. 
Напрямок щодо створення різноманітних безпілотників 
продовжує активно розвиватися, що відбувається в рамках 
загальної тенденції прискорення світового науково-технічного 
прогресу людства. Разом з цим розвивається філософія 
розвитку та застосування безпілотників

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ

бПЛА 
ЗМінюють небО

Мосов С.П., 
директор Навчально-
наукового центру 
підготовки науково-
педагогічних кадрів 
Державного університету 
телекомунікацій, 
Заслужений діяч науки і 
техніки України, Лауреат 
Державної премії України 
в галузі науки і техніки

гурак С.П., 
незалежний експерт

Тюрін В.В., 
полковник, кандидат 
військових наук, 
доцент, начальник 
інституту авіації 
та протиповітряної 
оборони Національного 
університету оборони 
України імені Івана 
Черняхівського
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БПЛА, обмеженість і секретність їх 
розробок за умов протистояння у «хо-
лодній війні» двох політичних систем 
світового масштабу обумовили їх суто 
військове призначення. З часом ситу-
ація кардинально змінилася, а нові до-
сягнення науково-технічного прогресу 
обмежили ступінь впливовості воєнної 
ідеології та дозволили транслювати 
військовий винахід у цивільний світ. У 
ХХІ столітті, в часи, коли світ небезпеч-
но крокує шляхами розв’язування регіо-
нальних війн, інтерес до БПЛА щорічно 
лише зростає. Суттєвим фактором для 
активізації застосування БПЛА стало 
негативне психологічне сприйняття 
війни: кров, смерть тощо. У зв’язку з 
цим, переважною тенденцією стала без-
контактність війни, що історично суп-
роводжує людину, розглядаючи весь хід 
історії розвитку озброєння та військо-
вої техніки. 

Іншим, не менш важливим фак-
тором, стало прагнення до усунення 
людини взагалі, як з поля бою, так і з 
бортової системи управління літальним 
апаратом. Льотчик , як людина, має об-
меженні особисті фізичні можливості за 
рівнем перевантажень під час польоту 
на бойовому реактивному літаку та при 
виконанні відповідних маневрів. Ряту-
вання льотчика, який катапультувався 
над територією ворога, вимагає значних 
ресурсних витрат, у тому числі люд-
ських. До того ж, вартість підготовки 
льотчика є досить коштовною. 

Наприкінці ХХ ст. перевага БПЛА 
у порівнянні з пілотованим людиною 
літаком стала досить очевидною та 
переконливою. Безпілотні літаки різ-
номанітного військового призначення 
активно випробувалися в ході воєнних 
конфліктів у Югославії (1999 р.), в Аф-

ганістані (2001 р.), в Іраку (1991, 2003 
рр.), а також у ході нескінченної арабо-
ізраїльської війни. 

Гіркий досвід набула і наша країна, 
коли БПЛА з боку противника порушу-
вали і регулярно порушують повітряний 
простір України в її південно-східному 
регіоні, де відбувається антитерорис-
тична операція. 

Військовий аспект розвитку БПЛА 
надав потужний поштовх до створення 
досить широкої гами діючих і дослідних 
зразків БПЛА, різних за призначенням, 
формами, розмірами, висотами, три-
валістю та дальністю польотів. 

При цьому основними функціями 
бПлА у воєнних конфліктах вва-
жаються такі: 
ведення повітряної розвідки; 
цілевказівка; 
контроль поля бою; 
радіоелектронна боротьба; 
нанесення повітряних ударів; 
ретрансляція зв’язку хімічна та біологічна 
розвідка; 
виявлення мін; 
коректування артилерійського вогню; 
метеорологічна розвідка; 
пошук і порятунок у бойовій обстановці 
тощо. 

Всюдисущі БПЛА
Згодом активне поширення різно-

манітних за розмірами та функціями 
БПЛА в цивільній сфері внаслідок пе-
реходу до зменшення їх габаритів і змі-
ни цінової політики у бік здешевлення 
серійних екземплярів, дозволило роз-
глянути питання їх застосування для 
вирішення широкого спектру різно-
манітних завдань, не меншого за воєн-
ний час. 

До таких завдань з урахуванням 

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

світової практики на теперішній 
час віднесено: 
моніторинг стану природокористування; 
контроль екологічного стану місцевості та 
забруднення повітряного простору; 
моніторинг стану трубопроводів та об’єктів 
енергетики; 
виявлення пожеж і джерел їх виникнення, 
оцінка стану пожежної небезпеки; 
доставка малогабаритних і невеликих за 
вагою вантажів; 
спостереження за стихійними лихами; 
виявлення людей і тварин, що знаходяться 
в умовах надзвичайної ситуації тощо. 

Одним із прикладів у сфері пожеж-
ної безпеки є використання у Великій 
Британії пожежною службою Манчес-
тера невеликого за розмірами та ва-
гою квадрокоптера Aeryon SkyRanger, 
оснащеного інфрачервоною камерою 
і здатного знаходитися в повітрі до 40 
хв., досягаючи висоти 3 км. Управлін-
ня безпілотним літаком здійснюється 
дистанційно. Передавання інформації 
з його борта відбувається в масштабі 
реального часу з її виведенням на екран 
звичайного планшету. Використання 
інфрачервоної камери дозволяє по-
жежникам спостерігати за розвитком 
пожежі в умовах турбулентності атмос-
фери, що обумовлюється, як правило, 
задимленістю.  

Для вирішення завдань дистанцій-

•
•

•

•

•

•
•

Останнім часом БПЛА стали активно використовувати для 
виконання регулярних польотів над об’єктами будівництва, 
реконструкції, зв’язку, енергетики, а також посівними 
площами для контролю виконання робіт»
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ного зондування з повітря місць виник-
нення пожеж і спостереження за роз-
витком пожеж в умовах перенасичення 
міста хмарочосами в ОАЕ студентами 
Університету науки і технологій еміра-
ту Аджман розроблений БПЛА, оснаще-
ний приладом нічного спостереження. 

На Гаїті та у Домініканській Респуб-
ліці був випробуваний проект Matternet 
у якості системи доставки за допомогою 
БПЛА дрібних вантажів, наприклад, 
ліків. Вони доставляли корисні вантажі 
вагою до 2 кг на відстань до 10 км. Тож, 
можливими напрямками застосування 
такого БПЛА є доставка ліків у віддале-
ну місцевість під час епідемій або про-
дукції фермерів безпосередньо спожи-
вачам, а також продуктів харчування та 
інших життєво важливих речей у регіо-
ни, що потерпають від стихійного лиха. 

БПЛА також взяті на озброєння 
Міністерством навколишнього середо-
вища Китаю. З їхньою допомогою пе-
ревіряється дотримання законодавства 
про охорону навколишнього середо-
вища. Апарати зручні тим, що можуть 
літати у будь-яких погодних умовах 
на висоті від 800 до 1000 метрів, і не 
тільки вдень, але і вночі. Максимальна 
розрізненна здатність камер літальних 
апаратів становить 4 см, тобто з висоти 
1 км вони можуть розпізнати об’єкт роз-
міром із сірникову коробку. 

Лабораторія університету Уейк Фо-
реста успішно використовує БПЛА для 
відстеження ходу робіт з лісовідновлен-
ня та виміру змісту вуглецю в лісах.

Офіційний поштовий сервіс Швей-
царії Swiss Post за прикладом компанії 
Amazon тестує новий спосіб доставки 
посилок безпілотниками. У Сінгапурі 
державна пошта розглядає питання ак-
тивного застосування БПЛА у межах 
програми літаючих листоношів. 

 Всесвітній фонд дикої природи роз-
глянув питання щодо запуску програ-
ми патрулювання за допомогою БПЛА 
чотирьох ділянок у Африці та Азії, де 
фіксується найбільше випадків бра-
коньєрства.

Поліції американського штату Пів-
нічна Дакота в США з метою затриман-
ня правопорушників надали право осна-
щувати безпілотники, що знаходяться в 
їх офіційному користуванні, електро-
шокерами, газовими розпилювачами і 
навіть травматичною зброєю.

Останнім часом БПЛА стали ак-
тивно використовувати для виконан-
ня регулярних польотів над об’єктами 
будівництва, реконструкції, зв’язку, 
енергетики, а також посівними площа-
ми для контролю виконання робіт. 

Найчастіше інвесторам великих 
проектів бракує часу відвідувати та кон-
тролювати процеси будівництва. Щоб 

мати максимальну картину того, що від-
бувається в реальності, застосовується 
весь арсенал можливостей БПЛА — ві-
део та цифрова зйомка, створення 3D-
моделей і фотопланів.

ЗАстосуВАння 
не ЗА ПриЗнАченням
Поряд з позитивними напрямками 

застосування БПЛА поширюється інша 
філософія, коли неконтрольоване та не-
законне використання приватних без-
пілотників стає небезпечним явищем 
і вимагає відповідної реакції в законо-
давчому полі та протидії з боку держав-
них структур. 

Сьогодні вже відомі приклади регу-
лярного створення завад процесу гасін-
ня пожеж з використанням аматорами 
БПЛА для зйомок пожеж. Так, напри-
клад, у США в окрузі Сан-Бернарді-
но внаслідок застосування аматорами 
квадрокоптерів для спостереження за 
пожежею, що мала місце в липні 2015 
року, повітряні судна не змогли своє-
часно прилетіти із-за завад у повітрі. 
Літаки викидали розчин для гасіння по-
жежі занадто рано, а вертольоти навіть 
не могли піднятися в небо. БПЛА міг 
попасти під гвинт та призвести до аварії 
вертольоту із загибеллю людей. Коли 
пожежні тільки-но розгортали гасін-
ня, п’ять дронів перебували у повітрі, 
у результаті чого скидання розчину 
затрималося на 20 хв. У зв’язку із цією 
затримкою, пожежа перекинулася на 
шосе та охопила десятки авто. 

Сучасними можливостями БПЛА 
активно користуються контрабандисти, 
переправляючи невеликі партії товарів 
через кордон. Так, у США контрабан-
дисти використовують дрони для до-
ставки наркотиків з Мексики. Також є 
багато прикладів використання безпі-
лотників для доставки наркотиків, си-
гарет і порнографії до тюрем.  

