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Указ Президента України
№ 390/2012
Про рішення Ради національної безпеки і оборони України
від 8 червня 2012 року
«Про нову редакцію Воєнної доктрини України»
Відповідно до пунктів 1 і 17 частини першої статті 106, статті 107 Конституції України, частини
другої статті 2 Закону України «Про основи національної безпеки України», постановляю:
1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 8 червня 2012 року «Про
нову редакцію Воєнної доктрини України» (додається).
2. Внести зміни до Воєнної доктрини України, затвердженої Указом Президента України від
15 червня 2004 року № 648 (зі змінами, внесеними Указами від 15 липня 2004 року № 800, від
21 квітня 2005 року № 702 та від 8 липня 2009 року № 518), виклавши її у новій редакції (додається).
3. Кабінету Міністрів України внести у тримісячний строк у встановленому порядку пропозиції
щодо приведення актів законодавства у відповідність із цим Указом.
4. Міністерству закордонних справ України, Міністерству оборони України забезпечувати
інформаційне супроводження виконання Воєнної доктрини України.
5. Контроль за виконанням цього Указу покласти на Секретаря Ради національної безпеки і обороB
ни України.
6. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України

Віктор ЯНУКОВИЧ

Рада національної безпеки і оборони України
Рішення від 8 червня 2012 року
Про нову редакцію Воєнної доктрини України
Розглянувши проект нової редакції Воєнної доктрини України, внесений Кабінетом Міністрів
України, Рада національної безпеки і оборони України вирішила:
1. Схвалити проект нової редакції Воєнної доктрини України і запропонувати її Президентові
України для затвердження.
Голова Ради національної безпеки і оборони України

В. ЯНУКОВИЧ

Секретар Ради національної безпеки і оборони України

А. КЛЮЄВ
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ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України
від 15 червня 2004 року № 648
(в редакції Указу Президента України
від 8 червня 2012 року № 390/2012)

Воєнна доктрина України
I. Загальні положення
1. Воєнна доктрина України (далі – Воєнна доктрина) – це система керівних поглядів на причини виникненB
ня, сутність і характер сучасних воєнних конфліктів, принципи і шляхи запобігання їм, підготовку держави до
можливого воєнного конфлікту, а також на застосування воєнної сили для захисту державного суверенітету,
територіальної цілісності, інших життєво важливих національних інтересів.
2. Правовою основою Воєнної доктрини є Конституція України, міжнародні договори України, згода на
обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та закони України.
3. Воєнна доктрина ґрунтується на результатах аналізу воєнноBполітичної обстановки, прогнозування її
розвитку, принципах оборонної достатності та дотримання політики позаблоковості.
4. Воєнна доктрина має оборонний характер. Україна не вважає жодну державу (коаліцію держав) своїм
воєнним противником, але визнаватиме потенційним воєнним противником державу (коаліцію держав), дії
або наміри якої матимуть ознаки загрози застосування воєнної сили проти України.
5. У Воєнній доктрині наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:
• воєнноBполітичні відносини – сукупність намірів і дій сторін (держав, коаліцій держав, міжнародних
корпорацій, політичних партій, блоків, груп населення), спрямованих на досягнення власних інтересів із
застосуванням усіх наявних інструментів, у тому числі воєнної сили, у політичній, воєнній, економічній та
інших сферах життєдіяльності;
• воєнноBполітична обстановка – стан воєнноBполітичних відносин між сторонами з наявних питань
відносин на певний момент (період) часу;
• воєнноBполітичний ризик – наміри або дії однієї із сторін воєнноBполітичних відносин, які за певних умов
опосередковано можуть заподіяти шкоди національним інтересам іншої сторони;
• воєнноBполітичний виклик – наміри або дії однієї із сторін воєнноBполітичних відносин, що спрямовані
на досягнення власних цілей без урахування інтересів інших сторін і можливості заподіяння їм шкоди;
• загроза застосування воєнної сили – наміри або дії однієї із сторін воєнноBполітичних відносин, які
свідчать про готовність до застосування воєнної сили проти іншої сторони з метою досягнення власних цілей;
• воєнний конфлікт – спосіб вирішення суперечностей між державами із застосуванням воєнної сили або
в разі збройного зіткнення всередині держави;
• воєнна політика України – діяльність суб’єктів забезпечення національної безпеки держави щодо запоB
бігання воєнним конфліктам, організації та здійснення військового будівництва і підготовки Збройних Сил
України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також правоохоронних
органів спеціального призначення, Державної спеціальної служби транспорту України, Державної служби
спеціального зв’язку та захисту інформації України (далі – військові формування та органи спеціального
призначення) до збройного захисту національних інтересів. Воєнна політика – складова державної політики,
головною метою якої є підтримання міжнародної безпеки, запобігання воєнним конфліктам, забезпечення
обороноздатності держави.

II. Воєнно"політична обстановка та характерні риси сучасних воєнних конфліктів
6. Сучасній воєнноBполітичній обстановці притаманні суперечності воєнноBполітичних відносин, спричинеB
ні розбіжностями національних інтересів, цілей, позицій держав стосовно шляхів і способів вирішення глоB
бальних, регіональних та внутрішніх проблемних питань.
Наука і оборона 2’2012
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7. ВоєнноBполітична обстановка у світі є динамічною і розвивається під впливом таких тенденцій:
• формування системи багатополярних відносин, установлення нового балансу сил та інтересів;
• посилення суперечностей між провідними центрами сили щодо поділу сфер впливу;
• зростання взаємної залежності провідних держав в умовах глобалізації, посилення впливу провідних
міжнародних корпорацій, загострення боротьби за природні ресурси, використання енергетичного чинника
для досягнення політичних цілей;
• зниження дієвості заходів, що застосовуються для запобігання та врегулювання криз і воєнних конфлікB
тів провідними міжнародними організаціями;
• прагнення окремих держав досягти переваг у військовоBтехнічній сфері, створити можливості для виробB
ництва ядерної зброї;
• збереження ролі воєнної сили як засобу вирішення проблемних питань воєнноBполітичних відносин;
• посилення небезпеки неконтрольованого розповсюдження ядерної зброї, її носіїв, матеріалів для їх виB
робництва, технологій подвійного призначення;
• поширення тероризму (у тому числі кібертероризму), піратства, організованої злочинності, нелегальної
міграції, незаконної торгівлі зброєю та наркотиками, торгівлі людьми;
• прискорення розвитку інформаційних технологій, збільшення спроможностей держав щодо проведення
інформаційних та інформаційноBпсихологічних операцій, посилення чутливості суспільства до загибелі мирB
ного населення та втрат особового складу військових формувань у воєнних конфліктах;
• глобальні кліматичні зміни, зменшення запасів природних ресурсів, зростання дефіциту питної води,
продуктів харчування і посилення міграційних процесів у світі.
8. Внутрішніми умовами, які суттєво обмежують спроможності України щодо вирішення проблемних
питань, реагування на негативні явища та можуть спровокувати недружні дії інших держав, є:
• розбалансованість і незавершеність системних реформ, у тому числі у сфері безпеки і оборони;
• складне економічне становище, високий рівень бідності населення, безробіття;
• корупція, високий рівень злочинності, у тому числі організованої;
• зниження обороноздатності держави, боєздатності Збройних Сил України та інших військових формуB
вань.
9. Тенденції розвитку воєнноBполітичної обстановки у світі та внутрішні умови України можуть суттєво
впливати на вирішення проблемних питань воєнноBполітичних відносин, найбільш актуальними з яких є:
• наявність неврегульованих воєнноBполітичних конфліктів та можливість виникнення нових збройних
конфліктів у регіоні;
• незавершеність договірноBправового оформлення державного кордону України, внаслідок чого зберіB
гається ймовірність висунення територіальних претензій до України та виникнення суперечок між держаB
вами;
• прояви сепаратизму, що спричинені незадоволенням культурних потреб національних меншин, низьким
рівнем життя населення та особливостями національноBетнічної політики суміжних з Україною держав;
• втручання у внутрішні справи України з боку інших держав з метою загострення соціальноBполітичних,
міжконфесійних та міжетнічних відносин, створення непередбачених законом воєнізованих або збройних
формувань;
• посилення конкуренції за доступ до сировинних ресурсів та за контроль над маршрутами їх доставки на
ринки споживання, використання економічних конкурентних переваг для досягнення політичних цілей.
Суперечності щодо вирішення зазначених проблемних питань, що тісно пов’язані між собою, можуть
призвести до виникнення воєнноBполітичних ризиків, викликів національним інтересам України, а також до
загрози застосування воєнної сили проти неї.
10. Україна розглядає як воєнноBполітичні ризики або виклики, що підвищують рівень загрози застосуванB
ня воєнної сили проти України, такі наміри чи дії держав, коаліцій держав:
• висування територіальних претензій;
• заклики або спроби щодо перегляду наявних державних кордонів;
• нарощення угруповань військ та озброєнь поблизу кордонів України, створення нових, розширення і моB
дернізація наявних військових баз та об’єктів;
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• створення або закупівля нових, а також модернізація наявних систем озброєння і військової техніки,
у першу чергу наступального характеру, що призводить до порушення балансу сил;
• активізація розвідувальної діяльності спеціальних служб іноземних держав, а також іноземних органіB
зацій проти України;
• проведення інформаційноBпсихологічних заходів щодо дестабілізації соціальноBполітичної обстановки,
міжетнічних та міжконфесійних відносин в Україні або її окремих регіонах і місцях компактного проживання
національних меншин;
• застосування політичних і економічних санкцій проти України;
• застосування воєнної сили в регіоні або за участю держав регіону;
• підтримка сепаратизму;
• виправдання застосування воєнної сили як засобу вирішення міждержавних спорів;
• послаблення законодавчих обмежень щодо застосування воєнної сили за межами власної території;
• порушення державами міжнародних угод, договорів про нерозповсюдження зброї масового знищення,
засобів її доставки, здійснення контролю над озброєннями, обмеження і скорочення озброєнь або вихід з них
(припинення участі в них);
• стимулювання ескалації воєнних конфліктів у регіоні.
11. Загроза застосування воєнної сили проти України може реалізуватися шляхом:
• втягнення України у воєнний конфлікт між іншими державами;
• збройної агресії;
• збройного конфлікту на державному кордоні;
• переростання внутрішньої нестабільності у збройний конфлікт всередині держави.
12. Україна може бути втягнута у воєнні конфлікти, які відрізнятимуться за причинами виникнення, ціляB
ми сторін та наслідками, зокрема:
• збройний конфлікт, що може виникнути в разі обмеженого збройного зіткнення на державному кордоні
між Україною та іншою державою (збройний конфлікт на державному кордоні) або збройних зіткнень всередині
України (збройний конфлікт всередині держави) за участю непередбачених законом воєнізованих або збройних
формувань. Негативні наслідки для національної безпеки України можуть оцінюватися як значні. За певних
умов можливе переростання збройного конфлікту в локальну війну;
• локальна війна, що може виникнути в разі збройної агресії проти України з боку іншої держави регіону.
Негативні наслідки для національної безпеки України можуть оцінюватися як катастрофічні;
• регіональна війна, що може виникнути в разі збройної агресії двох і більше держав проти України.
Негативні наслідки для національної безпеки України можуть оцінюватися як незворотні.
13. Ураховуючи тенденції та умови розвитку воєнноBполітичної обстановки у світі, Україна вважає, що
збройна агресія, в результаті якої може виникнути локальна або регіональна війна проти неї, в середньостроB
ковій перспективі є малоймовірною.
14. Сучасним воєнним конфліктам притаманні такі риси:
• підвищення ролі політичних, економічних, інформаційних засобів під час підготовки і в ході воєнного
конфлікту;
• збільшення ролі інформаційноBпсихологічних операцій у досягненні цілей воєнних конфліктів;
• створення коаліційних і багатонаціональних сил;
• залежність політичного рішення щодо участі у воєнному конфлікті від суспільної думки на внутB
рішньому та міжнародному рівнях;
• збільшення питомої ваги дій у повітряноBкосмічному просторі та розширення їх масштабів;
• постійне вдосконалення форм і способів ведення збройної боротьби, зокрема асиметричних дій;
• широке застосування новітніх систем озброєння та військової техніки, високоточної зброї, засобів
повітряного нападу, розвідки і радіоелектронної боротьби;
• підвищення оперативності та якості управління в результаті переходу до глобальних інтегрованих
автоматизованих систем управління військами і зброєю;
• високий ступінь одночасного ураження військ і об’єктів на всю глибину ведення воєнних дій, широкий
і швидкий маневр військами (силами) і вогнем, використання мобільних угруповань військ (сил).
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III. Запобігання виникненню воєнних конфліктів
15. Основними цілями воєнної політики України щодо запобігання виникненню воєнних конфліктів є:
• зниження рівня напруженості воєнноBполітичної обстановки і врегулювання суперечностей між сторонаB
ми воєнноBполітичних відносин;
• усунення суперечностей шляхом досягнення комплексної збалансованості інтересів сторін воєнноBполіB
тичних відносин;
• сприяння паритетному та збалансованому скороченню збройних сил і озброєнь у регіоні та світі;
• удосконалення міжнародноBправових механізмів, спрямованих на недопущення застосування воєнної
сили для вирішення проблемних питань воєнноBполітичних відносин.
16. Основоположними принципами воєнної політики України щодо запобігання виникненню воєнних
конфліктів є:
• забезпечення обґрунтованості, послідовності і системності воєнної політики;
• дотримання без’ядерного статусу і політики позаблоковості;
• координація та узгодженість дій на міждержавному рівні.
17. Основними шляхами запобігання виникненню воєнних конфліктів є:
• підвищення ролі та авторитету України на міжнародній арені;
• участь у міжнародних політичних, безпекових, економічних, культурних та інших організаціях, діяльB
ність яких не суперечить нормам міжнародного права і законодавству України;
• активне сприяння розвитку сучасних систем колективної безпеки;
• забезпечення боєздатності Збройних Сил України та інших військових формувань на рівні, достатньому
для стримування потенційного агресора від застосування воєнної сили проти України;
• юридичноBправове оформлення міжнародних гарантій, наданих Україні у зв’язку з її відмовою від
ядерної зброї;
• завершення договірноBправового оформлення державного кордону України;
• забезпечення інформаційної безпеки;
• зміцнення позитивного іміджу України на міжнародній арені шляхом активізації інформаційноB
роз’яснювальної роботи з питань воєнної політики держави;
• дотримання міжнародних зобов’язань у сфері здійснення контролю над озброєннями;
• участь у міжнародних операціях, пов’язаних з урегулюванням криз, в антитерористичній і антипіратB
ській діяльності відповідно до норм міжнародного права та законодавства України;
• надання гуманітарної допомоги державам, які цього потребують, у визначеному міжнародними нормами
порядку;
• розширення міжнародного економічного співробітництва з питань розвитку адміністративноBтеритоB
ріальних одиниць, території яких прилягають до державного кордону України;
• підвищення життєвого рівня населення та подолання надмірного майнового розшарування в суспільстві;
• дотримання прав етнічних та релігійних меншин, забезпечення їх національноBкультурних потреб.
18. Україна дотримується політики позаблоковості, розцінює її як важливий фактор зниження напруB
женості воєнноBполітичної обстановки в регіоні.
19. Україна вважає намірами або діями інших держав такі дії, що створюють умови для виникнення
воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти неї, а саме:
• висування ультимативних вимог, виконання яких може призвести до порушення територіальної
цілісності та суверенітету України;
• припинення дипломатичних відносин з Україною;
• дозвіл іншої держави на використання власної території третьою державою (коаліцією) для підготовки та
здійснення агресії проти України;
• економічну або інформаційну блокаду України;
• унеможливлення виконання суб’єктами забезпечення національної безпеки своїх функцій;
• проведення акцій, що порушують безпеку функціонування об’єктів ядерної, хімічної промисловості,
оборонноBпромислового комплексу, об’єктів, на яких зберігаються озброєння, військова техніка, боєприпаси,
інших потенційно небезпечних об’єктів, у тому числі кібернетичних атак на зазначені об’єкти;
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• демонстрацію воєнної сили, активізацію розвідувальноBпідривної діяльності проти України;
• фінансування непередбачених законом воєнізованих або збройних формувань на території України чи
постачання їм зброї, боєприпасів, вибухових речовин або військової техніки;
• проведення загальної або часткової мобілізації в разі розгортання військових формувань поблизу державB
ного кордону України;
• залишення без погодження з Україною пунктів дислокації підрозділами збройних сил іншої держави, які
відповідно до укладених міжнародних договорів перебувають на території України, а також дії щодо застоB
сування таких підрозділів проти третьої держави.
20. З метою стримування потенційного агресора в разі виникнення передумов застосування воєнної сили
Україна залежно від обставин може:
• активізувати дії в міжнародному інформаційному просторі;
• звернутися до Ради Безпеки ООН, інших міжнародних та регіональних організацій, впливових держав,
держав – гарантів безпеки України відповідно до Меморандуму про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням
України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (далі – Будапештський меморандум) щодо
здійснення заходів з недопущення застосування воєнної сили проти України;
• увести правовий режим воєнного (надзвичайного) стану;
• демонструвати власну обороноздатність, готовність і рішучість до відбиття агресії, здатність заподіяння
потенційному агресорові неприйнятних втрат.