Ця ситуація вже добре відома ук-
раїнським прикордонникам, які не раз 
спостерігали безпілотники, якими ко-
ристуються контрабандисти, та знахо-
дили ті з них, що потрапили в аварію. 
За допомогою сучасних БПЛА, вартість 
яких досягає від 3 і до 10 тис. дол., кон-
трабандисти на Закарпатті переправля-
ють сигарети до Польщі, Словаччини та 
Угорщини.  

Досить складним питанням для 
урядів і спецслужб країн залишається 
боротьба проти застосування БПЛА в 
терористичних цілях, а також для ви-
конання незаконного знімання заборо-
нених для зйомки об’єктів. Цікавий ви-
падок мав місце в резиденції президента 
США, коли невідомий квадрокоптер 
без зусиль подолав усі системи охорони 
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та проникнув на територію. Система ви-
явлення літаючих об’єктів Білого дому 
не помітила цього квадрокоптера, а 
охорона хоча й виявила безпілотник, не 
змогла його збити. Безпілотником вия-
вилася модель DJI Phantom 2, що має у 
діаметрі 60 см та вагу близько 1 кг. Апа-
рат був невеликих розмірів і рухався 
занадто низько, і тому його не побачи-
ли радари. Дійсно, що через невеликий 
розмір такій міні-БПЛА можна легко 
поплутати з великим птахом.

Новітні БПЛА вертолітного типу 
компанії DJI, яка вважається одним з 
лідерів індустрії, здатні піднімати ван-
таж вагою до 11 кг. Якщо це буде, напри-
клад, сучасна вибухівка CL-20, то вийде 
досить значний еквівалент тротилу. 

Сучасні квадрокоптери дозволяють 
здійснювати відеозйомку в HD-якості у 
важкодоступних, небезпечних чи забо-
ронених для зйомки місцях. Вони здат-
ні знаходитись у повітрі до півгодини 
та здійснювати польоти на відстань, що 
перевищує 4 км. Головною небезпекою, 
яку несуть дрони зі знімальною апара-
турою, вважається можливість їхнього 

вторгнення в приватне життя та шпіо-
наж. Існуючі зразки пластикових дронів 
з електромоторами, які невидимі для 
радарів і не залишають інфрачервоного 
сліду, вважаються майже ідеальними 
засобами для стеження чи спостережен-
ня.

Збільшення випадків ненормовано-
го застосування приватних безпілотни-
ків викликає велику стурбованість вла-
ди. Це обумовлюється тим, що кількість 
різноманітних БПЛА, які знаходять-
ся у приватному користуванні, у світі 
щорічно збільшується. Разом з цим, 
реєструється все більше інцидентів, які 
спричиняють такі дрони. Так, влітку 
2014 року невідомий безпілотник май-
же зіткнувся з аеробусом А320, коли той 
приземлявся в лондонському аеропорту 
Хітроу. У липні того ж року в Нью-Йор-
ку заарештували двох чоловіків після 
того, як вони, імовірно, спровокували 
сутичку свого безпілотника з поліцей-
ським вертольотом. У жовтні відбірко-
вий матч до Євро-2016 в Белграді був 
зупинений після того, як над стадіоном 
пролетів безпілотник з албанським пра-
пором. А у Франції сталося кілька за-
гадкових інцидентів за участю дронів 
біля атомних електростанцій.

Наведені випадки змусили уряди 
країн до дій з розробки обмежень право-
вого характеру на використання БПЛА. 
Оскільки ще не існує єдиної світової 
практики щодо відношення до безпі-
лотників, кожна країна напрацьовує 
свої власні обмеження та законодавчі 
заборони й норми. Так, Франція стала 
першою в світі країною, яка почала кон-
тролювати використання безпілотників 
на законодавчому рівні ще у 2012 році. 
У Великій Британії розроблено пакет 
законів, правил і обмежень для вико-
ристання БПЛА. З кінця 2015 року у 
США діє обов’язкова реєстрація дронів 
вагою понад 250 г., а в кожному штаті 
діють власні правила, які врегульову-
ють польоти безпілотників. 

У США вже розроблений і пропо-
нується побутовий апарат для виявлен-
ня по звуковому портрету та ідентифі-
кації БПЛА, що знаходяться поблизу. 
Апарат називається Drone Shield і кош-
тує $100.

Нещодавно підрозділ ВВС США 
відповідальний за безпечне зберігання 
ядерних боєзарядів оголосив тендер на 

поставку малих безпілотних літальних 
апаратів, які будуть використовуватися 
для захисту ядерних об’єктів від інших 
БПЛА. Згідно з вимогами військових, 
маса безпілотників повинна бути не 
більше 2,7 кілограма, апарати повинні 
бути оснащені системами радіоелек-
тронного придушення. Крім того, об-
ладнання має ставити перешкоди на 
частотах глобальної навігації GPS і 
ГЛОНАСС.

В цілому військові мають намір при-
дбати 38 БПЛА-перехоплювачів для за-
хисту восьми баз, на яких зберігається 
ядерна зброя.

Серйозно підійшов до використан-
ня БПЛА на своїй території Таїланд, де 
всі польоти безпілотників вважаються 
незаконними, навіть ті, що були раніше 
узгоджені з міністерством транспорту. 
Країна відповідально підійшла до пи-
тання національної безпеки та турботи 
про особисте життя громадян.

У зв’язку з нарощуванням динаміки 
створення низки проблемних ситуацій 
з боку приватних користувачів БПЛА 
актуальним ви-
являється не 
лише питан-
ня розробки заходів правового харак-
теру, але і питання створення засобів 
протидії. При цьому використовуються 
різноманітні підходи. 

Так, німецькими фахівцями до-

Військовий аспект розвитку БПЛА надав потужний поштовх 
до створення досить широкої гами діючих і дослідних 
зразків БПЛА, різних за призначенням, формами, розмірами, 
висотами, тривалістю та дальністю польотів»
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сліджено питання створення лазерної 
системи, яка здатна або знищувати 
мультікоптери в радіусі 5 км, або, мо-
делюючи частоту промінів, давати опе-
ратору БПЛА зрозуміти, що він вияв-
лений. Це можна розглядати як один із 
способів боротьби з БПЛА, що створю-
ють завади. 

До високотехнологічних способів 
боротьби з безпілотниками можна від-
нести недавно представлену компанією 
Boeing лазерну установку Compact 
Laser Weapons System. Як і будь-яка 
інша енергетична зброя, ця система фо-
кусує промінь лазерного світла на цілі, 
намагаючись пропалити в ній отвір або 
викликати загоряння БПЛА. Судячи з 
існуючої інформації, ця система цілком 
здатна діяти досить ефективно в межах 
її тактичного діапазону.

Схожим шляхом, згідно повідом-
лень ЗМІ, рухаються 
китайські інженери, 
які побудували лазерну 
систему, що виявляє 

безпілотні літальні апарати на висоті до 
500 метрів і знищує їх з відстані до 2 кі-
лометрів. Як стверджують розроблюва-
чі, система цілком ефективно діє, збива-
ючи БПЛА, що летять зі швидкістю до 
180 км у годину. 

Спеціалісти з Південної Кореї для 
збивання приватних БПЛА запропо-
нували використовувати удар звуко-
вої хвилі. Вони визначили резонансні 
частоти для гіроскопів. Треба лише 
підібрати відповідну резонансну часто-
ту, гіроскоп увійде в резонанс і почне 
видавати показання, які, як показали 
проведені експерименти, призводять до 
аварії БПЛА. Також південнокорейські 
робототехніки розробили нову техноло-
гію протидії ворожим безпілотниками 
за допомогою аналогічних пристроїв. 

В Японії розробили систему, 
яка може виявити і роз-

пізнати БПЛА по звуку, який видають 
ротори літального апарату.

Поліція Голландії для боротьби з 
дронами вирішила використовувати 
спеціально навчених орлів.

Активно розробляються різноманіт-
ні засоби виведення з ладу або знищен-
ня безпілотників у військових цілях, 
про низку яких можна лише здогадува-
тися внаслідок засекречування такого 
виду розробок. 

Здебільшого військові викорис-
товують електронні спуфінг-атаки на 
навігаційну систему GPS. В ході атаки 
зацікавлена сторона посилає хибні на-
вігаційні сигнали на приймачі безпілот-
ника, видаючи йому неправдиві навіга-

ційні дані, які тим 
не менше сприй-

маються як справжні. Не 
виключено, що саме за допомо-

гою спуфінг-атаки Іран у 2011 році по-
садив американський секретний безпі-
лотник RQ-170 Sentinel.

Підводячи підсумок, слід наголо-
сити, що з кінця ХХ-го ст. розпочала-
ся нова ера — ера БПЛА. Напрямок 
щодо створення різноманітних БПЛА 
продовжує активно розвиватися, що 
відбувається в рамках загальної тен-
денції прискорення світового науково-
технічного прогресу людства. Разом з 
цим розвивається філософія розвитку 
та застосування безпілотників.
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Країни НАТО активно 
розвивають системи 
інформатизації 
управління збройними 
силами та оборонного 
планування, намагаючись 
забезпечити високий 
рівень захисту та інтеграції 
цих інформаційно-
комунікаційних систем

РОЗВИТОК ІНФОРМАцІйНИХ СИСТЕМ

іт-технОЛОГії 
в АРМії
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На тлі військової агресії 
Російської Федерації 
проти України про-

довжується і посилюється співробіт-
ництво нашої країни з НАТО — у лю-
тому позитивно вирішено питання про 
започаткування роботи повноцінного 
дипломатичного представництва Аль-
янсу в Києві. Таку установу Альянс 
матиме вперше і саме в Україні.

ПАртнерськА доПомогА
Взаємодія України з НАТО не об-

межується політичними домовленос-
тями. Вона охоплює низку сфер і, в 
першу чергу, спрямована на всебічний 
розвиток військового та безпекового 
співробітництва. Ключовими систем-
ними документами розвитку співпраці 
з НАТО та важливими інструмента-
ми здійснення реформ у військовій 
та безпековій сферах за підтримки 
Альянсу є Річні національні програми 
співробітництва. Від організації та її 
держав-членів продовжує надходити 
матеріально-технічна, дорадча і нав-
чальна допомога українському сектору 
безпеки і оборони. З метою збільшен-
ня її обсягів та конкретизації напрямів 
такої допомоги створено п’ять трасто-
вих фондів НАТО. За домовленістю 
з українською стороною, кошти цих 
фондів спрямовуватимуться на 
фізичну реабілітацію, перепід-
готовку та соціальну адапта-
цію військовослужбовців, 
модернізацію і реформу-
вання систем управління, 
зв’язку, інформатизації, 
логістики та стандарти-
зації.

  Практично щотиж-
ня експерти організації 
відвідують українське 
військове відомство, сут-
тєво збільшено кількість 
радників, які направля-
ються країнами-членами 
для роботи в Офісі зв’язку 
НАТО в Україні. 

 Спільна робота фахівців 
України та НАТО вже дозволи-
ла досягнути певних результатів на 
шляху наближення нашої держави до 
Альянсу та впровадження деяких стан-

дартів організації у військовій сфері.  
Водночас, необхідно враховувати, що 
організація продовжує активний внут-
рішній розвиток і, у цьому зв’язку, її 
стандарти можуть і будуть змінюва-
тися та підвищуватися. У якому ж на-
прямі здійснюватиметься подальший 
розвиток Альянсу та його країн-членів 
у військовій сфері?

 Відповідь на це запитання ми змо-
жемо знайти відслідкувавши пріори-
тети роботи оборонних відомств най-
більш розвинутих країн НАТО, а саме: 
США, Великої Британії, Франції та 
Німеччини за останні 10-15 років.

  
комП’ютериЗАція ВійськА
Сполученими Штатами Америки 

ще у середині 2000 років було прийня-
то рішення про виділення майже 200 
млрд. доларів на наступні 20 років на 
розробку програмного забезпечення та 
створення Глобальної інформаційної 
мережі (GIG), яка у 2012 році отри-
мала назву Спільного інформаційного 
оточення (JIE) міністерства оборони 
США. 

На думку розробників цієї мережі, 
існуючі на той час розрізнені та недо-
статньо захищені мережі і програми не 
відповідали вимогам XXI сторіччя та 
не дозволяли ефективно забезпечувати 
виконання завдань, поставлених пе-
ред міністерством. Ця нова, захищена 

мережа містить власні і запозичені ко-
мунікаційні та інформаційні системи і 
сервіси. До неї також включені систе-
ми національної безпеки та розвідки 
США. Мережа спроможна здійснювати 
взаємодію з відповідними системами 
коаліційних та союзних сил і, у такий 
спосіб, забезпечувати ефективне про-
ведення спільних військових операцій. 
При її розробці особлива увага приді-
лялася захисту інформації та суміс-
ності з раніше існуючими системами та 
сервісами, з якими вона має бути поєд-
нана у майбутньому. 

Для доступу до інтерфейсу мож-
на скористатися стандартними інс-
трументами та засобами. При цьому, 
необхідно лише уніфікувати цифрове 
оточення. 

Такі підходи дозволили витрачати 
менше коштів і зусиль на створення 
мережі та зробили її більш прозорою та 
зрозумілою. Загальна комунікаційна 
платформа GIG (JIE) передбачає вико-
ристання інтернет-протоколів. 

Це дає змогу окремим системам та 
сервісам, з яких складається мережа 
і що є різними за архітектурою, мати 
до неї доступ через їх інтерфейси. 
GIG (JIE) створена таким чином, щоб 
її можна було постійно розвивати і 
вдосконалювати.

 Єдиний інформаційний простір 
(SIE, раніше — система інформацій-

На розробку програмного забезпечення та створення 
Глобальної інформаційної мережі (GIG) протягом 20 років 
США витратять 200 млрд. доларів»

Овчінніков О.Є., 
Генеральний директор 
компанії «Софтлайн ІТ»



Центр воєнної політики та політики безпеки «Оборонний вісник»

�0 №5/2016

ної інфраструктури оборони Великої 
Британії (DII)), що використовується 
міністерством оборони — це система, 
яка також була суттєво оновлена і мо-
дернізована у останні роки. На сьогод-
ні вона охоплює всі сухопутні, морські 
та повітряні військові сили. Доступ 
до цієї системи здійснюється через 
веб-браузер. Збереження кінцевими 
користувачами захищеної інформації 
не передбачене. Вона автоматично ви-
даляється після використання. Нею 
можуть скористатися лише допущені 
до цього особи і лише у тому обсязі, на 
який їм надано дозвіл.

  У Франції останнім часом також 
спостерігався стрімкий розвиток вій-
ськових інформаційних і комунікацій-
них систем. Всі раніше існуючі системи 
у 2004 році було вирішено об’єднати у 
одну мережу MOE SIC Terre, яка в по-
дальшому отримала назву SCORPION, 
і виділити на ці потреби 200 млн. євро. 
Вона базується на використанні інтер-
нет-протоколів і забезпечує поєднання 
усіх систем командування, контролю, 
зв’язку та розвідки. При цьому, вико-

ристовується спільне ядро у формі так-
тичного інтранету, що дозволяє легко 
додавати до мережі нові програми.

 Нові високотехнологічні захищені 
мережі з’явилися і у Німеччині. До них, 

у першу чергу, варто віднести військо-
ву інформаційну систему командуван-
ня та контролю HEROS.

  У 2007 році затверджується модель 
обміну даними між країнами-членами 
Альянсу з питань консультацій, управ-
ління та контролю (стандарт НАТО 
№5525). Ще через три роки погоджу-
ються криптографічні специфікації 
безпечної передачі функціонально 
сумісних протоколів, синхронізована 
мультимедійна мова інтеграції та за-
гальні вимоги до захисту і безпеки ін-
формації. У 2011 році затверджується 
Спільна доктрина союзників для сис-
тем зв’язку та інформації. Після при-
йняття Радою організації у 2012 році 
рішення про реформування НАТО, з 
кількох раніше існуючих, схожих за 
тематикою своєї роботи органів, ство-
рюється єдине Агентство з питань 
зв’язку та інформації. Новостворене 
Агентство стало розробником та ініціа-
тором прийняття таких важливих до-
кументів, як Стандарти і профілі інте-
роперабельності інформації в рамках 
НАТО (стандарт НАТО №7149, 2014 
рік) та Таксономія (архітектура, систе-
матизація) елементів у сфері консуль-
тацій, управління та контролю (2012 

У Франції всі існуючі 
інформаційні та 
комунікаційні системи 
об’єднали у одну мережу 
SCORPION, яка базується 
на використанні інтернет-
протоколів і забезпечує 
поєднання усіх систем 
командування, контролю, 
зв’язку та розвідки»
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рік). Таксономія представляє собою 
перелік та опис компонентів, на яких 
має будуватись і розвиватись так звана 
«федерація національних інформацій-
них систем» країн-членів організації 
з метою забезпечення їх подальшої 
сумісності та взаємодії.  

Передові країни-члени Альянсу ак-
тивно здійснюють заходи, спрямовані 
на інформатизацію управління зброй-
ними силами та оборонного плану-
вання. З цією метою вони розвивають 
і вдосконалюють свої інформаційно-
комунікаційні системи у напрямі їх 
щонайповнішої інтеграції та досягнен-
ня більш високого рівня захисту. Від-
повідні структури НАТО, у свою чергу, 
намагаються гармонізувати і уніфіку-
вати підходи до розвитку національних 
систем з тим, щоб вони були сумісними 
та могли активно взаємодіяти між со-
бою. 

інформАтиЗАція 
укрАїнської оБоронної сфери 
А чи враховує оборонне відомство 

України ці тенденції у своїй діяльності? 
Незважаючи на те, що останнім часом 
вважається гарним тоном піддавати 
Уряд у цілому та окремі міністерства 

нищівній критиці, у цьому конкрет-
ному випадку маємо дати позитивну 
відповідь на поставлене вище питання. 
Керівництво Міністерства оборони і 
його профільних підрозділів досить 

серйозно поставилися до вирішення 
питань комплексної інформатизації 
оборонної сфери, залучивши до цієї ро-
боти провідних науковців, представни-
ків відомих ІТ компаній, громадських 
активістів та волонтерів.

  Наразі вже реалізується низка про-
ектів зі створення нових та оновлення 
існуючих в Міноборони інформацій-
но-аналітичних систем у сферах обліку 
та управління людськими ресурсами 
Збройних Сил, матеріально-технічно-
го та фінансового забезпечення, керів-
ництва повсякденною діяльністю вій-
ськових частин, створення реєстру 
військовозобов’язаних тощо.

  З метою забезпечення інтеграції та 
взаємозв’язку між згаданими та інши-
ми системами, які можуть бути ство-
рені у майбутньому, наприкінці 2015 
року було розроблено і затверджено 
Концепцію захищеної інформаційної 
інфраструктури Міністерства оборони. 
У ній враховані як власні вимоги до 
створення комплексної та надійної ін-
формаційної системи, так і відповідні 
напрацювання НАТО та її країн-членів. 
Крім того, призначено з числа науков-
ців Головного конструктора такої інф-
раструктури, а вже у березні цього року 
створено відповідну Робочу групу, очо-
лювану заступником Міністра оборони 
України з питань євроїнтеграції, та за-
тверджено її персональний склад. 

Ця Робоча група вже розпочала 
свою діяльність зі створення інтегрова-
ної і захищеної інформаційної оборон-
ної системи, яка сприятиме суттєвому 
підвищенню рівня обороноздатності та 
безпеки нашої держави.
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Геополітична оцінка характеру 
сучасних воєнних конфліктів 
(після 1946 р.) показує, що за-

стосування протипіхотних мін (ППМ) 
дозволяє протягом тривалого часу кон-
тролювати значну частину місцевості, 
перешкоджати появі і діям противника 
в місцях установки мін, не витрачаючи 
при цьому додаткових сил і засобів. Ця 

перевага ППМ привела до того, що вони 
виявилися найдешевшою оборонною 
зброєю і внаслідок цього почали засто-
совуватися в масовій кількості. Швидке 
зростання ефективності мінно-вибухо-
вих загороджень (МВЗ) останнім часом 
пов’язане з прийняттям на озброєння 
нових зразків мінно-вибухових засобів 
і з подальшою розробкою способів їх 

Проблема забезпечення воєнної безпеки людини, 
суспільства і держави має багатоплановий 
характер, головною складовою якої 
є запобігання воєнним конфліктам

ГЛОБАЛьНА НЕБЕЗПЕКА 

ОбеРежнО, 
МінИ!