IV. Підготовка держави до збройного захисту національних інтересів
21. Основною метою підготовки держави до збройного захисту національних інтересів є досягнення рівня
обороноздатності, достатнього для стримування інших держав від застосування воєнної сили проти України,
а в разі воєнного конфлікту – для оперативного і злагодженого переходу держави з мирного на воєнний стан
і відсічі збройній агресії, ліквідації (локалізації, нейтралізації) збройного конфлікту, територіальної оборони
і цивільного захисту України.
22. Під час підготовки держави до збройного захисту національних інтересів Україна дотримується таких
основних принципів:
• оборонної достатності, що полягає у всебічному задоволенні потреб підготовки держави до збройного заB
хисту національних інтересів з урахуванням поточного і прогнозованого характеру воєнноBполітичної обстаB
новки, економічних і фінансових можливостей держави та пріоритету прогресивного соціальноBекономічного
розвитку України;
• високої готовності держави, що передбачає ефективне переведення з мирного на воєнний стан і забезB
печення належного рівня готовності до застосування Збройних Сил України та інших військових формувань;
• системності планування, що передбачає централізоване керівництво на основі цілісної системи стратегій,
програм, планів і забезпечує всебічну підготовку держави до збройного захисту національних інтересів.
23. Пріоритетними напрямами підготовки держави до збройного захисту національних інтересів є:
• удосконалення системи управління підготовки держави до збройного захисту національних інтересів на
основі своєчасного виявлення, аналізу та наукового прогнозування воєнноBполітичних ризиків, викликів і заB
грози застосування воєнної сили проти України;
• удосконалення функцій, завдань військових формувань та органів спеціального призначення відповідно
до принципу оборонної достатності, оптимізація їх кількісноBякісних параметрів;
• ефективне застосування системи кадрового забезпечення централізованого типу, вдосконалення системи
здійснення добору кадрів і комплектування військових формувань та органів спеціального призначення у ході
їх професіоналізації;
• підвищення ефективності військовоBпатріотичного виховання громадян України, забезпечення
престижу військової служби, вдосконалення системи життєзабезпечення Збройних Сил України та інших
військових формувань;
• підвищення оперативних і бойових (спеціальних) можливостей Збройних Сил України та інших військоB
вих формувань шляхом оснащення їх відновленими, модернізованими і новими системами озброєння, війсьB
кової та спеціальної техніки, підтримання на належному рівні боєздатності, мобілізаційної та бойової готовB
ності;
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• модернізація системи мобілізаційної підготовки держави відповідно до проведених реформ та екоB
номічних можливостей;
• виконання державних цільових програм реформування та розвитку оборонноBпромислового комплексу,
розвиток його наукового, науковоBтехнічного та виробничого потенціалу шляхом стимулювання
фундаментальних і пошукових досліджень в інтересах забезпечення обороноздатності держави, створення
наукоємної високотехнологічної продукції військового та подвійного призначення з урахуванням необхідності
забезпечення раціонального балансу між міжнародною кооперацією, експортом озброєнь і державним обоB
ронним замовленням;
• визначення і формування раціональних обсягів непорушних та мобілізаційних запасів, необхідних для
забезпечення дій (діяльності) військових формувань та органів спеціального призначення і функціонування
національної економіки в особливий період;
• розвиток інфраструктури регіонів з урахуванням потреб підготовки території держави до оборони.
24. Досягнення необхідного рівня обороноздатності держави здійснюється шляхом формування і реалізації
воєнноBекономічної, військовоBпромислової та військовоBтехнічної політики.
25. Метою воєнноBекономічної політики з підготовки держави до збройного захисту національних інтересів
є всебічне задоволення обґрунтованих і визначених з точки зору оборонної достатності потреб Збройних Сил
України та інших суб’єктів забезпечення національної безпеки у фінансових і матеріальних ресурсах у мирB
ний час та в особливий період.
26. Основні напрями воєнноBекономічної політики:
• ресурсне забезпечення програм (планів) реформування і розвитку Збройних Сил України та інших
військових формувань;
• удосконалення механізму формування і здійснення контролю за видатками державного бюджету, які
передбачені на потреби оборони, оптимізація бюджетних витрат та забезпечення їх раціонального розподілу,
в тому числі при формуванні державного оборонного замовлення, з дотриманням установлених пріоритетів;
• ресурсне забезпечення функціонування національної економіки, Збройних Сил України, інших війсьB
кових формувань і вдосконалення їх мобілізаційної підготовки;
• ресурсне забезпечення соціальних гарантій військовослужбовців, членів їх сімей і працівників Збройних
Сил України та інших військових формувань;
• ресурсне забезпечення утилізації надлишкових та непридатних для використання за призначенням
зразків озброєння, військової та спеціальної техніки, боєприпасів і компонентів ракетного палива в рамках
діючих державних програм;
• забезпечення відповідності програм (планів) підготовки держави до збройного захисту національних
інтересів економічним і фінансовим можливостям держави.
27. Метою військовоBпромислової політики з підготовки держави до збройного захисту національних інтеB
ресів є розвиток оборонноBпромислового комплексу, підтримка технічного оснащення Збройних Сил України
та інших військових формувань на рівні сучасних вимог, зокрема шляхом розроблення, випробування, виробB
ництва, модернізації, ремонту та утилізації озброєння, військової та спеціальної техніки.
28. Основні напрями військовоBпромислової політики:
• реформування та інноваційний розвиток оборонноBпромислового комплексу шляхом створення інтегроB
ваних науковоBвиробничих структур і впровадження високих наукоємних технологій, у тому числі подвійного
призначення, поєднання централізованого державного управління із сучасними ринковими механізмами,
підвищення ролі та вдосконалення інституту генеральних конструкторів;
• організація вітчизняного, в тому числі ліцензійного та серійного, виробництва озброєння, військової і
спеціальної техніки відповідно до завдань державних цільових оборонних програм з розроблення, модерніB
зації та закупівлі озброєння і військової техніки для Збройних Сил України та інших військових формувань;
• залишення у державній власності стратегічно важливих для забезпечення обороноздатності держави підB
приємств;
• поступове оновлення науковоBтехнічної та виробничоBтехнологічної бази оборонноBпромислового
комплексу, впровадження новітніх технологій;
• своєчасна утилізація надлишкових та непридатних для використання за призначенням зразків озброєнB
ня, військової, спеціальної техніки, боєприпасів і компонентів ракетного палива;
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• удосконалення системи мобілізаційного розгортання оборонноBпромислового комплексу.
29. Метою військовоBтехнічної політики з підготовки держави до збройного захисту є технічне оснащення
військових формувань та органів спеціального призначення озброєнням, військовою і спеціальною технікою
(переважно вітчизняного виробництва) для виконання покладених на них завдань за призначенням.
30. Основні напрями військовоBтехнічної політики:
• підвищення темпів технічного оснащення військових формувань та органів спеціального призначення
відновленими, модернізованими і новими зразками озброєння, військової та спеціальної техніки, у першу
чергу автоматизованими системами управління і цифрового зв’язку, високоточними боєприпасами,
авіаційною технікою, засобами протиповітряної оборони, бойовими кораблями та ракетними комплексами;
• підвищення технічної готовності озброєння, військової та спеціальної техніки військових формувань та
органів спеціального призначення;
• розвиток випробувальної бази та полігонів;
• створення національної системи та нормативноBправової бази розроблення і виробництва озброєння,
військової і спеціальної техніки, сумісної з відповідними системами провідних держав світу;
• забезпечення раціонального рівня стандартизації та уніфікації озброєння, військової, спеціальної
техніки військових формувань та органів спеціального призначення.

V. Застосування воєнної сили у воєнних конфліктах
31. Метою застосування Україною воєнної сили є:
• у разі збройної агресії – примушення агресора до відмови від подальшого застосування воєнної сили
з повним відновленням територіальної цілісності і суверенітету України, а також до надання гарантій щодо
відшкодування завданих збитків;
• у разі збройного конфлікту – досягнення згоди між сторонами конфлікту про відмову від вимог, що поруB
шують конституційний лад і територіальну цілісність України, від подальшого застосування воєнної сили,
а також про роззброєння незаконних воєнізованих або збройних формувань.
32. Під час застосування воєнної сили Україна керується такими принципами:
• незастосування воєнної сили першою;
• адекватність застосування воєнної сили масштабу збройної агресії (збройного конфлікту);
• дотримання норм міжнародного права.
Україна не припинятиме спроб вирішення воєнного конфлікту за допомогою політичних, дипломатичних
та інших інструментів.
33. Дії, які Україна розглядає як збройну агресію, визначаються Законом України «Про оборону України».
34. У разі збройної агресії або збройного конфлікту на державному кордоні Україна вживатиме такі дії:
• застосування Збройних Сил України та інших військових формувань відповідно до планів їх застоB
сування, не виключаючи при цьому перенесення воєнних дій на територію агресора;
• здійснення територіальної оборони і цивільного захисту України відповідно до законодавства;
• звернення до Ради Безпеки ООН, інших міжнародних організацій, впливових держав, держав – гарантів
безпеки України відповідно до Будапештського меморандуму з вимогою визнання акту збройної агресії та приB
мушення агресора до припинення воєнних дій, відновлення територіальної цілісності і державного
суверенітету України, відшкодування завданих Україні збитків;
• активізує дії в міжнародному інформаційному просторі з метою визнання і засудження світовою спільB
нотою акту збройної агресії, роз’яснення несправедливого стосовно України характеру воєнного конфлікту,
політичної позиції та дій України щодо його вирішення.
35. Україна, користуючись невід’ємним правом кожної держави на індивідуальну та колективну оборону в
разі збройної агресії, не виключає можливості отримання військової допомоги від інших держав і міжнародних
організацій.
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VI. Прикінцеві положення
36. Воєнна доктрина є основою для підготовки та прийняття воєнноBполітичних і воєнноBстратегічних
рішень, розроблення стратегій і програм у воєнній сфері.
37. Керівництво суб’єктами забезпечення національної безпеки в частині заходів із запобігання виникB
ненню воєнних конфліктів, підготовки держави до збройного захисту і захисту національних інтересів здійсB
нюється Президентом України відповідно до Конституції та законів України.
38. Положення Воєнної доктрини уточнюються і доповнюються в установленому порядку з урахуванням
змін воєнноBполітичної обстановки у світі, характеру загрози застосування воєнної сили, умов соціальноBекоB
номічного розвитку України.
39. Реалізація положень Воєнної доктрини забезпечується Президентом України, Радою національної безB
пеки і оборони України, Кабінетом Міністрів України, органами державної влади відповідно до повноважень,
визначених Конституцією та законами України.

Глава Адміністрації Президента України

С. ЛЬОВОЧКІН

Офіційне Iнтернет=представництво Президента України:
http://www.president.gov.ua/documents/14824.html
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З

К. І. Грищенко,
Міністр закордонних справ України

Україна і НАТО:
минуле, сучасне
та майбутнє відносин
З нагоди 15 ї річниці підписання Хартії про особливе
партнерство між Україною та Організацією
Північноатлантичного договору.