Костенко г. Ф., 
кандидат військових наук, 
доцент, полковник 
у відставці
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бойового застосування. Поява систем 
дистанційного мінування (СДМ) вне-
сла докорінні зміни до теорії і практики 
застосування МВЗ. Міни різного при-
значення в даний час досягли такого 
рівня розвитку і розповсюдження, що 
стали специфічним видом зброї. Міни 
перестали бути зброєю тільки інженер-
них військ — вони широко застосову-

ються в артилерії, ракетних військах, 
авіації. У арміях багатьох країн вони 
включені в боєкомплекти ракетно-ар-
тилерійських систем, стали складовою 
частиною і засобом озброєння різних 
повітряних пристроїв (літаків, вертоль-
отів, безпілотних літальних апаратів). 
Розроблені касетні бойові частини з 
мінами для крилатих ракет, тактичних і 

оперативно-тактичних ракет. Тенденція 
до зменшення маси мін та їх габаритів 
дозволила застосовувати їх у великих 
масштабах (завантажувати мінні заго-
роджувачі або авіаційні носії значно ве-
ликою кількістю мін). Тим самим мож-
ливості військ по мінуванню місцевості 
зросли у декілька разів. 

Разом з перевагою МВЗ виявився та 
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їх великий недолік: вони однаково діють 
і на противника і на свої війська. Про-
стота конструкції мін не допускає засто-
совувати в них пристрої, які дозволяли 
б розрізняти цілі за принципом: «свій 
— чужий». Саме тому у ряді випадків 
втрати своїх військ на своїх же мінних 
полях можуть виявитися сумірними з 
втратами противника. Біль-
шість ППМ зберігають свої 
бойові якості протягом 
тривалого часу після 
закінчення військових 
дій, що викликає 
небезпеку для 
мирного насе-
лення (дітей, 
дорослих і тва-
рин). Навіть 
суцільне розмі-
н у в а н н я 

місцевості після закін-
чення воєнних конфлік-

тів, як показує багаторіч-
ний досвід, тільки 

знижує кіль-
кість жертв, 

але не може 
їх пов-

н і с т ю 
виклю-
ч и т и . 
О с -
новні 

п р о т и -
річчя в 

застосуван-
ні МВЗ поля-

гають в тому, що 
вони розвивалися 
швидше, ніж засо-
би їх подолання і 

не володіють виб-
орчими діями. 

Це стало ос-
новою для 
підготовки 

Міжнародної 
конвенції про забо-
рону використан-
ня, складування, 
виробництва і 
розповсюджен-

ня протипіхотних мін (Оттава, 1997) 
і створення міжурядової організації 
«Міжнародна компанія по знищенню 
мін» (МКЗМ). У березні 1999 року Кон-
венція набула чинності. За інформацією 
МКЗМ, 152 держави погодилися ввести 
заборону на протипіхотні міни, при ць-
ому 143 з них ратифікували Конвенцію. 
65 країн світу, серед яких 18 африкансь-
ких, вже знищили запаси мін, що були, 
а за останні п’ять років на земній кулі 
очищена від цих боєприпасів територія 
площею 1100 кв. км. При цьому знищено 
понад 4 млн. протипіхотних і близько 1 
млн. протитанкових мін, а також декіль-
ка мільйонів одиниць інших вибухових 
речовин. Але, не дивлячись на зусилля, 
які приймаються, люди продовжують 
гинути від прихованих в землі мін. За 
останні рокі на них підірвалося понад 
42500 осіб з 75 країн. Але, як вважають 
експерти, насправді загиблих значно 
більше, оскільки стають невідомими 
відомості про людей, що підірвалися 
на мінах у віддалених районах. Список 
країн, в землях яких закладено більше 
всього мін, як і раніше очолюють: Ан-
гола, Афганістан, колишня Югославія, 
Ірак, Камбоджа, Колумбія, Мьянма і 
Непал. Низка країн — Болгарія, Гонду-
рас, Джибуті, Коста — Ріка, Молдавія і 
Чехія — заявили про закінчення робіт 

Темпи мінування значно 
випереджають темпи 
і технічні можливості 
розмінування. За даними 
ООН, тільки за 1993 рік 
було встановлено 2 млн. 
нових мін, а знешкоджено 
лише 100 тисяч. Процес 
знешкодження мін 
протікає поволі і вимагає 
величезних витрат»
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з розмінування своїх територій. Точна 
кількість встановлених в світі проти-
піхотних мін невідома, але навіть при-
близні дані, приведені нижче, дозволя-
ють оцінити масштаби цієї проблеми. 
За даними ООН і МКЗМ, на територіях 
більше 60 країн світу в даний час вста-
новлено і знаходиться в бойовому поло-
женні понад 110 млн. мін. Також понад 
100 млн. мін, готових до застосування, 
зберігаються на військових арсеналах, 
складах і базах. З початку Другої світо-
вої війни, коли інженерні міни отрима-
ли широке застосування, по теперішній 
час в світі встановлено близько 400 млн. 
мін, причому найбільшу інтенсивність 
цей процес придбав за останні 20 років. 
Темпи мінування значно випереджають 
темпи і технічні можливості розміну-
вання. За даними ООН, тільки за 1993 
рік було встановлено 2 млн. нових мін, 
а знешкоджено лише 100 тисяч. Про-
цес знешкодження мін протікає поволі 
і вимагає величезних витрат. Притому, 
що собівартість міни коливається в ме-
жах від 3 до 30 доларів США, на її зне-
шкодження потрібно 300…1000 доларів. 
Витрати на розмінування встановлених 
мін перевищать 33 млрд. доларів, і при 
нинішніх темпах розмінування на це 
буде потрібно більше тисячі років. По 
приблизних оцінках, на кожних 48 жи-

телів планети (або на кожних 16 дітей) 
доводиться одна міна, а в таких країнах, 
як Ангола і Камбоджа, кількість мін пе-
ревищує число жителів. Кожного тижня 
в результаті підривів на мінах гинуть або 
стають інвалідами близько 800 чоловік. 
Найгостріше мінна проблема стоїть в 15 
країнах світу: Ангола, Афганістан, Кам-
боджа, Ірак (Курдистан), Боснія і Гер-
цеговина, Хорватія, В’єтнам, Мозамбік 
(3 млн.), Еритрея, Сомалі і Судан (по 1 
млн.) та ін.

Саме ці обставини в сукупності з 
фактом широкого розповсюдження 
мін, особливо в регіонах з нестабіль-
ною воєнно-політичною обстановкою, 
дали поштовх до розвитку могутнього 
міжнародного процесу за заборону ви-
робництва і застосування, протипіхот-
них мін, що спрацьовують автоматично. 
Проте сподіватися на швидку і повну 
реалізацію Конвенції не варто, оскільки 
її положення певною мірою входять в 
суперечність з правом країн і народів на 
свою оборону. 

З цієї причини до Конвенції не при-
єдналися біля третини членів ООН, у 
тому числі і троє постійних членів Ради 
Безпеки ООН (Китай, Росія, США). 
Разом з тим, приведені вище дані став-
лять під сумнів процес врегулювання 
воєнного конфлікту, що мав місце, і за-
безпечення воєнної безпеки, якщо при 
цьому не зняті мінні поля.

В зв’язку з цим, в даний час йдуть 
двосторонні і багатобічні кон-
сультації, направлені на подальшу 
модифікацію Конвенції за наступ-
ними основними технологічними 
параметрами: 
розширення номенклатури мін, що підпа-
дають під заборону; 
виявлення мін за допомогою звичайних 
засобів; 

•

•

оснащення мін механізмами самознищен-
ня, самонейтралізації і самодеактівації; 
введення інституту інспекцій шукачів мін; 
розширення сфери застосування Конвен-
ції не тільки на міждержавні, але і на внут-
рішні збройні конфлікти. 

Цікавий досвід Анголи, де розміну-
вання місцевості здійснюється за допо-
могою натренованих щурів (хом’якових 
щурів). У Анголі, Танзанії, Мозамбіку, 
Камбоджі і Таїланді хом’якові щурі-
використовуються для пошуку про-
типіхотних мін. Проблема в тому, що 
на їх навчання потрібно три місяці, а 
тривалість життя щура — всього рік. У 
Камбоджі до зняття мінних полів до-
пускаються тільки чоловіки, які вже 
постраждали від мін.

Кількість країн-виробників ППМ до 
сьогоднішнього дня зменшилася з 54 до 
16. Вісім з дванадцяти найбільших ви-
робників мін (Бельгія, Болгарія, Боснія 
і Герцеговина, Велика Британія, Угор-
щина, Італія, Чехія, Франція) підписа-
ли Конвенцію і припинили їх виробниц-
тво. Виробництво мін припинили також 
дві країни, що не підписали Конвенцію: 
Ізраїль і Фінляндія. У Африці не зали-
шилася жодної держави, що продовжує 
виготовляти міни. З 16 держав, які все 
ще виробляють міни, сім знаходяться в 
Азії (Бірма, В’єтнам, Індія, Китай, Па-
кистан, Північна Корея і Сінгапур), три 
— в Європі (Росія, Туреччина, колишня 
Югославія), три — на Близькому Сході 
(Єгипет, Ірак, Іран) і дві — на амери-
канському континенті (Куба, США). 
Протягом декількох останніх років об-
сяг виробництва мін скоротився і досяг 
рівня 5 мільйонів штук в рік. 

Одним з основних дестабілізуючих 
чинників є експорт мін. За рідкісними 
виключеннями країни, які найбільшою 
мірою постраждали від мін, не є їх ви-

•

•
•

На територіях більше 60 країн світу в даний час встановлено 
і знаходиться в бойовому положенні понад 110 млн. мін»
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робниками. Наприклад, всі міни, вста-
новлені на території Анголи, Афганіста-
ну, Камбоджі та інших країн, були 
ввезені з-за кордону. Тобто, припинен-
ня експорту мін, стало б найважливі-
шим кроком на шляху до розв’язання 
мінної кризи. Саме тому перші заходи 
по забороні мін, прийняті на націо-
нальному і міжнародному рівнях, сто-
сувалися питань їх експорту. Мова йде 
насамперед про мораторій, оголошений 
в 1992 році США (пізніше до нього при-
єдналися Франція і інші країни), і про 
заклик ООН до загального мораторію 
на експорт мін (резолюція ГА ООН 
№48/75 К від 16 грудня 1993 р.). В різ-
ні часи міни експортували 34 держави. 
Сьогодні всі вони, за винятком Ірану, 
офіційно заявили про припинення ек-
спорту. 22 країни підписали договір і 
припинили експорт мін, причому деякі 
з них заявили про прийняття односто-
ронніх зобов’язань ще до моменту під-
писання. Серед них такі, що не підпи-
сали Конвенцію: США — заборонили 
експорт ППМ, чотири країни (Ізраїль, 
Пакистан, Росія і Сінгапур) — оголо-
сили про мораторій на експорт, і шість 
держав (В’єтнам, Єгипет, Іран, Китай, 
Куба і колишня Югославія) оголосили 

про припинення експорту. Проте, існує 
вірогідність того, що, не дивлячись на 
публічні заяви, деякі з цих країн про-
довжують експортувати ППМ. Кон-
троль над торгівлею мінами є непро-
стим завданням. На думку військових 
експертів, протягом останніх чотирьох 
років великі постачання ППМ були 
відсутні. Вдалося де-факто досягти за-
гальної заборони експорту протипіхот-
них мін, і часи, коли, наприклад, Італія 
могла за короткий строк продати Ірану 
мільйони мін, залишилися у минулому. 
В даний час єдиними виробниками мін 
залишаються Росія і Туреччина. 

Наземні міни і боєприпаси часів 
Другої світової війни, що не вибухнули, 
як і раніше завдають збитку Україні. З 
часу отримання країною незалежності 
підрозділи українських саперів знешко-
дили понад 400 тис. мін і боєприпасів, 
зробивши, таким чином, безпечною те-
риторію площею у 270 тисяч гектарів. В 
цілях розмінування Україна розділена 
на 497 зон відповідальності: з них, за 
розмінування 442 — відповідає Мініс-
терство оборони, а за розмінування 55 
— Державна служба України з надзви-
чайних ситуацій. 

Таким чином, навіть при застарілих 

статистичних даних можна констатува-
ти, що мінний чинник значно впливає 
на життя мирного населення в зонах 
конфліктів, і можна з упевненістю при-
пустити, що при зростанні масштабів 
мінної війни його роль також зростати-
ме, а технологія установки і ліквідації, 
мінних полів входить в протиріччя з 
основоположним принципом Женевсь-
ких конвенцій — вибірковості засобів 
поразки.

За часів незалежності Збройні Сили 
не отримували і не виробляли нових мін 
та інших боєприпасів, тому, враховуючи 
середній термін технічної придатності 
— до 12 років, всі вони мають минулий 
термін придатності. На 136 об’єктах 
Міноборони зберігається 720 тис. тон 
боєприпасів, ракет і мін, велика части-
на яких підлягає утилізації. Заванта-
женість арсеналів, баз, складів сьогодні 
складає 150%. Понад 60% боєприпасів 
міститься на відкритих майданчи-
ках. Вплив атмосферних чинників на 
них, безсистемність складування різко 
підвищують їх вибухопожежонебезпе-
ку. На жаль, на сьогоднішній день в ук-
раїнській армії утилізація боєприпасів 
зводиться в основному до їх підриву. В 
Україні відсутні технології для утиліза-
ції всієї номенклатури боєприпасів, що 
зберігаються в арсеналах. 

Прийнята 12 років тому Держав-
на програма утилізації непридатних 
боєприпасів ґрунтувалася на принци-
пі самофінансування, тобто роботи, 
пов’язані із знищенням вибухівки, необ-
хідно було оплачувати за рахунок реалі-
зації на ринку матеріалів боєприпасів 
(тротил, метал). За словами екс-мініс-
тра оборони А. Гриценко вищезазначе-
на програма була зірвана, оскільки за 8 
місяців 2007 р. не було укладено жодної 
відповідної угоди. 

У травні 2004 р., липні 2005 р. і в 
серпні 2006 р. відбулися вибухи вій-
ськових складів 275-ої артилерійської 
бази під с. Новобогданівка Запорізької 
області, де зберігалося більше 40 тис. 
тон боєприпасів. 

Внаслідок чого п’ять чоловік загину-
ли і більше десяти отримали поранен-
ня різного ступеня тяжкості. 27 липня 
2008 року на 61-му арсеналі зберігання 
боєприпасів (на площі 494 га зберігало-
ся близько 95 тис. тон боєприпасів — в 
два рази більше, ніж в Новобогданівці), 
розташованому в 300 метрах від м. Ло-
зова (вузлова залізнична станція, через 
яку проходять поїзди міжнародного 
сполучення), вибухнули артилерійські 
склади. З п’ятикілометрової зони мож-
ливого ураження снарядами і оскол-
ками було евакуйовані близько 17 тис. 
чоловік. 

На кожних 48 жителів планети (або на кожних 16 дітей) 
доводиться одна міна, а в таких країнах, як Ангола і 
Камбоджа, кількість мін перевищує число жителів. Кожного 
тижня в результаті підривів на мінах гинуть або стають 
інвалідами близько 800 чоловік»
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Мінна небезпека і сьогодні виникає 
не тільки на суші, але і на морі. Тому 
цілком обґрунтовано були висловлені 
побоювання за безпечну прокладку в 
Європу з Росії газопроводу «Північний 
потік» по дну Балтійського моря, де 
затоплені після Другої світової війни і 
лежать на ґрунті більше 100 тис. од. мін, 
боєприпасів і морських мін на глибині 
близько 70 м. 

ВисноВки
Всеосяжних обмежень «мінній вій-

ні» в даний час не існує ні за часом і 
місцю, ні по масштабу і виду бойових 
дій. Внаслідок цього застосування МВЗ 
буде наслідком значних бойових і сані-
тарних втрат як протиборчими сторона-
ми, так і мирним населенням.

У сучасних воєнних конфліктах 
продовжує мати місце ігнорування ви-
мог про заборону застосування звичай-
ної зброї невиборчої дії.

Воєнно-технологічна безпека має 
подвійну природу. З одного боку техно-
логічна перевага дозволяє стримувати 

дії потенційного противника. З іншо-
го боку, вона зумовлює підвищення 
ризику поразки власною зброєю своїх 
військ і мирного населення, що супере-
чить принципам військового мистецтва, 
закономірностям збройної боротьби і 
праву війни.

Події, що мали місце на складах в 
Новобогданівці і Лозової, стали наслід-
ком минулих поглядів на стратегічне 
і мобілізаційне розгортання багато-
мільйонних угрупувань військ. Колиш-
ні концепції не враховували ризик зни-
щення таких об’єктів першочерговим 
ударом високоточної зброї нападаючої 
сторони. З погляду теорії катастроф і 
сучасних вимог до мобільності військо-
вих формувань такий підхід до побудо-
ви військової інфраструктури складно 
вважати за прийнятний.

Основні зусилля світової спільноти 
в даний час мають бути зосереджені на 
розмінуванні і знищенні встановлених 
раніше мінних полів. Повне врегулю-
вання воєнного конфлікту, необхідно 
рахувати тільки після остаточної лікві-
дації мін, встановлених в ході збройної 
боротьби.

Необхідно розробити і прийняти 
нові норми міжнародного права про все-
осяжну ліквідацію і заборону звичайної 
зброї, що не володіє виборчими діями. 
На національному рівні в законодавчо-
му порядку визначити загальні принци-

пи технологічної безпеки інженерних 
об’єктів, зокрема військових. Зважаючи 
на відсутність у держави засобів для ви-
конання Державної програми утилізації 
боєприпасів, відновити діяльність за-
рубіжних приватних компаній.

Під воєнно-технологічною безпекою 
доцільно розуміти стан правових норм і 
відповідний ним стан озброєння, спе-
ціальної і військової техніки (ОСВТ), 
який гарантує стримування потенцій-
ного агресора і відсутність неприпус-
тимого ризику спричинення фізично-
го збитку природі і людині в процесі 
повсякденної діяльності військ і сил, а 
також виключає виникнення воєнного 
конфлікту із-за технологічної недоско-
налості систем ОСВТ.

Пріоритетним напрямом у вирі-
шенні проблеми воєнно-технологічної 
безпеки рахувати вдосконалення і роз-
виток науково-технічної та виробничої 
бази розробки і створення в короткі 
терміни економічно ефективних і кон-
курентоздатних систем озброєння воєн-
ної, спеціальної та воєнної техніки.

 Про актуальність порушеної теми 
свідчить факт пошуку способів вре-
гулювання військового конфлікту на 
Південному Сході України і установи 
Генеральною Асамблеєю ООН щорічно 
4 квітня Міжнародного дня просвіти з 
питань мінної небезпеки і допомоги в 
діяльності, пов’язаної з розмінуванням.

В Анголі, Танзанії, 
Мозамбіку, Камбоджі і 
Таїланді хом’якові щурі 
використовуються для 
пошуку протипіхотних мін»
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Основні напрямки відновлен-
ня та розвитку національно-
го військового флоту врешті 

були задекларовані у ключових докумен-
тах сектору безпеки та оборони держа-
ви — у Стратегії національної безпеки 
України та Воєнній доктрині України, 
введених у дію указами Президента Ук-
раїни у 2015 році. Окрім того, у грудні 
2015 року було завершено будівництво 
двох бойових катерів для Військово-
Морських Сил та продовжилось прий-
мання артилерійського озброєння до 
складу їх берегового компоненту. Проте, 
логічним є запитання: наскільки зросла 
міцність оборони держави з морського 
напрямку та які виклики і загрози існу-
ють у цій сфері на даний час? 