ухваленням два роки тому Закону України
«Про засади внутрішньої та зовнішньої політиB
ки», в якому закладено принцип неучасті
нашої держави у військовоBполітичних союзах,
в українському експертному середовищі тоB
чаться гарячі дискусії довкола вітчизняної безпекової
політики й ролі в ній відносин України з Організацією
Північноатлантичного договору. При цьому спектр дуB
мок доволі широкий: від вимог негайно повернутися до
курсу на набуття членства в НАТО до не менш палких
закликів проголосити політику постійного нейтралітету.
Міністерство закордонних справ як головний елемент
у системі центральних органів виконавчої влади, котрий
формує та забезпечує реалізацію державної політики
у сфері зовнішніх відносин, не може залишатися остоB
ронь цієї дискусії. Однак для того щоб вона була справді
фаховою, доречно не лише показати, так би мовити,
«моментальний знімок» нинішнього безпекового сереB
довища України, а й спробувати стисло проаналізувати
його динаміку за останні 15–20 років як для НАТО, так
і для України. Адже, перефразовуючи відомий вислів
лорда Палмерстона, у країни може не лише не бути поB
стійних друзів, а й постійних інтересів. Точніше, спільB
ним знаменником такого постійного інтересу є захист
суверенітету, незалежності, територіальної цілісності, деB
мократичного розвитку й добробуту держави та народу.
Таким чином, вихідний аргумент цієї статті полягає
в тому, що зі зміною безпекового середовища може й поB
винна мінятися зовнішня політика, її політикоBправовий
інструментарій. І це не «опортунізм», а необхідність реаB
гувати, а радше – передбачати виклики часу. Якщо бути
максимально відвертим, то ця теза (в разі її застосування
до відносин Україна – НАТО) означає, що на певному етаB
пі в минулому й, можливо, на певному етапі в майбутньоB
му членство України в Північноатлантичному альянсі
могло або може стати актуальним, якщо такий крок буде
спрямований на зміцнення її безпеки. Але історія не знає
«умовного способу», цей шанс минув і не з вини України.
Нині ж передумов для такої інтеграційної політики в осяжB
ному майбутньому немає. Утім, про все по порядку.
Еволюція безпекового середовища,
розвиток НАТО і безпекової політики України
в євроатлантичному просторі

© К. І. Грищенко, 2012

З розпадом СРСР та Організації Варшавського договоB
ру зникли політична двополюсність світу і протистояння
по осі Схід – Захід. Безпека континенту визначалася пеB
реможцями «холодної війни». Користуючись слабкістю
й дезорієнтацією Росії часів президента Б. Єльцина, заB
хідні держави успішно інкорпорували Центральну ЄвроB
пу у свої інституційні й ціннісні рамки. Цьому процесу
сприяли чудова на той час фінансова ситуація у світі
й відсутність будьBяких серйозних загроз євроатлантичB
ній спільноті. Залежно від ідеологічної заангажованості,
цей процес можна називати «поширенням зони впливу
капіталістичного світу» або ж «поверненням багатьох
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народів у рідну для них Європу», але факт залишається
фактом: 1990Bті роки пройшли під знаком розширення
Європейського Союзу й НАТО. Мабуть, з огляду зовнішB
ньополітичної кон’юнктури тоді був найліпший час і для
вступу України до НАТО, але цьому завадили вагомі
внутрішньополітичні чинники. Утім, саме тоді, в 1997 р.,
була підписана Хартія про особливе партнерство України
з НАТО, багато положень якої залишаються актуальниB
ми й донині.
На початку нового тисячоліття ситуація кардинально
змінилася: внаслідок терактів у НьюBЙорку й ВашингтоB
ні розпочалася глобальна боротьба США та їхніх союзниB
ків проти тероризму, яка знайшла цілковиту підтримку
нового керівництва РФ. Невдалий вислів тодішнього
американського лідера про «хрестовий похід» додав до
цієї вибухонебезпечної суміші ще й напруженість по ліB
нії іслам – християнство. На той час припадає й чергове
загострення відносин Вашингтона і ТельBАвіва, з одного
боку, й Тегерана і Дамаска – з другого. Таким чином,
фокус уваги світового гегемона – Сполучених Штатів
Америки – та їхнього нового друга – президента РФ
відчутно змістився в бік Іраку, Афганістану та інших
країн Близького Сходу. Інтеграційні процеси на ЄвроB
пейському континенті тривали у 2004 і 2007 рр., але,
скоріше, за інерцією й «за умовчанням», оскільки не
зачіпали «життєвого простору» вищезгаданого східного
партнера. При цьому кожна зі сторін тлумачила ці проB
цеси поBсвоєму: якщо в Москві склалося переконання,
що із Заходом досягнуто мовчазного консенсусу про розB
поділ сфер впливу й наявність певних «червоних ліній»,
то у Вашингтоні та Брюсселі вважали та, здається, досі
вважають, що Росія не становить загрози євроатлантичB
ній спільноті й тому її потрібно, в ідеалі, інтегрувати до
себе або, у крайньому разі, м’яко ігнорувати.
Для України та її безпеки таке становище мало подвійB
ні наслідки. З одного боку, поширення простору стабільB
ності та безпеки за рахунок нових членів НАТО слід оціниB
ти позитивно. У зв’язку із цим доречно розвіяти один
небезпечний та хибний міф про те, що, мовляв, деякі країB
ни – члени НАТО мали або мають територіальні претензії
до України. Така логіка відповідає ідіоматичному виразу
«ставити віз поперед кобили». Насправді не тому певна
країна мала територіальні претензії до України, що вона
стала членом НАТО, а навпаки – членство в НАТО стримує
вузьконаціональні апетити її окремих політиків.
З другого боку, кілька років після трагічних подій 9 веB
ресня 2001 р. були несприятливими для України, оскільB
ки один з її стратегічних партнерів «наблизився впритул»,
заохочуючи інтеграційними перспективами в євразійсьB
кому просторі й водночас створивши безглуздий інцидент
довкола Тузли, а інший був цілком поглинений власними
зовнішньополітичними та безпековими проблемами за меB
жами Євроатлантики. Тобто було порушено критично
важливий для нашої держави принцип стратегічної рівB
новаги, або ж рівновіддаленості (рівнонаближеності) від
двох стратегічних партнерів.
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Водночас із року в рік слабшав трансатлантичний
зв’язок Вашингтона та європейських столиць. ПогіршиB
лися його відносини і з Росією, яка у 2007 р. оголосила
мораторій на виконання своїх зобов’язань за Договором
про звичайні збройні сили в Європі, а 2008Bго світ був
шокований російськоBгрузинською війною. Така асиметB
рія, а подекуди й вакуум безпеки вимагали низки двоB та
багатосторонніх «перезавантажень».
Такі зміни розпочалися з обранням Барака Обами
президентом США у тому самому 2008 р., коли подібні
«перезавантаження» були запропоновані спершу Росії,
а невдовзі й Китаю. Інша річ, наскільки вони будуть триB
валими й результативними.
Між тим, починаючи з 2008 р. світ сколихнувся від
найсерйознішої із часів Великої депресії фінансової криB
зи, яка вже має і ще матиме своїми наслідками серйозні
геополітичні зсуви. На тлі перманентних боргових пробB
лем США і Європи значно підвищилася вага Азії, передB
усім Китаю, та інших «джерел глобального профіциту»
й суверенних фондів Південної Африки, Південної АмеB
рики та Близького Сходу. При цьому тривали «непорозуB
міння» й розбалансування відносин Вашингтона з євроB
пейськими союзниками і водночас успішна політика Росії
зі зближення з найважливішими центрами прийняття
рішень у Європейському Союзі в обхід Брюсселя.
Упродовж 2008–2010 рр. для євроатлантичної спільB
ноти визріла серйозна загроза, яка зрештою підштовхнуB
ла Захід до низки кардинальних рішень. Ідеться про те,
що дошкульні фінансові проблеми разом з підвищенням
геополітичної ваги інших центрів народжуваного багатоB
полярного світу, а також дедалі частішим викорисB
танням Вашингтоном концепції «коаліції бажаючих» не
лише підривали засади функціонування НАТО, а й загроB
жували розмити традиційні євроатлантичні цінності.
Шпенглерівський «занепад» Європи й Америки призвів
до того, що матриці дещо відмінних, хоча не обов’язково
гірших цінностей ставали привабливішими для країн на
географічній периферії обох континентів.
Певним чином унаслідок цих невтішних процесів, але
й завдяки наполегливій політиці України 2008 рік став
знаковим і для українців: саме тоді, на черговому саміті
Україна – ЄС за головування Франції, розпочався перегоB
ворний процес із укладення Угоди про асоціацію. Ця
подія в ретроспективі виглядає дедалі більше непересічB
ною. ПоBперше, тому що ще кілька років до того подібна
Угода в Брюсселі вважалася абсолютно нереальною.
ПоBдруге, тому що вона безпосередньо стосується націоB
нальної безпеки України, адже майбутнє членство
в Європейському Союзі є найліпшою гарантією безпеки
позаблокової України. Сталося так, що збігся інтерес
обох сторін: виснажена кризою Європа прагматично усвіB
домила довгострокову користь від інтеграції України,
а для нашої держави асоціація з ЄС може стати тією
«точкою неповернення», яка остаточно закріпить
українців у родині демократичних і заможних європейB
ських народів.
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Прикметно, що вищезгадане рішення, котре прискориB
ло європейську інтеграцію України, сформувалося після
того, як на саміті НАТО в Бухаресті провалилися перспекB
тиви її євроатлантичної інтеграції, а також після відомих
подій серпня 2008 р. Для пояснення цього парадоксу
найліпше підходить російська приказка: «не мытьем, так
катаньем». Після трьох змарнованих через внутрішньопоB
літичні чвари років (2005Bго, 2006Bго і 2007Bго) Україна
раптом отримала чіткий сигнал, що вона таки потрібна
Європі, хоча на парадному вході на синьому тлі буде наB
мальований не компас, а зірочки... Отже, і невдача форсоB
ваного членства в НАТО, і початок серйозного інтеграB
ційного діалогу з ЄС зміцнили безпеку України.
Повертаючись до безпекових викликів країн ПівнічB
ноатлантичного альянсу, слід віддати їм належне: нова
Стратегічна концепція НАТО, ухвалена на ЛісабонськоB
му саміті 2010 р., як і подібні стратегічні документи, що,
наче гриби, з’явилися практично в усіх національних
столицях країнBчленів, покликані дати відповідь на заB
значені виклики. На цьому варто зупинитися детальніB
ше, оскільки 2010 рік, можливо, був переломним для
підтвердження життєздатності та глобального домінуB
вання євроатлантичних цінностей.
Уперше в офіційному документі такого високого рівB
ня Альянс визнав, що його інтереси виходять за рамки
Євроатлантики. Хоча членство в НАТО й далі обмежуєтьB
ся зрозумілим географічним чинником, Організація
висловлює готовність і в майбутньому проводити так зваB
ні операції з урегулювання криз у будьBякому куточку
світу за умови наявності мандату ООН чи ОБСЄ. ОпераB
ція «Об’єднаний захисник» у Лівії є наочним прикладом
таких нових підходів.
ПоBдруге, враховуючи, що сьогодні серйозних зовB
нішніх загроз для території й населення країн НАТО
немає, тобто відсутня потреба в застосуванні Статті 5 ВаB
шингтонського договору про колективну оборону,
Альянс поступово еволюціонує від суто військового блоB
ку часів «холодної війни» до регіональної та навіть глоB
бальної безпекової організації. Принаймні такі амбіції
в неї існують.
ПоBтретє, створено широку мережу партнерства НАТО
по всьому світу: від Австралії, Нової Зеландії й КоролівстB
ва Тонга до Монголії, Катару чи країн Латинської АмериB
ки. Таким чином, спостерігається м’яка трансформація
не зовсім вдалої концепції «коаліції бажаючих», яка до
певної міри підривала внутрішню єдність НАТО, у конB
цепцію «НАТО + n», покликану продемонструвати наявB
ність інтересів Організації по всьому світу.
При цьому можна провести цікаву паралель між наB
чебто неспорідненими тенденціями в політиці ЄС і НАТО.
Так, у Європейському Союзі назріває консенсус щодо
того, що відповідь на загрозу обвалу євро, розпаду євроB
зони й занепаду об’єднання може дати тільки ще глибша
інтеграція, зокрема у фіскальній сфері. Тим часом НАТО
з метою утвердження своєї провідної ролі як контрибутоB
ра безпеки готовий виходити за межі євроатлантичного

простору. Насправді обидві тенденції свідчать про зусилB
ля захистити традиційні євроатлантичні цінності, усталеB
ну парадигму внутрішньої та зовнішньої політики перед
новими викликами й загрозами.
Політика позаблоковості України
Як було зазначено вище, стан безпеки в євроатлантичB
ному просторі впродовж останніх 15–20 років еволюціоB
нував. Водночас можна висунути спірну тезу про те, що
безпекове середовище власне України не зазнало докоB
рінних змін.
Це середовище не детерміноване хибною дилемою:
«Куди Україні йти – на Схід чи на Захід?». У Києва були
свої злети і падіння у взаєминах і з Заходом, і з Москвою,
але ми могли, принаймні до певної міри, контролювати і
впливати на ці взаємини. Натомість головним болем для
України залишається відсутність серйозних важелів
впливу на стосунки між тандемом Вашингтон – Брюссель
і Москвою, які традиційно характеризуються чорноBбілиB
ми тонами. У цьому сенсі вся Європа разом з Україною за
нашої «схильності до нюансів» перебуває в заручниках
американськоBросійського політичного клінчу.
Для «третіх» країн є загалом три виходи із цієї ситуаB
ції: або вступ до НАТО, або приєднання до ТашкентськоB
го блоку чи будьBякої іншої форми Євразійського союзу,
або балансування «між двома світами». Україна в різні
часи з перемінним успіхом випробувала перші дві опції,
але з того нічого хорошого не вийшло ні на Сході, ні на ЗаB
ході, бо як тільки ми наближаємося на критичну відстань
до однієї зі сторін, друга сторона намагається нас відірваB
ти й повернути на свою орбіту. У своєму багаторічному
протистоянні Захід і Росія завжди прагнули заручитися
підтримкою України, кожен на свою користь проти
іншого, що призводить до розриву тканини європейської
геополітики та розколу українського суспільства.
Тож незалежно від того, наскільки далекоглядними
чи, навпаки, ситуативними були мотивації проголошенB
ня політики позаблоковості України два роки тому, цей
крок уже певний час визрівав сам по собі. Цей третій
вихід, хоча, може, й не ідеальний, ніколи серйозно не
розглядався як modus operandi, утім, уже певний час поB
сідає місце в думках українського політикуму й, що гоB
ловне, відображає «багатовекторні» устремління українB
ських громадян.
Із цього погляду політику позаблоковості України
слід розглядати як наслідок євроатлантичної дихотомії
або ж як імператив до її розв’язання, а не як причину ниB
нішньої безпекової ситуації в регіоні.
Зрештою, ми усвідомлюємо, що наша безпека не може
бути надійно гарантована одним розчерком пера навіть
на найформальнішому юридичному документі. Радше ці
гарантії повинні виглядати як будинок з багатьма різниB
ми цеглинами. Безпека як «коктейль», у якому можна
час від часу міняти інгредієнти, виглядає мінливою, але
насправді є гнучкішою, дає поле для маневру і свободу
вибору. Натомість безпека як «парасолька» створює
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ілюзію захищеності й умиротворення, хоча достатньо
сильного пориву вітру перемін, щоб зненацька залишиB
тися без жодного захисту.
Отже, проголосивши й законодавчо закріпивши поліB
тику неучасті у військових союзах, а також розглядаючи
поняття безпеки в усіх її вимірах, Україна має намір
у короткоB та середньостроковій перспективі підтримуB
вати власну безпеку наведеними нижче засобами.
1. Активна політика європейської інтеграції, зокрема
у здійсненні внутрішніх реформ, яка сприятиме зміцненB
ню політичної, економічної, енергетичної, гуманітарної
та інформаційної безпеки України.
2. Проведення політики стратегічної рівноваги між
основними стратегічними партнерами України та (в разі
загострення безпекової ситуації у своєму оточенні) отриB
мання від них посилених гарантій безпеки в умовах позаB
блокового та без’ядерного статусу України. При цьому
інтересам України відповідають максимально довірливі
стосунки й відсутність конфронтації між Заходом
і Росією. Йдеться, однак, не про контроверсійне гасло:
«У Європу – разом з Росією!» Ця пан’європейська
інтеграція, радше, мала б відбуватися на незалежних
паралельних курсах. Стосовно НАТО це означає викоB
ристання формату співпраці «28+1+1».
3. Вирішення питань «жорсткої» безпеки для УкраїB
ни шляхом сприяння процесу глобального ядерного розB
зброєння, проведення спільно з іншими європейськими
союзниками активної політики денуклеаризації та деміB
літаризації Європейського континенту (у тому числі
завдяки виведенню на Захід і на Схід за межі Європи такB
тичної ядерної зброї), зміцнення режиму Договору про
звичайні збройні сили в Європі, пошуку шляхів розв’яB
зання суперечок довкола європейської системи протираB
кетної оборони, проведення заходів зміцнення довіри по
периметру українського державного кордону та в ЧорноB
морському регіоні.
4. Активізація участі України у спільній безпековій
та оборонній політиці ЄС, військовоBполітична інтеграB
ція з Європейським союзом. У досягненні цієї мети беззаB
перечною є роль НАТО, оскільки військові стандарти
в обох організаціях практично тотожні.
5. Віднайдення оптимальної формули розв’язання
Придністровського конфлікту, активізація цього процесу
під час головування України в ОБСЄ у 2013 р., а також заB
вершення демаркації українськоBмолдовського кордону.
6. Продовження конструктивного партнерства з ОргаB
нізацією Північноатлантичного договору з усіх питань,
що становлять взаємний інтерес.
На останньому доречно зупинитися детальніше.
Сучасне та майбутнє відносин Україна – НАТО
Українських фахівцівBєвроатлантистів збивають
з пантелику заяви представників НАТО про відмову
нового керівництва України від курсу на членство
в НАТО. Мовляв, щойно все було добре і зрозуміло, а теB
пер ми не знаємо, що з вами робити. Це мені нагадує
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ситуацію у відносинах України з ЄС, але з точністю до
навпаки: дайте нам перспективу нашого/вашого членстB
ва! Однак співпраця України з Альянсом успішно розвиB
валася в рамках Ради північноатлантичного співробітB
ництва та програми «Партнерство заради миру» і до
Хартії про особливе партнерство між Україною та ОрганіB
зацією Північноатлантичного договору 1997 р., і до закоB
нодавчо закріпленої політики євроатлантичної інтеграB
ції у 2003 р., і вже впродовж останніх двох років після
2010 р., коли курс було змінено. Хіба змінилися спільні
виклики й загрози, з якими нам разом доводиться бороB
тися? Хіба зменшилася актуальність реформування секB
тора безпеки та оборони України? Чи набуття безцінного
досвіду шляхом участі в миротворчих операціях та багаB
тонаціональних військових навчаннях в умовах хроB
нічного недофінансування української армії?
Водночас бентежать, а то й просто дратують постійні
сіпання з іншого боку, як закордонні, так і доморощені:
«Не смійте співпрацювати з НАТО!», «Дамо відсіч імпеB
ріалістам!», «Ні натовському чоботу на українській
землі!», і це – через двадцять років після закінчення «хоB
лодної війни» й у час карколомного розвитку ІнтернетB
технологій. Доходить навіть до химерних тверджень на
кшталт: «Ми не проти НАТО, але ми проти розширення
НАТО!». Тобто визнається, що Альянс вже справді не воB
рог, але дружити з ним можна лише «обраним» країнам.
Але ж це нонсенс з погляду всієї системи міжнародного
права й міжнародних відносин, ігнорування положень
Паризької хартії для нової Європи 1990 р.
Нове керівництво України насправді просто відкинуB
ло ідеологічні нашарування, міфи та крайнощі з обох
сторін, обравши прагматичний курс на практичне багаB
топланове співробітництво з Альянсом. Домагання
негайного членства України в НАТО однозначно зашкоB
дило б безпеці України на сучасному етапі її розвитку.
Але особливе (за Хартією) чи конструктивне (за Законом)
партнерство з Організацією Північноатлантичного догоB
вору зміцнює безпеку України, вона для нас – один
з важливих інгредієнтів вищезгаданого безпекового
«коктейлю». Зрештою, подобається це комусь чи ні, але
Північноатлантичний альянс на сьогодні є найпотужніB
шою у світі військовоBполітичною організацією, і не
рахуватися із цим фактом принаймні нерозумно, ліпше
використовувати нашу географічну близькість задля
інтенсивної співпраці.
Утім, можливо, нинішній відносний штиль у відносиB
нах Україна – НАТО спричинений не стільки термінолоB
гічною плутаниною в безпекових поняттях, скільки
явищем, яке можна умовно назвати «різновекторною
зацикленістю». Погляд НАТО став сьогодні набагато
ширшим, в Організації з’явилося кілька десятків нових
партнерів і з добрий десяток нових тем, якими вона прагB
не опікуватися. Тим часом Україна традиційно заглиблеB
на в себе, заклопотана домашніми проблемами, котрі все
ж таки бліднуть на тлі проблем глобальних. Так, УкраїB
на залишається ключем до пан’європейської архітектури
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безпеки: географія та демографія нікуди не поділися. Але
допоки нас будуть розглядати як «трофей» або «золоту
акцію», а не як «другу легеню» об’єднаної Європи, дедалі
важче буде розігрувати цю «козирну карту». В 1997 р.
партнерство України з НАТО було справді унікальним,
сьогодні його вага не те щоб зменшилася, але увага до
нього об’єктивно стала більш розпорошеною.
Тому для ліпшого розуміння один одного Україні поB
трібно «підвести голову», а НАТО – «сфокусувати
погляд». Почати можна з оцінки спільних загроз і виB
кликів безпеці і згодом перейти до оцінки відповідних
ресурсів для їх подолання, зокрема у світлі концепції
кооперативної безпеки Альянсу.
Мусимо визнати, що Україна дещо спізнилася з виB
значенням власних загроз національній безпеці. ВиправB
даними виглядають зауваження Альянсу, що нам значно
легше та зрозуміліше було б розмовляти після ухвалення
низки ключових документів, зокрема Стратегії націоB
нальної безпеки, Воєнної доктрини, Концепції реформуB
вання Збройних Сил України. Добре, що цей процес уже
розпочався.
Загалом, широкий спектр співробітництва України
з НАТО можна умовно поділити на два великі блоки: перB
ший стосується заходів, спрямованих на поліпшення сиB
туації всередині держави, другий – на вирішення криз та
запобігання конфліктам за межами України. ЗосереB
джуючись на першому блоці, Україна послуговується
допомогою НАТО для розв’язання внутрішніх проблем
і завдяки цьому стає стабільнішим і надійнішим партнеB
ром для Альянсу. Працюючи над другим, Україна долуB
чається до міжнародної справи подолання нових викликів
і загроз, від чого сама зрештою й виграє, хоча віддача тут,
можливо, більш опосередкована й тому не одразу помітна.
Тож в обох випадках обидві сторони (і Україна, і НАТО)
залишаються у виграші, у так званій «winBwin situation».
Наприклад, у нас є унікальний документ, який зветьB
ся «Річна національна програма співпраці з НАТО»
(РНП). Унікальний він, звичайно, не тим, що через бюроB
кратичні перепони щороку затверджується з великим
запізненням, а тим, що РНП фактично є дзеркальним відB
ображенням програми реформ, над якими працюють усі
гілки державної влади в Україні. Унікальний він також
і тим, що є суто національним українським документом,
хоча НАТО надає всебічну фінансову й консультативну
підтримку в його виконанні. На часі – часткове вдосконаB
лення РНП з метою прискорення процедури її затверB
дження та наочної демонстрації доданої вартості від співB
праці.
П’ять спільних робочих груп, котрі діють під егідою
Комісії Україна – НАТО (з питань воєнної реформи, обоB
ронноBтехнічного співробітництва, економічної безпеки,
планування на випадок надзвичайних ситуацій цивільB
ного характеру та зі співробітництва з питань науки
й довкілля), спрямовують свою діяльність на поглибленB
ня реформ у відповідних сферах, тобто, знову ж таки,
сприяють внутрішньому розвиткові України.

Існує низка суто операційних проектів, на прикладі
яких можна реально побачити конкретну віддачу і значB
ну користь від взаємодії нашої держави з Альянсом. Це –
діючий Трастовий фонд зі знищення надлишкових боєB
припасів, легких озброєнь та стрілецької зброї і протипіB
хотних мін; майбутній Трастовий фонд з очищення териB
торій від залишкової радіації внаслідок діяльності воєнB
них програм колишнього СРСР; проект з моніторингу
радіації та наявності шкідливих речовин у ґрунтових
водах басейну річки Прип’яті; обмін досвідом та органіB
зація командноBштабних навчань з підтримання безпеки
під час проведенні великих міжнародних спортивних заB
ходів у контексті чемпіонату Євро–2012; регулярні конB
сультації спецслужб для протидії кіберзлочинності та
налагодження ефективної національної системи кібернеB
тичного захисту; перепідготовка тисяч українських
військовослужбовців, які звільняються з лав армії. На
всі ці проекти виділяються мільйони «неукраїнських»
доларів, усі вони виконуються спільно з НАТО. Це – найB
ліпша реклама Організації та нашого міцного партнерстB
ва з нею.
Якщо говорити про спільну боротьбу з різноманітниB
ми загрозами всередині й поза межами євроатлантичного
простору, то тут поле для взаємодії Києва та Брюсселя ще
ширше.
Боротьба проти тероризму чи з наркобізнесом в Іраку
або Афганістані може здаватися дуже далекою від УкраїB
ни, але, поBперше, її відлуння так чи інакше йде хвилями
в усі напрямки, а, поBдруге, якщо раптом щось подібне
станеться ближче до кордонів України, ми теж зможемо
розраховувати на підтримку партнерів по НАТО. І це не
голослівна заява: у певних випадках, а саме коли загроза
безпеці країниBпартнера походить від так званих «недерB
жавних акторів», принцип солідарності діє і без формальB
ного членства в НАТО. До речі, оскільки мова зайшла про
солідарність і довіру: американці дотрималися слова й із
вдячності за участь великого українського контингенту
в операції в Іраку сприяли укладенню низки великих
контрактів у сфері економічної та військовоBтехнічної
співпраці із цією країною. Тобто партнерство з НАТО має
і конкретний грошовий зиск на користь України.
Подібну ситуацію маємо у сфері боротьби проти піраB
тів, злочинна діяльність яких поширюється вже й на
Схід, і на Захід від Африканського узбережжя. БезперечB
но, для захисту й порятунку життя наших громадянB
моряків можна і треба витрачати бюджетні кошти, але
таких коштів знадобиться, мабуть, менше, коли українB
ський патрульний літак у складі антипіратської операції
ЄС «Аталанта» чи фрегат «Гетьман Сагайдачний» у склаB
ді операції НАТО «Океанський щит» взаємодіятимуть
з багатьма іншими країнами, аніж якби доводилося
діяти самотужки.
Участь України в операції НАТО «Активні зусилля»
в Середземному морі стала у пригоді, коли довелося
відправляти фрегат «Сагайдачний» для евакуації українB
ських громадян з Лівії. Адже на той час у нас уже був відB
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працьований чіткий алгоритм взаємодії та спецзв’язку з відB
повідними штабами командування НАТО в цьому регіоні.
Служба українських військових у складі сил KFOR на
Балканах не лише допомогла набути цінний досвід учасB
ті в миротворчих операціях, а й сприяла зміцненню двоB
сторонніх політичних, економічних і гуманітарних
зв’язків з країнами регіону.
Рішення Чиказького саміту НАТО про започаткуванB
ня програми «Розумна оборона» відкриває широкі перB
спективи для зміцнення співробітництва України з країB
нами – членами Альянсу у сфері військовоBтехнічного
співробітництва. Хоча вітчизняний військовоBпромислоB
вий комплекс, безперечно, зростав за радянських часів,
однак за останні двадцять років відбулася істотна диверB
сифікація національного виробництва з використанням
кооперативних зв’язків, у тому числі на основі стандартів
НАТО. У даному разі йдеться не тільки й не стільки про
продаж старих зразків озброєнь, скільки про кооперацію
з метою розробки нових сучасних зразків як для потреб
Збройних Сил України, так і для виходу на ринки третіх
країн.
Чорноморський регіон як третій ключовий вектор зовB
нішньої політики України є сферою її особливого інтеB
ресу. Не випадково саме за ініціативою Києва у 2002 р.
був започаткований процес, який зветься «Заходи зміцB
нення довіри і співробітництва на Чорному морі» і який
дав поштовх для створення кількома роками пізніше
багатонаціонального військовоBморського угруповання
BLACKSEAFOR. Тобто Україна подала приклад налагоB
дження конструктивного партнерства країн, які мають
діаметрально протилежні безпекові інтереси в регіоні.
Члени ОДКБ, НАТО, нейтральні та позаблокові країни
виконують спільні місії, зміцнюючи безпеку і стабільB
ність важливого енергетичного коридору для Європи.
Перелік чинних і потенційних проектів і сфер констB
руктивного партнерства України з НАТО можна продовB
жувати. Він наочно доводить наявність спільних цінносB
тей, інтересів і викликів. У відносин нашої держави
з Північноатлантичним альянсом добре майбутнє, адже
в них гарна історія: динаміка нашої співпраці демонстB
рує актуальність Хартії про особливе партнерство між
Україною і НАТО, п’ятнадцяту річницю якої ми відзнаB
чаємо 9 липня.
Підсумок