ноВі Внутрішні ЗАгроЗи 
БеЗПеці укрАїни 
З морського нАПрямку
Найперше, слід зазначити, що очі-
кувані системні зрушення у роз-
витку поглядів на роль військово-
морської сили в обороні держави 
та відповідні практичні кроки на 
превеликий жаль не відбулись і 
до цього часу. Проілюструємо цю 
тезу фактами:

1) у бюджетних коштах, виділених Міністерс-
тву оборони на 2016 рік, а це понад 53 млрд. 
грн.,  частка витрат на ВМС ЗС України склала 
усього трохи більше 2%, а витрати на ство-
рення і закупівлю нового морського озброєння 
склали лише близько 1%, при цьому на  фі-
нансування будівництва новітнього бойового 
корабля класу корвет витрат не передбачено;
2) на передньому краї оборони території де-
ржави від ворога – на Азовському морі, так і 
не створено угруповання різнорідних сил ВМС 
для ведення боротьби з противником у цій 
морській зоні;
3) повномірне відновлення та розширення 
інфраструктури національних ВМС після їх ви-
ведення з Криму не проводиться;

4) укомплектованість ВМС ЗС України осо-
бовим складом, зокрема офіцерами, незва-
жаючи на те, що з часу виведення з Криму 
пройшло понад два роки, не досягла норма-
тивів боєздатності, а головне – практично не 
вирішується питання швидкого та системного 
розвитку національної системи військово-
морської освіти, у першу чергу – видового 
вищого навчального закладу (й досі функціо-
нує лише факультет ВМС при Національному 
університеті «Одеська морська академія»).

Усе вище перелічене є або результа-
том непрофесійних рішень у сфері без-
пеки та оборони держави або затягуван-
ням у прийнятті та реалізації необхідних 
рішень. Для прикладу можна згадати 
відсутність до цього часу конкретного 
та однозначного рішення щодо впровад-
ження перспективної моделі ВМС ЗС 
України, наявність якої є обов’язковим 
підґрунтям для їх системного розвитку у 
короткостроковій, середньостроковій та 
довгостроковій перспективі. Прийняте 
у жовтні 2015 року Міністром оборони 
України рішення щодо обов’язкового 
врахування основних положень моделі 
ВМС, розробленої вітчизняними та 

Вищим воєнно-політичним керівництвом країни протягом 
2014-2015 років та на початку 2016 року вжито низку заходів щодо 
забезпечення розвитку військово-морських спроможностей України

ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ ВІйСьКОВО-МОРСьКОГО ПОТЕНцІАЛУ

МОРсьКА стРАтеГія 
УКРАїнИ

яким’як С.В., 
капітан 1 рангу, 
начальник кафедри 
Військово-Морських 
Сил Національного 
університету оборони 
України імені Івана 
Черняховського, кандидат 
військових наук, доцент
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іноземними експертами у квітні-травні 
2015 року, до цього часу не реалізоване у 
заходах розвитку національних ВМС. 

Окрім того, слід  зазначити, що до 
цього часу не здійснено й такого важли-
вого заходу, як розроблення та введення 
в дію нової редакції Морської доктри-
ни України, яка б враховувала сучасну 
воєнно-політичну ситуацію. Як відомо, 
Указом Президента України від 26 трав-
ня 2015 року  №287/2015 було введено в 
дію рішення Ради національної безпеки і 
оборони України від 6 травня 2015 року 
«Про Стратегію національної безпеки 
України». Пунктом 3 вказаного рішення 
серед інших заходів Кабінету Міністрів 
України було вказано на необхідність 
«…затвердити у тримісячний строк нову 
редакцію Морської доктрини України». 
Проте, й зараз, як відомо, нової Морської 
доктрини, яка б серед іншого деталізува-
ла пріоритети забезпечення військово-
морської діяльності, у державі немає. То 
ж чи вжиті до цього часу заходи є своє-
часними та ефективними? А головне як 
ворог, Російська Федерація, діє цій об-
становці?

ЗростАння ЗАгроЗи 
морських удАріВ росії 
По території укрАїни
З середини 2014 року — до початку 

2016 року Росія значно підвищила свої 
військово-морські спроможності. З ог-
ляду на стратегічне положення Кримсь-
кого півострова у Чорноморсько-Азовсь-
кому регіоні Росія постійно зміцнює 
потужність ударних і десантних сил 
Чорноморського флоту. На теперішній 
час до його складу за відкритими дани-
ми входять 19 бойових кораблів з керо-
ваною ударною ракетною зброєю. Окрім 
того, за вказаний період до складу флоту 
ввійшли чотири бойові кораблі — носії 
керованої ракетної зброї: 2 — малі ра-
кетні кораблі проекту 21631 («Зелений 
Дол», «Серпухов») та 2 підводні човни 
проекту 636.3 («Новоросійськ», «Рос-
тов-на-Дону»). Їх сумарний умовний 
ракетний залп складає 24 ракети ком-
плексу «Калібр», які можуть уражати 
важливі державні та військові об’єкти 
на території України на віддалі до 1500 
км. Постійно зростають й можливості 
з висадки морських десантів. У складі 
Чорноморського флоту знаходяться 7 
великих десантних кораблів проектів 
1171 і 775 та 3 десантних катери, у тому 
числі 2 з них — новітнього проекту 11770 
типу «Серна». Катери здатні здійснюва-
ти перевезення десанту та його техніки 
зі швидкістю 30 вузлів. Слід зазначити, 
що 7 катерів цього типу зі складу Кас-
пійської флотилії у будь-який момент та 
без зайвих труднощів можуть бути пере-

ведені з Каспію в Азовське море. Таким 
чином, застосуванням десантних катерів 
ворог здатний раптово висадити штур-
мові підрозділи десанту складом до 1-2 
рот морської піхоти разом з технікою та 
майже бригаду морської піхоти з вико-
ристанням наявних десантних кораблів 
та цивільних суден, що постійно здійс-
нюють військово-морську підготовку і 
можуть бути призвані з народного гос-
подарства у короткі строки. Підтверд-
женням цих спроможностей ворога є 
здійснення ним у 2015 році перевезення 
значної кількості військ і техніки десан-
тними кораблями до Сирії та нанесення 
ракетних ударів з надводних кораблів і 
підводних човнів по наземних об’єктах 
на території Сирії, зокрема: 7 жовтня 
2015 року із застосуванням 26 ракет та 
20 листопада — 18 ракет групами над-
водних кораблів, а 8 грудня — 4 ракет з 
підводного човна. Виникає запитання: 
як протидіяти такому агресору? 

негАйні тА рішучі кроки 
у ВідПоВідь нА Агресію З моря
Як свідчать результати досліджень, 

проведених фахівцями кафедри Війсь-
ково-Морських Сил Національного уні-
верситету оборони України імені Івана 
Черняховського, та наслідки моделю-
вання воєнних дій у ході недавно про-
веденого стратегічного командно-штаб-
ного навчання Збройних Сил України 
противник має значні можливості для 
ведення демонстраційних та наступаль-
них дій з морського напрямку у Чор-
ному та Азовському морях. Навіть для 
ведення обмежених асиметричних дій у 
відповідь Україні необхідно швидкими 
темпами нарощувати власний військо-
во-морський потенціал. Окрім того, слід 
розвивати можливості зі стримування 
противника з використанням спромож-
ностей закордонних партнерів.

Одним з таких кроків може стати 
реалізація ініціативи зі створення пос-
тійного військово-морського з’єднання 
НАТО на Чорному морі, про що було за-
явлено Президентом України у ході зус-
трічі з керівництвом румунської держа-
ви у квітні 2016 року. Як відомо, зараз у 
Чорноморському регіоні реалізуються 
такі дві ініціативи, як угода причорно-
морських країн зі створення військово-
морського з’єднання BLACKSEAFOR та 
угода щодо зміцнення заходів довір’я у 
військово-морській галузі. Проте, ефек-
тивність їх значно знизилась через те, 
що Росія, як учасник цих угод, з гаранта 
безпеки у регіоні перетворилась на краї-
ну-агресора, що окупувала частину те-
риторії двох причорноморських держав 
(Грузії та України) та загрожує безпеці 
інших приморських держав. З урахуван-
ням цих обставин створення постійного 
військово-морського з’єднання НАТО 
на Чорному морі із залученням до ньо-
го сил країн-партнерів сприяло б досяг-
ненню мети щодо стримуванню Росії 
від подальших агресивних дій в регіоні 
та формування передового угрупован-
ня сил Альянсу у випадку агресії проти 
причорноморських країн НАТО.

Як бачиться, таке з’єднання мало б 
мати значний ударний та амфібійний 
компоненти. З урахуванням вимог Кон-
венції Монтрьо 1936 року до складу 
з’єднання на ротаційній основі кожних 
три тижні залучалися б по одному есмін-
цю з керованою ракетною зброєю типу 
«Орлі Бьорк» ВМС США та амфібійний 
корабель з можливістю використання ко-
рабельної авіації, а також підводні човни, 
ракетні фрегати, протичовнові кораблі, 
тральщики зі складу ВМС Туреччини та 
інших причорноморських країн-членів 
НАТО та партнерів, зокрема й України, 
які б могли діяти на постійній основі. За 
умови створення та використання надій-
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ної берегової системи ППО та ПРО, а 
також інших систем бойового забезпе-
чення, це з’єднання могло б ефективно 
виконувати поставлені бойові завдан-
ня та реалізувати зазначену вище мету. 
Проте, окрім реалізації заходів щодо роз-
витку регіональної системи міжнародної 
безпеки в Чорноморсько-Азовському 
регіоні, для України, що не є членом 
безпекового блоку, головним є розвиток 
власних військово-морських спромож-
ностей, необхідних для відсічі російській 
збройній агресії та захисту будь-яких 
інших національних інтересів України 
на морі. Які ж заходи повинні здійсню-
ватись уже зараз?