17

які варто процитувати. Так, у спільній з Україною Хартії
(ст. 5) наголошується, що «союзники по НАТО продовжуB
ватимуть підтримувати суверенітет та незалежність
України, її територіальну цілісність, демократичний розB
виток, економічне процвітання та її статус без’ядерної
держави, а також принцип непорушності кордонів як
ключові фактори стабільності та безпеки в ЦентральноB
Східній Європі та на континенті в цілому». Подібні заяви
стосовно України стали вже ледь не кліше у вустах ГенеB
рального секретаря НАТО або лідерів країнBчленів.
У щойно схваленій Чиказькій декларації зазначається,
що «…незалежна, суверенна і стабільна Україна, віддана
демократії і верховенству права, є ключем до євроатланB
тичної безпеки». Ми розглядаємо ці заяви як опосередкоB
вану готовність (implicit commitment) захищати Україну
на випадок кризових ситуацій. Для цього Хартія надає
нам відповідний механізм консультацій. Мова цих заяв
нічим не відрізняється від політичних гарантій безпеки
за Будапештським меморандумом 1994 р.
ПоBдруге, починаючи з Лісабона, НАТО поступово
еволюціонує від суто військового блоку в регіональну
й навіть глобальну організацію безпеки. Ця трансформаB
ція може привести до появи нової ситуації в євроатланB
тичному просторі, скажімо, через 15–20 років, котра
характеризуватиметься більшою довірою та тіснішою
співпрацею між Заходом і Сходом. Тому, на відміну від
деяких вітчизняних експертів, у цій статті аргуменB
тується недоцільність переходу України до статусу поB
стійного нейтралітету. Доцільніше було б тримати всі
опції відкритими. Цю тезу слід інтерпретувати не як
загравання з апологетами членства України в НАТО, а як
тверезу оцінку потенційних змін у безпековій ситуації
в регіоні, що може вимагати коригування зовнішньої поB
літики України в середньоB або довгостроковій перспекB
тиві.
ПоBтретє, не можна недооцінювати величезної нормоB
творчої і стандартотворчої сили, відповідно, ЄвропейсьB
кого Союзу і НАТО, кожен з яких має свою систему acquis
communautaires. У НАТО це – система уніфікації станB
дартів озброєння та військової техніки, концепції «розумB
ної оборони» (smart defense) і «поєднаних сил» (connected
forces). Ця повільна, але всепоглинаюча й нестримна
кодифікація із часом забезпечить такий рівень інтеграції
в євроатлантичному просторі, що питання членства в тій
чи іншій організації може стати іррелевантним.

Наостанок доречно було б навести кілька ідей і прикB
ладів як корисний матеріал для роздумів.
ПоBперше, в багатьох заявах і документах НАТО, зоB
крема і в офіційних текстах, міститься низка положень,
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Нова Воєнна доктрина:
принципи воєнної політики
України в умовах
позаблокового статусу
У статті розглянуті головні ідеї, покладені в основу нової
редакції Воєнної доктрини України, подані коментарі
та роз’яснення положень цього важливого стратегічного
документа зі сфери оборонного планування.

У

казом Президента України № 390 від 8 червня
2012 р. було введено в дію нову Воєнну доктриB
ну України (далі – ВДУ). За часів незалежносB
ті нашої держави це вже третя редакція докуB
мента. У 1993 р. була прийнята перша ВДУ,
яка відображала позаблоковий статус держави, проголоB
шений у Декларації про державний суверенітет України від
16 липня 1990 р. Друга редакція ВДУ, прийнята у 2004 р.,
була орієнтована на майбутнє членство України в НАТО.
Між другою й третьою редакціями документа минуло
сім років. За цей час сталося чимало змін у сутності й хаB
рактері сучасних воєнних конфліктів. Ці зміни стосуваB
лися зовнішньої та внутрішньої політики держави,
зокрема проголошення нових принципів воєнної політиB
ки, законодавчо закріплених у Законі України «Про засаB
ди внутрішньої та зовнішньої політики». Усе це зумовило
необхідність розроблення та прийняття нової ВДУ.
Тому, відповідно до Указу Президента України [1] та
на виконання рішення Ради національної безпеки і обоB
рони України, Міністерство оборони України спільно
з визначеними органами державної влади розробило
проект нової редакції ВДУ. Установленим порядком проB
ект був погоджений з усіма заінтересованими органами
державної влади, пройшов громадське обговорення,
у якому взяли участь представники вітчизняних науковоB
дослідних установ та неурядових організацій і 13 квітня
2011 р. був розглянутий і схвалений Урядом України.
Одразу після цього в мережу Інтернет потрапила робоB
ча версія проекту нової редакції ВДУ, яка викликала
спалах бурхливої, подекуди тенденційної критики. ЧасB
тина публікацій [2–5] містила аргументації, на нашу
думку, зумовлені переважно питаннями внутрішньої
політичної боротьби, й не може розглядатися серйозно.
Водночас статті, які виходили з експертного середовища
[6, 7], переконливо свідчили про відсутність серед фахівB
ців розуміння ролі і значення ВДУ, її місця в системі доB
кументів оборонного планування держави, головних ідей
і принципів, покладених в її основу.
Критика певною мірою спонукала уточнити окремі поB
ложення проекту ВДУ, що й було зроблено відповідною
робочою групою при Апараті Ради національної безпеки
і оборони України. 22 липня 2011 р. проект документа
був повторно розглянутий і схвалений Урядом держави.
Крім того, 20 квітня 2012 р. проект ВДУ був схваB
лений на першому засіданні Комітету з реформування
й розвитку Збройних Сил України та оборонноBпромисB
лового комплексу.
Однак навіть після затвердження ВДУ Президентом
держави існує потреба в неупереджених та обґрунтоваB
них коментарях і роз’ясненнях положень цього важливоB
го стратегічного документа.
Роль і місце ВДУ
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Закон України «Про організацію оборонного плануB
вання» визначає ВДУ одним з основних документів обоB
ронного планування.
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З одного боку, ВДУ має спиратися на Конституцію,
закони України і Стратегію національної безпеки держаB
ви. При цьому ВДУ повинна не дублювати їх, а лише
розвивати, деталізувати й роз’яснювати їхні головні поB
ложення в частині, якої вона стосується, а також віддзерB
калювати основні цілі, принципи та пріоритети воєнної
політики держави.
Водночас ВДУ становить концептуальну основу й наB
дає вихідні дані для решти документів оборонного плануB
вання, зокрема «Стратегічного оборонного бюлетеня
України» (СОБУ), який є підсумковим документом обоB
ронного огляду в державі, а також для розроблення дерB
жавних програм розвитку складових сектора безпеки
і оборони (СБО) України, визначення завдань Збройним
Силам України (ЗСУ) та іншим військовим формуванням.
Зважаючи на це, ВД України не повинна визначати деB
талі воєнної політики, які мають бути окреслені в інших
документах, наприклад, завдання органам державної влаB
ди або складовим СБО держави. У документі не слід також
визначати чисельність ЗСУ, на відсутність чого звертали
увагу деякі експерти. Цей показник має обґрунтовуватиB
ся в інших документах і затверджуватися, відповідно до
Конституції України, Верховною Радою держави.
Звертаємо увагу на те, що у ВДУ визначено принциB
пи, цілі, пріоритети й головні шляхи розвитку та дій не
тільки ЗСУ, а й інших складових СБО. ВДУ є квінтесенB
цією воєнної політики України, яка реалізується всією
державою, а не лише її Збройними Силами.
Головні ідеї, покладені в основу
Воєнної доктрини
Нова редакція ВДУ базується на класичному загальноB
прийнятому визначенні: доктрина (від лат. doctrina) –
теорія, система поглядів, керівний принцип. Отже,
ВДУ – це система керівних поглядів на причини виникB
нення, сутність і характер сучасних воєнних конфліктів,
принципи і шляхи запобігання їм, підготовку держави
до можливого воєнного конфлікту, а також на застосуB
вання воєнної сили для захисту державного суверенітеB
ту, територіальної цілісності, інших життєво важливих
національних інтересів (стаття 1). У ВДУ викладаються
основні цілі, принципи та пріоритети воєнної політики
України, що й визначає провідне місце ВДУ в системі
державних документів з оборонного планування.
Згідно з визначенням, об’єктом нової ВДУ є воєнний
конфлікт, тоді як об’єктом розгляду попередньої доктриB
ни була воєнна безпека України. Це й становить принциB
пову відмінність документів. Категорія «воєнна безпеB
ка», за визначенням, – це стан захищеності життєво важB
ливих національних інтересів держави, її суверенітету,
територіальної цілісності й недоторканності від посягань
із застосуванням воєнної сили. У випадку виникнення
воєнного конфлікту ця категорія не здатна повною мірою
характеризувати всі воєнноBполітичні процеси та явища.
Наприклад, якщо воєнний конфлікт уже виник, то про
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«стан захищеності» та «недоторканність» не йдеться,
а суверенітет і територіальну цілісність ще слід відстояти.
З вибору об’єкта ВДУ чітко випливає зміст її розділів,
який вибудовує загальну логіку документа:
• воєнноBполітична обстановка та характерні риси
сучасних воєнних конфліктів (у яких умовах зароB
джуються сучасні воєнні конфлікти);
• запобігання виникненню воєнних конфліктів (що
держава повинна зробити, щоб запобігти виникненню
воєнного конфлікту);
• підготовка держави до збройного захисту націоB
нальних інтересів (як держава повинна готуватися на виB
падок воєнного конфлікту);
• застосування воєнної сили у воєнних конфліктах
(яким чином держава братиме участь у воєнному конфB
лікті й захищатиме національні інтереси).
Розглянемо головні ідеї побудови цих розділів детальB
ніше.
Воєнно+політична обстановка та характерні риси
сучасних воєнних конфліктів
Цей розділ є визначальним для змісту інших розділів
ВДУ, тому доцільно коротко надати методологічні поB
гляди, з яких виходять положення ВДУ.
У розумінні сутності воєнноBполітичної обстановки
(ВПО) ключову роль відіграє категорія воєнноBполітичB
них відносин. За визначенням (стаття 5), воєнноBполіB
тичні відносини є сукупністю намірів і дій сторін
(держав, коаліцій держав, міжнародних корпорацій, поB
літичних партій, блоків, груп населення), спрямованих
на досягнення власних інтересів із застосуванням усіх
наявних інструментів, у тому числі воєнної сили, у поліB
тичній, воєнній, економічній та інших сферах життєB
діяльності.
Слід підкреслити, що серед сторін воєнноBполітичних
відносин розглядаються не тільки держави або коаліції
держав, а й міжнародні корпорації, політичні партії,
окремі групи населення, тобто не тільки зовнішні «гравB
ці», а й внутрішні. Це випливає зі структури сучасних
воєнноBполітичних відносин: сьогодні інші держави наB
пряму взаємодіють не тільки з органами державної влади
(представниками держави на зовнішній арені), а й з внутB
рішніми політичними, а іноді – воєнноBполітичними
силами, наприклад, з воєнізованими або збройними форB
муваннями. Яскравим підтвердженням цієї практики
є оновлена політика добросусідства ЄС, згідно з якою
Євросоюз має намір напряму (тобто поза контролем дерB
жави) взаємодіяти не тільки з внутрішніми інститутами
громадянського суспільства, неурядовими організаціяB
ми, а навіть з окремими фізичними особами. ЄС також
має намір фінансувати політичні партії, що прямо забороB
нено законами практично всіх держав (зокрема й держав
ЄС). Іншим прикладом є тісна взаємодія провідних західB
них країн зі збройними формуваннями повстанців у Лівії
ще до прийняття резолюції Ради Безпеки ООН № 1973.
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Слід також зазначити, що воєнноBполітичні відносиB
ни охоплюють не тільки військовоBтехнічні або військові
зв’язки (наприклад, розробку нових озброєнь або розтаB
шування військ), а всі сфери життєдіяльності держави,
але аналізуються лише з погляду можливості розвитку
відносин у напрямі воєнного конфлікту, тобто з огляду
вирішення суперечностей із застосуванням воєнної сили.
Іншими словами, воєнна політика аналізує той чи інший
економічний проект лише в контексті того, наскільки він
сприятиме зменшенню або збільшенню напруженості
відносин і можливості застосування воєнної сили проти
держави.
ВДУ виходить з уявлення про систему воєнноBполітичB
них відносин, детальніше викладеному у: [8]. Найбільш
глибинними стимуляторами розвитку ВПО є інтереси
сторін воєнноBполітичних відносин. Очевидно, що пріориB
тетні інтереси пов’язані з потребами самозбереження та
розвитку сторін, наприклад забезпечення економіки
енергетичними ресурсами, сприятливості режимів міжB
народної торгівлі тощо. На практиці виявлення справжB
ніх інтересів ускладнено тим, що сторони приховують,
маскують їхню справжню сутність.
Інтереси сторін проявляються й конкретизуються
в окремих проблемах, які виникають між сторонами
в процесі їх взаємодії. Проблеми можуть класифікуватиB
ся за сферами, ступенем пріоритетності тощо, однак вони
тісно пов’язані між собою. Виникнення напруженості
стосовно однієї проблеми часто супроводжується загостB
ренням стосунків з інших питань. Сторона відносин виB
словлює свою прихильність до певного варіанта розв’яB
зання проблеми через наміри. Продовженням намірів є
дії сторін, спрямовані на збереження або зміну існуючого
стану. Окремі наміри за наслідками можуть мати харакB
тер дій. На відміну від інтересів, наміри та дії, як праB
вило, дають можливість для спостереження. Тому вони є
безпосереднім об’єктом вивчення воєнної політики.
Реалізація сторонами дій потребує витрат певних
матеріальних і нематеріальних ресурсів (політичних,
економічних тощо). Ресурс розглядається як засіб, запас,
джерело, що використовується в разі необхідності. У шиB
рокому розумінні ресурс є сукупністю матеріальних
(наприклад, військовий потенціал) і нематеріальних (наB
приклад, наявні важелі впливу в міжнародних організаB
ціях) можливостей сторони відносин, які вона має у своєB
му розпорядженні. Ресурс характеризує потенційну
здатність досягнення власних інтересів у розв’язанні
всього комплексу проблем.
Виходячи з традицій, ментальності, власної оцінки
стану проблемного поля, кожна сторона відносин має
індивідуальну схильність і волю до застосування ресурсу
задля досягнення своїх інтересів. Схильність до застосуB
вання силових складових ресурсу характеризується
агресивністю, яка частково проявляється в законодавB
чих, нормативних, програмних та інших документах
з питань внутрішньої та зовнішньої політики (законах,
доктринах, стратегіях тощо).

Часто інтереси сторін відносин суперечать одні
одним. Прагнучи поBсвоєму розв’язати проблему, стороB
ни формують наміри й реалізують дії, тим самим встуB
паючи у відносини між собою. Системні ролі цих категоB
рій є різними. Якщо інтереси є джерелом, об’єктивним
підґрунтям воєнноBполітичних відносин між сторонами,
то наміри й дії є їхніми конкретизованими проявами.
Принциповою ознакою намірів і дій є їхні спрямованість
та усвідомленість. Наміри й дії однієї зі сторін можуть
бути направлені на стан проблеми або іншу сторону
відносин. У першому випадку сторона прагне до створенB
ня навколишнього середовища, умов, які були б сприятB
ливими для розв’язання проблеми на свою користь.
Отже, сторона припускає наявність несуперечливих інтеB
ресів інших сторін. У другому випадку сторона бачить
коріння своїх проблем в іншій стороні як у носії протиB
лежних, несумісних інтересів, прагне до кардинального
їх усунення, тобто до усунення іншої сторони відносин
взагалі. Залежно від спрямованості дій сторона обирає
відповідні найефективніші складові ресурсу (у тому чисB
лі воєнну силу) і порядок їх застосування.
На ситуацію стосовно окремої проблеми та обстановB
ки загалом можуть впливати також умови, фактори,
обставини, які породжуються намірами й діями сторін
непрямо або неспеціально, а також спричинені дією
природних сил.
Умови, фактори, обставини так чи інакше стосуються
розглянутих категорій, зокрема впливають на розмір наB
явного ресурсу сторін. Наприклад, зменшення боєготовB
ності ЗСУ не є проблемою ВПО й водночас не є резульB
татом цілеспрямованого впливу якоїсь іншої сторони
воєнноBполітичних відносин (якщо не розглядати підB
ривну діяльність або численні теорії змови). Проте цей
показник суттєво впливає на спроможність відбиття
агресії, здійснення якої гіпотетично може бути наслідB
ком розвитку суперечностей навколо проблеми розмежуB
вання кордонів або експлуатації прикордонних родовищ.
Інший приклад: велика природна або техногенна катастB
рофа призводить до зниження економічного потенціалу
країни й падіння життєвого рівня населення. Це може
спонукати інші сторони воєнноBполітичних відносин до
певної експансії в економіці, стимулювання внутрішньої
нестабільності або підштовхування до зміни політичного
керівництва країни.
Таким чином, серед усіх категорій ВПО ключовою є каB
тегорія воєнноBполітичних відносин, котрі є сукупністю
намірів і дій сторін. Під час оцінки ВПО наміри та дії
сторін розглядаються з погляду спрямованості й усвідомB
леності. Якщо наміри та дії іншої сторони воєнноBполітичB
них відносин можуть завдати шкоду національним інтереB
сам України лише опосередковано, за певних умов (тобто
«несвідомо»), то вони класифікуються як воєнно=політич=
ний ризик. Якщо інша сторона воєнноBполітичних відноB
син висловлює наміри або здійснює дії без урахування
інтересів України (тобто «свідомо»), то такі наміри та дії
класифікуються як воєнно=політичний виклик. Якщо
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інша сторона воєнноBполітичних відносин висловлює наміB
ри або здійснює дії, які свідчать про готовність застосуB
вання воєнної сили проти України, то такі наміри та дії
клаифікуються як загроза застосування воєнної сили.
Слід звернути увагу, що в новій редакції ВДУ вперше
чітко сформульовано класифікаційні ознаки намірів та
дій сторін воєнноBполітичних відносин. До цього часу
в державних документах можна було зустріти випадки,
коли одні й ті самі дії класифікувалися поBрізному. КлаB
сифікація, прийнята у ВДУ, спирається передусім на виB
значення тлумачних словників, тобто має чітку лінгвісB
тичну основу. Існує думка, що не треба розрізнювати
зазначені категорії, оскільки існує експертна, у тому
числі зарубіжна, практика, яку змінювати недоцільно.
Однак саме тлумачні словники віддзеркалюють мовну
практику й мовну традицію. Чітко розрізнюють ці понятB
тя англійські тлумачні словники (до речі, їхня трактовка
значною мірою збігається з трактовкою вітчизняних
словників). З іншого боку, який сенс використовувати
декілька термінів для позначення схожих явищ? На наш
погляд, класифікація воєнноBполітичних ризиків, виB
кликів та загроз застосування воєнної сили потрібна для
того, щоб підвищити прозорість документів оборонного
планування, чітко визначити дії ЗСУ та інших війсьB
кових формувань у різних воєнноBполітичних ситуаціях.
Виходячи з наведених методологічних поглядів,
у другому розділі ВД України сформульовано світові тенB
денції ВПО (стаття 7), тобто тенденції, які найбільшою
мірою визначають наміри та дії сторін воєнноBполітичB
них відносин: збільшення різноманітності відносин,
зростання їх всеохосяжного впливу, певна криза провідB
них безпекових організацій і, головне, збереження ролі
воєнної сили як засобу розв’язання проблем воєнноBполіB
тичних відносин. Ці тенденції було визначено на основі
багаторічних досліджень провідних установ МіністерстB
ва оборони України, Міністерства зовнішніх справ і науB
кових організацій. Водночас ВДУ (стаття 8) визначає
внутрішні умови України, які суттєво обмежують її спроB
можності щодо реагування на негативні явища воєнноB
політичних відносин і можуть спровокувати недружні дії
інших держав.
ВДУ визначає також найбільш актуальні проблеми
воєнноBполітичних відносин (стаття 9). Акцент, зроблеB
ний на них у тексті ВДУ, має декларувати світові, що
Україна знає про ці проблеми і намагатиметься їх констB
руктивно розв’язати.
Серед зазначених проблем найбільшу увагу засобів
масової інформації привернуло положення про втручанB
ня у внутрішні справи держави. У публікаціях [3–6]
автори трактують це положення довільно, доходячи до
абсурдних тверджень, що нібито дії населення на мирних
демонстраціях та акціях протесту можуть розцінюватися
як «воєнна загроза» і воєнноBполітичне керівництво дерB
жави може застосовувати ЗС України проти демонстранB
тів. Зрозуміло, що в таких міркуваннях немає жодних
аргументів, проте висновок лякає пересічного громадяB
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нина. Насправді в цьому положенні доктрини йдеться
про дії інших держав, спрямовані на «загострення со=
ціально=політичних, міжконфесійних та міжетнічних
відносин (в Україні. – Авт.), створення непередбачених
законом воєнізованих або збройних формувань». ВДУ виB
значає такі дії як проблемне питання воєнноBполітичних
відносин. Це проблема не лише України, а й багатьох
країн, оскільки втручання у внутрішні справи держави
ззовні сьогодні використовується як один з найефективB
ніших інструментів воєнноBполітичного тиску. Такі
втручання, безумовно, підвищують напруженість у сусB
пільстві й можуть призвести до виникнення збройного
конфлікту всередині держави. Для воєнної політики
важливим є не тільки сам воєнний конфлікт як крайня
стадія розвитку воєнноBполітичних відносин, а й причиB
ни його виникнення, проблемні питання відносин, що
призвели або можуть призвести до нього. У цьому смислі
ВДУ спонукає державу до дій «на упередження».
В умовах глобалізації сучасні воєнноBполітичні відноB
сини набувають всеосяжного характеру. Однак є межі
державного суверенітету, перетин яких призводить до
його втрати. Через втручання у внутрішні справи ці межі
розмиваються. Нині в експертному середовищі з’явився
навіть спеціальний термін – «розмивання суверенітету»,
який пов’язують в основному з фінансуванням неурядоB
вих організацій зBза кордону та їх політичною діяльністю
(в тому числі не на користь держави), хоча за чинним
законодавством вони не є її суб’єктами.
ВДУ також класифікує можливі наміри та дії держав
(коаліцій держав) як воєнноBполітичні ризики або виB
клики (стаття 10) і зосереджує увагу на загрозі застосуB
вання воєнної сили та воєнних конфліктах, у які може
бути втягнута Україна.
На відміну від попередньої, нова ВДУ чітко розрізнює
дві категорії: варіант початку воєнного конфлікту (тобто
шлях, яким може реалізуватися загроза застосування
воєнної сили) та власне воєнний конфлікт. Це необхідно
для того, щоб певною мірою уточнити й конкретизувати
чинне законодавство. Зокрема, Закон України «Про обоB
рону України» визначає порядок дій у разі збройної агреB
сії та збройного конфлікту. Але збройний конфлікт може
відбуватися на державному кордоні або всередині держаB
ви. Отже, дії держави в цих випадках суттєво відрізнятиB
муться. Аналогічно, збройна агресія може призводити до
локальної або регіональної війни, вона може бути наслідB
ком збройного конфлікту всередині держави (приклад,
події в Північній Африці). Наслідки таких конфліктів
також суттєво відрізнятимуться.
Під час розроблення ВДУ в основу було покладене
чітке розуміння принципово нового, більш варіативного
й закамуфльованого механізму виникнення сучасних
воєнних конфліктів, головними рисами якого є:
• специфічна послідовність розвитку воєнного конфB
лікту:
– підтримка зBза кордону внутрішніх політичних
сил (фінансування, навчання методам і прийомам
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громадянського опору, підготовка спеціальних воєніB
зованих загонів);
– озброєння внутрішніх політичних сил усіма доB
ступними засобами, у тому числі через нелегальне поB
стачання легкого озброєння, і сприяння таким чином
створенню незаконних збройних формувань;
– проведення незаконними збройними формуванB
нями терористичних актів або провокацій із застосуB
ванням зброї проти поліцейських сил держави або
мирного населення іншого віросповідання, іншої
національності тощо, захоплення окремих адміністB
ративних територій;
– вимушена силова реакція держави на терорисB
тичні акти та провокації, у тому числі із застосуванB
ням збройних сил;
– світова інформаційна кампанія з дискредитації
політичного режиму, фіксування його антинародного
характеру;
– пряма збройна агресія проти держави навіть без
дозволу Ради Безпеки ООН;
• різноманітність інструментів, що використовуютьB
ся під час ескалації напруженості зовнішніх і внутрішніх
відносин (передусім інформаційноBпсихологічні засоби,
політичний, економічний тиск, санкції);
• відмова від захоплення території держави або зміни
державного кордону як кінцевої мети конфлікту, прагB
нення лише політичного та економічного контролю над
державною владою, забезпечення доступу до ресурсів
країни.
Такі риси спостерігалися у воєнних конфліктах, що
виникли після закінчення «холодної війни» на Балканах
та в Перській затоці, а нині спостерігаються в Північній
Африці й на Близькому Сході. Не торкаючись питання
справедливості того чи іншого воєнного конфлікту, слід
зазначити, що збройна агресія ззовні з точки зору держаB
ви залишається збройною агресією навіть у разі її ухваB
лення Радою Безпеки ООН, яка на практиці підключаєтьB
ся до вирішення конфліктної ситуації лише на останній
стадії ескалації воєнноBполітичних відносин. При цьому
щоразу «першою сходинкою» конфлікту залишається
втручання ззовні у внутрішні справи держави.
До речі, дії щодо забезпечення вільної від польотів
зони в Лівії, визначені в резолюції Ради Безпеки ООН
№ 1973, формально підпадають під поняття агресії,
сформульоване 29Bю сесією Генеральної Асамблеї ООН
в 1974 р.1 І це є ще одним свідченням слабкості міжнародB
них безпекових організацій, примарності надії на тверді
міжнародні гарантії безпеки і, як наслідок, підтвердженB
ням потреби розраховувати лише на власні Збройні Сили.
Ураховуючи зниження військової складової напружеB
ності між провідними центрами сили й водночас посиB
1
Агресією є застосування державою збройної сили проти
суверенітету, територіальної недоторканності або політичної
незалежності іншої держави чи якимось іншим способом, несумісB
ним зі статутом ООН.