ПершочергоВі ЗАходи 
роЗВитку нАціонАЛьної 
ВійськоВо-морської сиЛи
Новітня військово-морська стратегія 

України, під якою розуміють сукупність 
визначених стратегічних цілей, завдань, 
способів застосування вітчизняних ВМС 
та випливаючих з них напрямків і основ-
них заходів розвитку флоту, повинна 
формуватись з урахуванням положень 
Стратегії національної безпеки України, 
Воєнної доктрини та Морської доктрини 
України. Слід зауважити, що існує знач-
ний закордонний досвід формування 
та реалізації таких документів. Подібна 
система документів стратегічного рівня 
є й у нашого противника, тобто у Росій-
ської Федерації. Проте, у Росії протягом 
останнього часу уже завершено оновлен-
ня практично усіх стратегічних доку-
ментів, зокрема Стратегії національної 
безпеки, Воєнної доктрини та Морської 
доктрини РФ. Військово-морська стра-
тегія РФ, яка оформлюється у виді 
Основ державної політики у галузі вій-
ськово-морської діяльності, була затвер-
джена та введена в дію президентом РФ 
у травні 2012 року та на даний час також 
оновлюється. Наявність вказаних вище 
документів дозволяє організовувати у 
державі системну роботу щодо забезпе-
чення національної безпеки у воєнній 
сфері на морі. 

Протягом останнього часу вітчиз-
няними фахівцями та науковцями ве-
деться активна робота щодо розроб-
лення Морської доктрини України та 
вироблення механізмів її впровадження 
у практичну діяльність. Провідна ідея 
полягає у тому, що розбудова військо-
во-морського потенціалу держави є сьо-
годні головною умовою забезпечення 
національної безпеки України на морі та 
оборони держави з морського напрямку, 
захисту незалежності України, її держав-
ного суверенітету і територіальної ціліс-
ності та створення умов для розвитку 
України як морської держави. 

Найвищий рівень пріоритетності 
військово-морської діяльності серед ін-
ших видів морської діяльності обумов-
лений триваючою агресією Російської 
Федерації проти України та існуючою 
перманентною загрозою її розширення, 
захопленням нею півострова Крим і час-
тини Донецької та Луганської областей 
шляхом проведення тривалої, з початку 
1990 років, антиукраїнської інформацій-
ної кампанії, створення і всебічного за-
безпечення дій проросійських незакон-
них збройних формувань на території 
України та прямої військової їх підтрим-
ки із застосуванням регулярних військ 
зі складу збройних сил та підрозділів 
інших відомств РФ. 

Необхідність відсічі агресії та визво-
лення (повернення) захоплених против-
ником територій, створення умов для за-
безпечення оборони держави з морського 
напрямку та ефективного захисту і про-
сування національних інтересів у єдиній 
системі забезпечення національної без-
пеки та оборони України вимагають від-
повідного зосередження зусиль. Серед 
пропозицій, що були розроблені та на-
дані до проекту нової редакції Морської 
доктрини України, найбільш важливими 
слід вважати, насамперед, такі.

 1. Для забезпечення оборони де-
ржави з морського напрямку та 
виконання інших завдань військо-
во-морської діяльності в умовах 
агресії РФ та можливої ескалації 
конфлікту першочерговими захо-
дами є:
формування оперативних спроможнос-
тей ВМС ЗС України та Морської охорони 
Державної прикордонної служби України 
здійснювати: розвідку, спостереження та 
контроль морської обстановки в межах 
визначених зон (районів); забезпечувати 
підтримання встановленого рівня опера-
тивного режиму у визначених операційних 
зонах (районах); наносити встановлений 
ступінь ураження силам противника на 
морі; здійснювати висадку морських десан-
тів; забезпечувати морські перевезення;  
здійснювати захист морських комунікацій; 
вести пошук та рятування на морі згідно 
міжнародних зобов’язань та національ-
ного законодавства; здійснювати охоро-
ну державного кордону на морі та захист 
суверенних прав України в її виключній 
(морській) економічній зоні; 
створення необхідного складу сил і засобів 
для забезпечення ефективного виконан-
ня завдань за видами військово-морської 
діяльності в Азовському морі у мирний час 
та особливий період, у тому числі кораблів 
(катерів) з ракетною зброєю, багатоцільо-
вих малорозмірних надводних платформ, 
у тому числі безекіпажних, а також спе-
ціалізованих катерів (суден) за видами 
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•

забезпечення, пілотованих та безпілотних 
літальних апаратів, іншого озброєння і вій-
ськової (спеціальної) техніки, необхідних 
для виконання вказаних завдань; форму-
вання ефективних систем управління та 
всебічного забезпечення угруповання різ-
норідних сил (військ) ВМС в Азовському 
морі та загонів Морської охорони Держпри-
кордонслужби України, у тому числі раціо-
нальної системи їх базування, яка б забез-
печувала ефективне виконання завдань 
військово-морської діяльності у визначеній 
морській операційній зоні;
забезпечення повного відновлення готов-
ності кораблів (катерів, суден), літальних 
апаратів та іншого озброєння і військової 
техніки Військово-Морських Сил Збройних 
Сил України після виведення з Криму, про-
ведення модернізації визначених зразків 
озброєння, забезпечення військових час-
тин флоту боєприпасами та спеціальним 
майном згідно встановлених норм; 
забезпечення оновлення морського оз-
броєння і військової техніки, прийняття на 
озброєння нових зразків у кількості, яка 
гарантуватиме виконання бойових завдань 
шляхом реалізації у визначені строки де-
ржавної цільової оборонної програми з 
будівництва серії кораблів класу  «корвет» 
та інших програм і планів зі створення та 
прийняття на озброєння новітніх бойових 
кораблів, катерів, суден, літальних апа-
ратів, берегових ракетних комплексів; 
нарощування сил і засобів оборони держа-
ви з морського напрямку у ході збройної 
агресії за рахунок народного господарства 
країни шляхом здійснення заходів мобілі-
зації, зокрема доукомплектування екіпажів 
кораблів, катерів, суден, військових частин 
та підрозділів Військово-Морських Сил 
Збройних Сил України, загонів Морської 
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охорони Держприкордонслужби України 
за рахунок призову на військову службу та 
укомплектування офіцерських посад офіце-
рами запасу, надання до складу флоту не-
обхідних суден та спеціального обладнання, 
причального фронту портів та портопунктів 
для створення пунктів маневреного базу-
вання сил, а також інших споруд, майнових 
комплексів в інтересах нарощування мож-
ливостей системи логістики (матеріаль-
но-технічного забезпечення), медичного 
та морально-психологічного забезпечення 
сил;
налагодження ефективної роботи з питань 
військово-технічного співробітництва між 
відповідними органами управління, органі-
заціями та іншими структурами, що залуча-
ються до розроблення і реалізації завдань 
військово-технічної політики України, країн 
НАТО та ЄС.

2. Для всебічного забезпечення дій 
на морі, розвитку інфраструкту-
ри необхідно зосередити зусилля 
на:
розширенні можливостей  існуючих військо-
во-морських баз, пунктів базування, їх сис-
теми матеріально-технічного забезпечення 
для створення необхідних умов базування 
кораблів, катерів та суден ВМС ЗС України, 
загонів Морської охорони Держприкор-
донслужби України, надання необхідного 
причального фронту згідно нормативів з 
урахуванням класів та кількості кораблів 
та катерів, що будуються (закупляються), в 
акваторії великих морських портів України, 
зокрема в Чорноморську, Южному, Бер-
дянську, Маріуполі;   
створенні нових пунктів базування та вій-
ськово-морських баз на Азовському морі 
та на інших ділянках морського узбережжя 
відповідно до оперативних потреб ВМС ЗС 
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України та Морської охорони Держприкор-
донслужби України з урахуванням виведен-
ня їх сил з Криму та перманентної довго-
строкової загрози з боку РФ;
нормативно-правовому закріпленні можли-
вості використання на безоплатній основі 
причального фронту портів, портопунктів 
та інших гідротехнічних споруд у якості еле-
ментів пунктів маневреного базування для 
забезпечення базування кораблів, катерів 
та суден ВМС ЗС України, загонів Морської 
охорони Держприкордонслужби України в 
акваторії Чорного та Азовського морів;
відновленні елементів системи базування 
сил після повернення (визволення) Криму 
та  інших тимчасово окупованих Росією 
українських територій та здійсненні з ураху-
ванням цього оптимізації систем базування 
кораблів, катерів та суден ВМС ЗС України, 
загонів Морської охорони Держприкор-
донслужби України;
розвитку оборонно-промислового комплек-
су держави в інтересах розвитку військово-
морського потенціалу України та виконання 
завдань оборони держави на морі шляхом 
формування замовлення на створення 
новітніх зразків морського озброєння та 
військової техніки держави, розвитку ви-
робничих потужностей підприємств та їх 
державної підтримки, формування їх екс-
портного потенціалу.