лення суперечностей між ними щодо розподілу сфер
впливу, а також те, що останні воєнні конфлікти мали
саме зазначені риси, у ВДУ зроблено висновок про низьB
ку ймовірність виникнення локальної або регіональної
війни в середньостроковій перспективі (стаття 13). Отже,
головну увагу слід приділяти запобіганню виникненню
збройного конфлікту на державному кордоні і всередині
держави та, відповідно, спрямовувати підготовку держаB
ви і ЗСУ до цих конфліктів.
Запобігання виникненню воєнних конфліктів
Наявність цього розділу акцентує увагу на оборонноB
му характері ВДУ: воєнна політика України спрямована
передусім на запобігання виникненню воєнних конфлікB
тів, тобто на своєчасне виявлення проблемних питань
воєнноBполітичних відносин та умов, розвиток яких моB
же призвести до воєнного конфлікту. В цьому контексті
головними цілями воєнної політики є усунення суперечB
ностей воєнноBполітичних відносин, збалансоване скороB
чення озброєнь і розвиток міжнародних механізмів безB
пеки. Це є загальноприйнятими базовими компонентами
підтримання безпеки.
Основними принципами запобігання виникненню
воєнних конфліктів ВДУ проголошує:
• забезпечення обґрунтованості, послідовності й сисB
темності воєнної політики;
• дотримання без’ядерного статусу й політики позаB
блоковості;
• координацію та узгодженість дій на міждержавноB
му рівні.
Перший принцип робить наголос на вимогах до воєнB
ної політики України. Вона має спиратися на ретельний
аналіз воєнноBполітичних відносин і адекватний прогноз
їхнього розвитку. ВоєнноBполітичні рішення повинні
ухвалюватися виважено й водночас оперативно. НеобхідB
но уникати взаємовиключних, неузгоджених, «політичB
но доцільних» рішень, які не сприяють підвищенню
авторитету держави ані на міжнародній арені, ані в сусB
пільстві. Це наше й лише наше суверенне право та обов’яB
зок. З урахуванням того, що роль воєнної сили як засобу
розв’язання проблем воєнноBполітичних відносин залиB
шається актуальною, Україна має забезпечити суверенну
й ефективну воєнну політику, оскільки історія не знає
прикладів, коли б одна держава сумлінно забезпечувала
державний суверенітет, територіальну цілісність, недоB
торканність кордонів та недопущення втручань у внутB
рішні справи іншої держави.
Другий принцип означає, що Україна не має наміру
виступати на боці будьBякого світового центру сили.
Водночас маємо надію, що цей крок буде достойно оцінеB
ний впливовими світовими державами й вони в подальB
шому не розглядатимуть Україну як зону геополітичної
боротьби.
Проголошуючи принцип дотримання політики поB
заблоковості, ВДУ закріплює основу для створення
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атмосфери довіри в регіоні, що є беззаперечною умовою
для запобігання виникненню воєнних конфліктів. ЗазнаB
чимо, що відмова України від інтеграції у воєнноBполіB
тичній сфері супроводжується активізацією міжнародB
ного співробітництва як одного з найважливіших шляхів
запобігання виникненню воєнних конфліктів.
Сьогодні багато експертів ставлять під сумнів ефекB
тивність політики позаблоковості, аргументуючи це тим,
що в складних економічних умовах Україні важко забезB
печити оборону власними силами. Найчастіше пропоB
нується приєднання України до однієї із систем колекB
тивної безпеки, переважно до Північноатлантичного
альянсу. Однак відомо, що в будьBякому військовоBполіB
тичному союзі існує чітке розмежування впливу, повноB
важень і спеціалізації країн. Зрозуміло, що в нових члеB
нів, особливо тих, які мають слабшу (порівняно з іншиB
ми) економіку, шанси впливати на рішення блоку та збеB
рігати державний суверенітет у воєнній сфері є низькими.
Отже, запитання, наскільки приєднання України до
однієї із систем колективної безпеки є доцільним, на сьоB
годні залишається риторичним. Навіть деякі відомі амеB
риканські експерти висловлюють сумніви стосовно
доцільності такого рішення [9].
Згідно із зазначеними принципами, головними шляB
хами воєнної політики України (у частині запобігання
виникненню воєнних конфліктів) є використання переB
важно «м’яких», несилових інструментів, які передбаB
чають активізацію міжнародних відносин і поліпшення
іміджу України як авторитетного міжнародного гравця
(стаття 17). Це сприятиме посиленню співробітництва та
взаємозалежності України з іншими державами, що є
фактором зменшення можливості розв’язання проблем
за допомогою воєнної сили.
З урахуванням того, що Україна – багатонаціональна
держава, особливого значення набуває прикордонне
економічне співробітництво. Його розвиток сприятиме
процесові росту прикордонних територій, підвищенню
життєвого рівня етнічних меншин, зростанню можлиB
востей задовольняти їхні культурні потреби, що є гаранB
тією відсутності внутрішніх суперечностей та виникненB
ня воєнного конфлікту всередині держави.
Важливим елементом воєнної політики щодо запобіB
гання виникненню воєнних конфліктів є класифікація
намірів або дій інших держав, що створюють передумови
для виникнення воєнного конфлікту та застосування
воєнної сили проти України (стаття 19). Перелік таких
дій спирається на Закони України «Про основи націоB
нальної безпеки України» та «Про оборону України».
Наприкінці розділу ВДУ визначає дії України в ситуації,
коли виникли зазначені передумови (стаття 20). Як видB
но з переліку цих дій, Україна не передбачає застосуванB
ня воєнної сили для запобігання виникненню воєнних
конфліктів. Це ще раз підкреслює оборонний характер
ВДУ.
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Підготовка держави до збройного захисту
національних інтересів
ВДУ базується на трьох головних принципах стосовно
підготовки України на випадок воєнного конфлікту
(стаття 22), зокрема:
• оборонної достатності;
• високої готовності;
• системності планування підготовки держави до
збройного захисту національних інтересів.
Принцип оборонної достатності має діалектичну приB
роду. З одного боку, він вимагає задоволення потреб підB
готовки держави на випадок воєнного конфлікту, тобто
повного фінансування оборонних потреб держави, а з друB
гого – обмеження повноти фінансування з огляду на:
• стан воєнноBполітичної обстановки, тобто реальну
оцінку та прогнози можливості загрози застосування
воєнної сили проти України, – фінансування має бути
адекватним реальним потребам;
• економічні можливості держави з урахуванням
пріоритету прогресивного соціальноBекономічного розB
витку України – Україна не має наміру необґрунтовано
мілітаризувати власну економіку за рахунок життєвого
рівня населення.
Пошук балансу між наведеними різноспрямованими
факторами є одним з найскладніших завдань воєнної
політики України на найближчу перспективу.
Принцип високої готовності передбачає ефективне
переведення держави з мирного на воєнний стан і забезB
печення встановленого рівня готовності до застосування
ЗСУ та інших військових формувань.
Принцип системності планування передбачає центраB
лізоване керівництво на основі цілісної системи стратеB
гій, програм, планів і забезпечення всебічної, чітко скоорB
динованої підготовки держави до збройного захисту
національних інтересів.
Основною метою підготовки держави до збройного заB
хисту національних інтересів (стаття 21) ВДУ проголоB
шує досягнення рівня обороноздатності, достатнього для
стримування інших держав від застосування воєнної сиB
ли проти України. Отже, Україна не прагне досягнення
переваги над іншими державами у військовоBтехнічній
сфері.
Мета і принципи підготовки держави до збройного заB
хисту національних інтересів визначають відповідні
пріоритети (стаття 23), головна ідея яких полягає у збеB
реженні й відновленні розвитку оборонного потенціалу
України в умовах обмежених економічних можливостей.
Тому першочергова увага приділяється підвищенню
ефективності системи управління та визначенню раціоB
нального сполучення складових оборонного потенціалу:
функцій, завдань ЗСУ та інших військових формувань,
їхніх оперативних і бойових можливостей, мобілізаційB
ної та бойової готовності, системи кадрового забезпеченB
ня, оборонноBпромислового комплексу, системи мобіліB
заційної підготовки держави, її інфраструктури.
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Згідно із Законом України «Про оборону України»,
ВДУ визначає пріоритети трьох взаємопов’язаних складоB
вих підготовки держави до збройного захисту національB
них інтересів: воєнноBекономічної, військовоBпромисB
лової та військовоBтехнічної. Сферою відповідальності
воєнноBекономічної складової є ресурсне забезпечення
реалізації військовоBпромислової (розвитку оборонноB
промислового комплексу, розробки та виробництва
озброєння, військової та спеціальної техніки) та військовоB
технічної (технічного оснащення ЗСУ та інших військових
формувань) політики.
У сфері воєнноBекономічної політики (стаття 26)
у ВДУ ставиться наголос на ресурсному забезпеченні
програм реформування й розвитку ЗСУ та інших військоB
вих формувань, підвищенні ефективності використання
бюджетних коштів (що є вкрай важливим в умовах фіB
нансових обмежень), забезпеченні функціонування
й удосконалення мобілізаційної підготовки національB
ної економіки, ЗСУ та інших військових формувань, заB
безпеченні утилізації надлишкового й непридатного до
використання озброєння, військової техніки, боєприпаB
сів і компонентів ракетного палива. Головна ідея воєнноB
економічної політики – забезпечення адекватності
програм реформування й розвитку ЗСУ та інших військоB
вих формувань воєнноBполітичній обстановці та еконоB
мічним можливостям держави, а також досягнення
повного і безумовного виконання зазначених програм.
Без цього всі добрі наміри залишаться на папері.
Головною ідеєю, яку проголошує ВД України у сфері
військовоBпромислової політики (стаття 28), є збереженB
ня й розвиток вітчизняного військовоBпромислового
комплексу на основі інновацій, ефективнішого викорисB
тання ринкових механізмів, збереження в державній
власності ключових підприємств, удосконалення системи
мобілізаційного розгортання. Усе це дасть змогу упорядB
кувати й організувати виробництво озброєння, військової
та спеціальної техніки, що, у свою чергу, дасть можлиB
вість забезпечити виконання програм розроблення, моB
дернізації та закупівлі озброєння й військової техніки
ЗСУ та іншими військовими формуваннями.
У сфері військовоBтехнічної політики (стаття 30) ВДУ
наголошує на потребі прискорення темпів технічного
оснащення ЗСУ та інших військових формувань. ВідпоB
відно до пріоритетів, зазначених у зверненні Президента
України до Українського народу, головна увага придіB
ляється автоматизованим системам управління і цифроB
вого зв’язку, високоточним боєприпасам, авіаційній
техніці, засобам протиповітряної оборони, бойовим коB
раблям і ракетним комплексам. Зазначені види озброєнь
у сучасних воєнних конфліктах є визначальними для пеB
ремоги на полі бою. На сьогодні Україна має науковий
і виробничий потенціал для виробництва суттєвої частиB
ни з них. Інша частина може вироблятися на основі війсьB
ковоBтехнічної кооперації. У сфері військовоBтехнічної
політики пріоритетами залишаються також: підвищення
технічної готовності озброєнь; розвиток випробувальної

бази та полігонів; сумісність вітчизняних озброєнь з відB
повідними системами провідних держав світу; забезпеB
чення стандартизації та уніфікації озброєнь.
Застосування воєнної сили у воєнних конфліктах
Цей розділ є логічним завершенням попередніх роздіB
лів ВДУ. Він визначає головну мету і принципи застосуB
вання Україною воєнної сили в разі виникнення воєнного
конфлікту.
Метою застосування воєнної сили Україною в разі
збройної агресії (стаття 31) є не завдання поразки агресоB
рові, а примушення його до відмови від застосування
воєнної сили проти України за умов відновлення теритоB
ріальної цілісності, суверенітету України та забезпеченB
ня відшкодування завданих агресією збитків. ВідсутB
ність у формулюванні мети «завдання поразки агресору»
викликана тим, що це лише один з можливих способів
досягнення перемоги. Іншим способом можуть бути асиB
метричні дії, коли супротивник, попри загальну війсьB
кову перевагу, буде вимушений відмовитися від агресії.
Тобто тут Україна залишає собі можливості для маневру.
Водночас завдання щодо поразки агресора не забезпечує
логічного завершення конфлікту й відновлення сприятB
ливих умов реалізації життєво важливих національних
інтересів України.
У разі виникнення збройного конфлікту (на державB
ному кордоні або всередині держави) метою застосування
воєнної сили є досягнення згоди між сторонами конфлікB
ту, роззброєння незаконних збройних формувань, а таB
кож відмова від застосування воєнної сили та вимог,
несумісних із життєво важливими національними інтеB
ресами України.
Серед принципів застосування воєнної сили Україна
декларує (стаття 32): незастосування воєнної сили перB
шою, адекватність застосування воєнної сили та масштаB
бу воєнного конфлікту, дотримання норм міжнародного
права. При цьому зазначається, що Україна не відкидаB
тиме інші, несилові способи вирішення конфлікту.
Базуючись на зазначених принципах і Законах УкраїB
ни «Про оборону України», «Про правовий режим воєнB
ного стану», «Про правовий режим надзвичайного
стану», ВДУ визначає можливі дії України в разі воєнноB
го конфлікту окремо для різних його видів (статті 33, 34).
Так, у разі збройної агресії або збройного конфлікту
на державному кордоні Україна (крім застосування за
призначенням ЗСУ та інших військових формувань)
активізує дії в міжнародному інформаційному просторі
та звертається до Ради Безпеки ООН, інших міжнародB
них організацій з метою роз’яснення несправедливого
характеру конфлікту й вимогою визнання акту агресії.
Слід зазначити, що в разі збройної агресії або збройного
конфлікту на Державному кордоні Україна не виключає,
поBперше, перенесення воєнних дій на територію агреB
сора й, поBдруге, можливості отримання військової
допомоги від інших держав і міжнародних організацій.
Такі положення, з одного боку, надають військовому
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командуванню певної незалежності від політичних мірB
кувань під час воєнних дій, з другого – не обмежують виB
рішення воєнного конфлікту суто воєнною силою, а виB
магають використовувати й інші інструменти.
Слід окремо зазначити, що ВДУ визначає допоміжну
роль ЗСУ під час збройного конфлікту всередині держаB
ви: Україна застосовує правоохоронні органи, а також
залучає військові частини ЗСУ. Це положення базується
на чіткому розумінні, що в разі збройного конфлікту всеB
редині держави сил та засобів правоохоронних органів
може бути недостатньо для його ефективного вирішення.
Іншими словами, ЗСУ мають бути готовими до виконанB
ня завдань, аналогічних завданням миротворчого конB
тингенту: локалізації конфлікту, охорони важливих
об’єктів, роззброєння незаконних збройних формувань,
допомоги мирному населенню тощо. Такі погляди є поB
ширеною міжнародною практикою: більшість держав
регіону декларують аналогічну роль збройних сил.
Висновки та рекомендації
1. Україна – молода держава, яка ще продовжує вибуB
довувати ключові державні механізми в складних еконоB
мічних умовах. Але це не зменшує, а, навпаки, збільшує
потребу приділяти увагу забезпеченню головних націоB
нальних інтересів: захисту державного суверенітету,
територіальної цілісності, недоторканності кордонів
і недопущенню втручань у внутрішні справи. Без цього
жодна нація не може поважати саму себе. Це є головним
смислом, який покладено в основу нової редакції ВДУ.
2. Останнім часом воєнноBполітичні відносини набули
принципових змін. З’явилися проблеми, пов’язані
з втручанням у внутрішні справи, прагненням політичноB
го й економічного контролю над державами та регіонами.
Це відбилося на характері сучасних воєнних конфліктів.
На перший план вийшли конфлікти всередині держави,
що породжуються внутрішніми політичними, економічB
ними, етнічними та іншими суперечностями й часто
підштовхуються ззовні. Кардинальні зміни відбулися
в інформаційному просторі, який став невід’ємною частиB
ною воєнноBполітичних відносин. Усе це визначило потреB
бу відповідних змін у воєнній політиці України та ВДУ.
3. Об’єктом нової ВДУ є воєнний конфлікт, а її предB
метом – дії України щодо нього: виявлення, запобігання
його виникненню, підготовка до нього та застосування
воєнної сили. Такий підхід дає змогу комплексно охопиB
ти всі складові воєнної політики держави, логічно поєдB
нати розділи Воєнної доктрини.
Доктрина чітко класифікує дії та наміри держав
у сфері воєнноBполітичних відносин. Вона має оборонB
ний характер через визначення принципів і шляхів запоB
бігання виникненню воєнних конфліктів. Акцент
зроблено на пріоритеті використання Україною невоєнB
них інструментів. Головним принципом підготовки до
збройного захисту національних інтересів ВДУ проголоB
шує принцип оборонної достатності.