3. Для забезпечення ефективного 
управління військово-морською 
діяльністю в державі та управ-
ління діями сил на морі необхідно 
передбачити:
формування системи управління військо-
во-морською діяльністю шляхом створення 
необхідних управлінських спроможностей 
(структур) в органах державного та військо-
вого управління: формування у центрально-
му органі виконавчої влади у сфері оборони 
(Міністерстві оборони України) управління 
(департаменту) ВМС з наданням коман-
дувачу ВМС ЗС України статусу заступ-
ника Міністра оборони для забезпечення 
формування і реалізації військово-морської 
політики як складової воєнної політики 
держави; включення командувача ВМС 
ЗС України до складу Ставки Верховного 
Головнокомандувача та Воєнного кабінету; 
формування у складі головного військового 
органу з планування оборони держави та 
управління застосуванням Збройних Сил 
України (Генеральному штабі Збройних Сил 
України) структурного підрозділу – шта-
бу ВМС, призначеного для забезпечення 
ефективного планування застосування 
ВМС ЗС України у ході стратегічного пла-
нування застосування Збройних Сил та 
планування оборони держави, організації 
підготовки оборони держави з морського 
напрямку, здійснення управління військо-
во-морською діяльністю;
удосконалення існуючої системи управлін-
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ня силами (військами) ВМС ЗС України зі 
створенням морських командувань (управ-
лінь морських районів) у трьох відокрем-
лених операційних зонах (районах) – у 
Азовському морі (Морське командування 
«Азов»), у північно-західній та центральній 
частині Чорного моря (Морське коман-
дування «Захід»), на річці Дунай (Річкове 
командування «Дунай»), на які поклада-
тиметься підготовка та управління  діями 
угруповань сил (військ) ВМС, визначеними 
для виконання завдань у вказаних зонах 
(районах) у складі міжвидових (міжвідом-
чих) оперативних (оперативно-тактичних, 
тактичних) угруповань військ (сил);
створення у складі Об’єднаного опера-
тивного штабу Збройних Сил України та 
оперативних командувань, операційні зони 
яких межують з морськими (річковими) 
акваторіями, структурних підрозділів ВМС, 
відповідно – управління (центр) та відділів, 
на які покладаються планування та управ-
ління військовими частинами (підрозділа-
ми) ВМС ЗС України, оперативно підпоряд-
кованими командувачам вказаних органів 
міжвидового управління;
розвиток існуючих систем управління 
силами (військами) ВМС ЗС України та 
Морської охорони Держприкордонслужби 
України як складових об’єднаної системи 
управління міжвидовими та міжвідомчими 
угрупованнями сил за досвідом їх створен-
ня та застосування в Антитерористичній 
операції на території Донецької та Лугансь-
кої областей;
розширення можливостей існуючих систем 
управління силами (військами) ВМС ЗС 
України та Морської охорони Держприкор-
донслужби України за рахунок використан-
ня новітніх інформаційно-телекомуніка-
ційних систем військового призначення, у 
тому числі нових зразків засобів зв’язку, 
автоматизованого відображення обстанов-
ки на морі, систем баз даних і підтримки 
рішення посадової особи, що приймає рі-
шення, автоматизованого бойового управ-
ління силами;
створення ефективної загальнодержавної 
системи висвітлення морської обстановки 
у Чорному та Азовському морях шляхом 
об’єднання можливостей систем висвітлен-
ня морської обстановки ВМС ЗС України, 
Держприкордонслужби України, Мінінфра-
структури та інших міністерств і відомств 
України, розширення кількості систем, що 
функціонують за різними принципами дії, 
для більш достовірного виявлення надвод-
них, підводних, повітряних цілей, у тому 
числі швидкохідних та малорозмірних.

4. Для налагодження системи роз-
витку військово-морського потен-
ціалу України та її правового за-
безпечення необхідно: 
розробляти та систематично переглядати 
(оновлювати) Концепцію застосування та 
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розвитку ВМС ЗС України на довгостроко-
вий період як складову відповідної концепції 
Збройних Сил України, яка використовува-
тиметься для довгострокового планування 
розвитку сил (військ) та у якій з ураху-
ванням прогнозованих на довгостроковий 
період загроз національним інтересам у 
воєнній сфері на морі визначатимуться 
перспективні цілі та завдання флоту, спо-
соби виконання визначених завдань та 
потрібний для цього перспективний склад 
сил і засобів;   
формувати та реалізувати державні цільові 
оборонні програми в частині, що стосуєть-
ся розвитку та підготовки ВМС ЗС України, 
набуття ними визначених спроможностей 
шляхом розроблення, обґрунтування та 
реалізації  сукупності заходів щодо ком-
плексного створення сучасних морських 
систем військового призначення, системи 
всебічного забезпечення їх функціонування 
та системи управління ними, модернізації 
наявного та створення нового морського 
озброєння і військової техніки;
сформувати систему перспективного пла-
нування, розроблення та створення новітніх 
морських систем військового призначення, 
у тому числі багатоцільових роботизованих 
підводних і надводних систем, безпілотних 
авіаційних комплексів, новітніх засобів під-
водного зв’язку, висвітлення надводної і 
підводної обстановки;
здійснити перспективне прогнозування 
потреб та можливостей України у галузі ко-
раблебудування, для чого провести дослід-
ження із залученням Національної академії 
наук України, науково-дослідних установ 
Міноборони та Мінінфраструктури України, 
інших зацікавлених міністерств і відомств, 
провідних фахівців галузі та експертів з 
урахуванням сучасного стану галузі, пер-
спектив її розвитку, сучасних та перспек-
тивних потреб ВМС ЗС України та Морської 
охорони Державної прикордонної служби 
України у корабельно-катерному складі, 
експортного потенціалу галузі;
забезпечити реалізацію державних ці-
льових програм в частині, що стосується 
розвитку сил і засобів Морської охорони 
Державної прикордонної служби України, 
облаштування державного кордону на морі, 
набуття загонами морської охорони визна-
чених спроможностей шляхом оновлення 
корабельно-катерного складу та забезпе-
чення ефективної підготовки персоналу;
розробити державну програму розвитку 
кораблебудування із залученням Міно-
борони України, Адміністрації Державної 
прикордонної служби України на підставі 
обґрунтованих потреб ВМС ЗС України та 
Морської охорони Держприкордонслужби 
України щодо будівництва сучасних кораб-
лів (катерів, суден) та потреб світового 
ринку в таких зразках озброєння і військо-
вої техніки.
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5. Для здійснення ефективної вій-
ськово-морської діяльності пе-
редбачити  забезпечення органів 
державної влади, державних ус-
танов та організацій, ВМС зС 
України та Морської охорони Де-
ржприкордонслужби України на-
лежно підготовленими людськими 
ресурсами, що вимагає зосеред-
ження зусиль на виконанні таких 
заходів:
забезпечення підготовки органів державної 
влади, місцевих органів самоврядування, 
установ, підприємств і організацій неза-
лежно від  форми власності до виконання 
заходів підготовки держави до оборони з 
морського напрямку шляхом залучення 
керівників та провідних фахівців до підго-
товки на курсах підвищення кваліфікації, 
налагодження взаємодії з органами уп-
равління та військовими частинами  ВМС 
ЗС України, відпрацювання разом з ними 
заходів підготовки до оборони морського 
узбережжя та об’єктів військово-морської 
інфраструктури, виконання заходів мобілі-
заційної підготовки;
розвиток системи військово-морської осві-
ти як складової системи військової освіти 
в Україні, яка б забезпечувала підготовку 
військових фахівців для ВМС ЗС України та 
Морської охорони Держприкордонслужби 
України за визначеними спеціальностями 
та усіма рівнями (тактичного, оперативно-
го, стратегічного), в необхідній кількості з 
урахуванням прогнозованих змін у складі 
сил і засобів ВМС ЗС України та Морської 
охорони Держприкордонслужби України;
збереження (оновлення) і розвиток існую-
чих та створення нових військово-морських 
навчальних закладів, зокрема формуван-
ня на базі факультету військово-морських 
сил Національного університету «Одеська 
морська академія» Академії військово-
морських сил як єдиного багатопрофільно-
го видового вищого навчального закладу, 
розвитку фондів Військово-морського лі-
цею та створення його філіалів в обласних 
центрах України як основи екстериторіаль-
ного формування контингенту ліцеїстів (у 
подальшому – курсантів та офіцерів фло-
ту), розвитку навчального центру ВМС, від-
творення Центру підготовки сил до засто-
сування у міжнародних морських операціях 
з можливістю сертифікації підрозділів за 
міжнародними стандартами;
удосконалення системи підготовки фахів-
ців оперативно-тактичного та оперативно-
стратегічного рівня підготовки для ВМС 
ЗС України у Національному університеті 
оборони України з урахуванням реальних 
потреб флоту у кадрах та прогнозованих 
змін у потребах у підготовлених фахівцях 
різних рівнів, урахуванням передового 
досвіду підготовки відповідних фахівців у 
навчальних закладах провідних морських 
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держав, відновлення в університеті підго-
товки фахівців оперативно-тактичного та 
оперативно-стратегічного рівня підготовки 
для Морської охорони Держприкордонс-
лужби України;
забезпечення переходу до підготовки 
фахівців усіх рівнів за європейськими (єв-
роатлантичними) стандартами, широке 
використання можливостей міжнародного 
співробітництва у підготовці фахівців, зок-
рема щодо підготовки фахівців усіх рівнів в 
іноземних військово-морських навчальних 
закладах та здійснення обміну викладача-
ми, формування і використання у підготовці 
військово-морських фахівців національних 
морських та військово-морських традицій, 
розширення можливостей системи війсь-
ково-морської освіти з підготовки кадрів 
за рахунок залучення цивільних морських 
навчальних закладів України до підготовки 
військово-морських фахівців за напрям-
ками, спеціальностями і спеціалізаціями, 
які відповідають військово-обліковим спе-
ціальностям фахівців ВМС ЗС України та 
Морської охорони Держприкордонслужби 
України.
розвиток вітчизняної військово-морської 
науки як складової української військової 
науки для забезпечення випереджувально-
го пошуку та використання інноваційних рі-
шень та технологій у військовій (військово-
морській) справі, формування раціональної 
системи військово-морських наукових 
установ та підрозділів, військово-морських 
наукових шкіл у ключових галузях війсь-
ково-морської науки, створення умов для  
наукової творчості у військово-морських 
колективах та залучення до участі у вій-
ськово-морських дослідженнях цивільної 
молоді та молодих вчених з інших наукових 
галузей, формування розгалуженої систе-
ми військово-морських наукових конкурсів, 
конференцій, виставок, форумів, інтернет-
товариств та асоціацій, створення системи 
державної підтримки і стимулювання війсь-
ково-морських наукових досліджень;
покращення взаємодії систем військової 
освіти та науки України, країн-членів НАТО 
та ЄС шляхом встановлення  та інтенси-
фікації прямих відносин між навчальними 
закладами, науковими установами та від-
повідними органами управління й іншими 
структурами сторін, що провадать діяль-
ність в одних і тих же галузях (напрямках 
діяльності).

Наведені вище основні напрямки та 
заходи дозволять сформувати систему 
забезпечення національної безпеки Ук-
раїни у воєнній сфері на морі та вести 
ефективну військово-морську діяль-
ність, у першу чергу щодо оборони краї-
ни з морського напрямку та звільнення 
окупованих Росією територій України із 
застосуванням військово-морської сили 
держави.
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