25

4. Уведення в дію ВДУ – це лише перший концепB
туальний крок, який є базисом для розроблення інших
документів оборонного планування, зокрема СтратегічB
ного оборонного бюлетеня, Концепції реформування
та розвитку ЗСУ.
5. Воєнна політика, як і інші елементи державної поB
літики, потребує ретельного пророблення всіх деталей та
повноцінного наукового супроводження. Ураховуючи доB
свід розроблення ВДУ, обговорення й погодження її полоB
жень з представниками інших органів державної влади,
слід зробити такі рекомендації:
• розробку документів воєнної політики та оборонB
ного планування доцільно здійснювати передусім у рамB
ках науковоBдослідних робіт. Це забезпечить наукову
обґрунтованість та якість відпрацювання документів. На
початку розроблення слід прийняти рішення щодо гоB
ловної ідеї та змісту документа. НауковоBдослідні роботи
раціонально виконувати однією установою із залученням
до колективу виконавців представників усіх зацікавлеB
них установ задля забезпечення цілісності та єдності ідеї
документа, що розробляється;
• потребує опрацювання питання розробки рамковоB
го закону, який би визначив цілісну структуру законоB
давства у воєнній сфері, зокрема призначення, сферу
відповідальності, головні ідеї та зміст окремих законів.
Крім того, для забезпечення єдиної термінологічної бази
потребують уточнення майже всі чинні закони, які стоB
суються національної безпеки у воєнній сфері;
• потребують наукового опрацювання такі питання:
– розробка методик довгострокового оборонного
планування з наголосом на забезпечення їхньої
адекватності;
– розробка комплексних прогнозних моделей зовB
нішніх і внутрішніх воєнноBполітичних відносин;
– удосконалення інформаційної складової воєнної
політики;
– захист від кібертероризму;
– удосконалення методик і моделей програмноBціB
льового планування реформування та розвитку ЗСУ,
інших військових формувань, оборонноBпромисловоB
го комплексу;
– розробка оперативноBтактичних і тактикоBтехB
нічних вимог до перспективних видів автоматизоваB
них систем управління та цифрового зв’язку, високоB
точних боєприпасів, авіаційної техніки, засобів проB
типовітряної оборони, бойових кораблів і ракетних
комплексів;
– визначення шляхів розвитку інфраструктури
регіонів з урахуванням потреб підготовки території
держави до оборони;
– удосконалення нормативноBправової бази розB
робки та виробництва озброєння, військової та спеB
ціальної техніки;
– пошук шляхів підвищення ефективності війсьB
ковоBпатріотичного виховання громадян України.
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Вирішення цих питань дає змогу прискорити формуB
вання принципово нового сектора безпеки та оборони
України, який відповідатиме потребам і можливостям
держави.
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днією з найважливіших проблем, що постають
перед Україною та її Воєнною організацією
в сучасних умовах посилення дії різного роду
небезпек і загроз, є підвищення ефективності
функціонування системи забезпечення націоB
нальної безпеки (СЗНБ). Ця проблема зумовлена різними
причинами, однією з яких є недостатня розробленість
науковоBметодичного апарату обґрунтування й розподілу
обсягів та змісту завдань суб’єктів СЗНБ України під час
їх спільного залучення до усунення або нейтралізації
загроз національним інтересам в умовах проголошеного
позаблокового статусу держави.
Президент України В. Ф. Янукович зазначив, що поліB
тику позаблокового статусу України було ухвалено для
того, щоб у найближчі чотири – п’ять років мати стратеB
гічну паузу для проведення в Україні військової реформи
[1]. В епоху постіндустріального світу і глобалізованої
економіки вирішення питання війни і миру відбувається
в нових площинах, але не втрачає своєї гостроти. У цій сиB
туації головне, відзначив він, – «завдати шкоди можлиB
вому противнику невійськовими засобами ще до того, як
сам збройний конфлікт стане фактом».
Справді, нині ставка робиться здебільшого на стратеB
гію стримування й локальні спецоперації з використанB
ням усього арсеналу політикоBдипломатичних, розвідуB
вальних, інформаційноBпсихологічних, економічних та
екологічних засобів впливу на можливого супротивника.
Глобальна фінансовоBекономічна криза загострила весь
спектр проблем, пов’язаних з конкуренцією за стратегічB
ні ресурси розвитку, що подекуди провокує спроби розB
в’язати породжені нею проблеми воєнними засобами.
Тому в цих нових умовах радикальна реформа й модерніB
зація Збройних Сил України є імперативом політики
національної безпеки. Однак реформа армії в Україні збіB
гається в часі з проведенням інших реформ – системи дерB
жавної влади, судової системи, кримінальної юстиції,
економіки, соціальної сфери, освіти, охорони здоров’я тоB
що. Усе це потребує багато часу й величезних трудових та
фінансових ресурсів. Тому реформи мають відбуватися
в часі та в обсягах з урахуванням співвідношення їхньої
пріоритетності та необхідності нейтралізувати насампеB
ред найнебезпечніші загрози національній безпеці країни
загалом, не в останню чергу – у сфері її оборони.
Питання національної безпеки постійно піднімаються
вітчизняними дослідниками. У роботі [2] були означені
проблеми захисту національних інтересів, однак не розB
глядався науковоBметодичний апарат обґрунтування необB
хідних сил та засобів для їх захисту, не наведені методи
й методики, які можна використовувати для оцінювання
рівня й характеру загроз реалізації національних інтереB
сів України.
У [4] концептуально викладений підхід до розподілу
функцій у структурах безпеки та оборони, який передбаB
чає необхідність розподілу завдань і ресурсів для підтриB
мання національної безпеки, але в роботі не наводиться
методичний апарат, який можна використовувати для
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розподілу завдань між суб’єктами СЗНБ та обґрунтуванB
ня сил і засобів, необхідних для їх виконання.
У [5] запропоновано метод обґрунтування завдань із
безпекового супроводу реалізації національних інтересів
у СЗНБ. Відповідно до цього методу, виявлене в реB
зультаті моніторингу зростання небезпеки (загрози) реаB
лізації національних інтересів передбачається усувати
або нейтралізувати спільними зусиллями суб’єктів СЗНБ
без застосування силових методів і засобів. І тільки поB
тім, у разі їх неефективності, для усунення або нейтраліB
зації виявленої небезпеки (загрози) пропонується давати
обґрунтовані завдання для використання силових метоB
дів і засобів. Але самої процедури обґрунтування цих
завдань та форми їх практичної реалізації в статті не наB
водиться.
Таким чином, у наведених публікаціях методологія
обґрунтування завдань для суб’єктів СЗНБ, що залуB
чаються до спільної протидії загрозам реалізації націоB
нальних інтересів України та стримування застосування
проти неї військової сили, не розглядалася.
Виходячи із цього, метою даної статті є розробка ваB
ріанта способу «мирного» стримування збройного конфB
лікту шляхом проведення локальних спеціальних операB
цій з використанням арсеналу політикоBдипломатичних,
розвідувальних, інформаційноBпсихологічних, еконоB
мічних та інших засобів впливу на можливого супротивB
ника, які є в розпорядженні суб’єктів СЗНБ України.
Результатами успішного подолання кризових явищ,
з якими зіткнулася Україна, можуть стати [2]:
• забезпечення високого рівня та якості життя українB
ського суспільства як «суспільства середнього класу»;
• реалізації мрії українців про сильну, справедливу
й консолідовану демократичну республіку;
• входження України до числа провідної «десятки»
країн світу на правах сучасної держави з конкурентною
економікою ХХI ст.;
• реалізації європейського вибору України.
Реформи «нової хвилі» можуть стати основою для доB
сягнення історичного консенсусу на шляху утвердження
України як сучасної демократичної республіки. У цих
умовах країні вкрай потрібні безпека, нові можливості
для розвитку, інвестиції та технології.
Опанування нових ринків для наших виробників та
експортерів необхідно розглядати як системотворчий
чинник розвитку національної економіки, а отже, і як
пріоритетне завдання української зовнішньої політики.
Основними інструментами в реалізації завдань безпеB
кової політики України із захисту національних інтереB
сів у світі, що змінюється, мають стати:
• політика позаблоковості України;
• використання гарантій безпеки, наданих Україні
за добровільну відмову від ядерної зброї;
• взаємовигідне стратегічне партнерство;
• ефективна співпраця з міжнародними організаціяB
ми та союзами на основі балансу інтересів;

• участь у створенні нової системи колективної безB
пеки в європейському просторі тощо.
Водночас проголошена Україною політика позаблокоB
вості та вимога достатньої обороноздатності вимагають
від нас швидких та рішучих дій щодо розвитку націоB
нального сектора безпеки [2].
Необхідно констатувати, що нині Збройні Сили
України тільки обмежено готові до виконання завдань за
призначенням. Озброєння та військова техніка застаріли
морально й фізично, недостатньо фінансується проведенB
ня бойової підготовки військ.
Для подолання стану, що склався, необхідно вжити
термінових заходів. На нашу думку, головними серед
них мають бути:
• відновлення ролі Ради національної безпеки і обоB
рони України як центру вироблення політики перетвоB
рень у цій сфері;
• зміна підходів до бюджетної політики у сфері
національної безпеки та оборони;
• розробка доктринальних основ проведення локальB
них спеціальних операцій несилового характеру з викорисB
танням арсеналу політикоBдипломатичних, розвідувальB
них, інформаційноBпсихологічних, міжнародноBправових,
економічних та інших засобів впливу на можливого суB
противника, здатних стримувати його войовничі настрої
щодо застосування військової сили проти України;
• реформування Збройних Сил України в напрямі
розвитку сил стримування та підвищення їхньої готовB
ності до виконання завдань за призначенням. Саме на
розвитку цих сил мають бути сконцентровані зусилля,
фінансові, матеріальні та інші ресурси. Україні потрібні
Збройні Сили, розвідувальні й контррозвідувальні оргаB
ни, здатні завчасно виявляти й ідентифікувати загрози
національній безпеці України, наміри можливого супроB
тивника щодо застосування сили або силового тиску для
реалізації своїх інтересів, а також пропонувати ефективB
ні заходи щодо їх недопущення.
Досвід підтримання національної безпеки нейтральB
них держав [4] показує, що протидія загрозам воєнного
характеру виглядає найбільш результативною, якщо
вона здійснюється спільними зусиллями силових струкB
тур, відомств, які провадять зовнішньополітичну й екоB
номічну діяльність, спецслужб та лобіюється в інформаB
ційному просторі засобами масової інформації, а також
забезпечується проведенням спеціальних інформаB
ційних операцій і т. ін.
Концептуально цей напрям протидії загрозам воєнB
ного характеру розглянуто в [5]. Основна гіпотеза, поклаB
дена в основу запропонованого методу, полягає в тому, що
виявлений або прогнозований рівень загрози воєнного
характеру має усуватися або нейтралізовуватися насамB
перед невійськовими (політичними, економічними,
інформаційноBпсихологічними тощо) методами й засоB
бами, а в разі їх низької ефективності – з використанням
воєнноBполітичних, військовоBтехнічних, спеціальних,

Наука і оборона 2’2012

Воєнна безпека

оборонних та інших методів і засобів для підтримання
достатнього рівня воєнної безпеки держави.
Детальніший розгляд даного напряму в умовах УкраїB
ни веде до усвідомлення потреби розробки нових способів
інтеграції зусиль суб’єктів СЗНБ для нейтралізації
виявлених загроз без застосування силових методів.
Процедуру обґрунтування завдань суб’єктам СЗНБ
розглянемо на гіпотетичному прикладі усунення або
нейтралізації загроз воєнного характеру з боку евенB
туального противника. Для наочності трирівнева ієрарB
хія оцінювання рівня воєнної небезпеки містить політичB
ну (Sp), економічну (Sе), воєнну (Sv) та інформаційну (Sі)
сфери (рис. 1).
Рівень воєнної небезпеки К(t)

Політична сфера

Економічна сфера

Воєнна сфера

Інформаційна сфера

(Sр = 7)

(Sе = 5)

(Sv = 7)

(Sі = 9)

Fp1 = 7

Fе1 = 5

Fv1 = 3

Fі1 = 9

Fp2 = 5

Fе2 = 3

Fv2 =7

Fі2 = 7

Fv3 = 5

Fі3 = 5

Fp3 = 5

Рис. 1. Гіпотетичний приклад оцінювання
рівня воєнної небезпеки

У виокремлених сферах вибрані такі показники
воєнної небезпеки:
для сфери Sp:
Fp1 – спроби втручання у внутрішні справи держави;
Fp2 – підтримка радикально налаштованих націонаB
лістичних рухів;
Fp3 – фінансування іншими державами недержавних
організацій і центрів, які компрометують найвище поліB
тичне керівництво держави;
для сфери Sе:
Fе1 – нав’язування умов надання кредитів;
Fе2 – запровадження квот на певні види експортної
продукції;
для сфери Sv:
Fv1 – проведення військових навчань поблизу кордоB
нів України;
Fv2 – розміщення поблизу кордонів баз протиповітряB
ної оборони;
Fv3 – посилення розвідки території за допомогою ліB
таків дальнього радіолокаційного спостереження;
для сфери Sі:
Fі1 – проведення спеціальних інформаційних операB
цій проти найвищого воєнноBполітичного керівництва;
Fі2 – дискредитація в засобах масової інформації та
в Інтернет найвищого військового керівництва й офіцерB
ського складу Збройних Сил;
Fі3 – розпалювання міжнаціональної ворожнечі серед
особового складу Збройних Сил.
Результати експертного оцінювання пріоритетів сфер
і показників у цих сферах за 9Bбальною шкалою, як це
рекомендовано в [7], показані на рисунку 1.
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Припустимо, що під час реалізації національних інтеB
ресів у процесі моніторингу виявлено зростання рівня
воєнної небезпеки на величину D К(t) (див.: [6]), що, за
результатами прогнозування, знижує очікувану ефекB
тивність реалізації національних інтересів нижче пороB
гового (припустимого) рівня.
Нейтралізація виявленого зростання рівня воєнної
небезпеки можлива або шляхом адекватного нарощуванB
ня можливостей у воєнній сфері, або шляхом реалізації
несилових заходів [5] (табл. 1).
Для врахування вимог чинного законодавства [8, 9],
у якому серед основних принципів зовнішньої політики
визначені своєчасність та адекватність заходів захисту
національних інтересів реальним і потенційним загрозам
Україні, її громадянам і юридичним особам та вирішенB
ня міжнародних спорів мирними засобами, потрібно вміB
ти обґрунтовувати необхідні й достатні для цього сили
(суб’єкти СЗНБ), порядок і масштаб їх застосування.
Їхнє цільове призначення – знизити (нейтралізувати) виB
явлене зростання рівня воєнної небезпеки. Величину поB
трібного зниження рівня воєнної небезпеки будемо назиB
вати нейтралізаційним зсувом.
Для практичного вирішення цього стратегічного завB
дання потрібно, поBперше, визначити величину необхідB
ного нейтралізаційного зсуву виявленого зростання
рівня воєнної небезпеки; поBдруге, визначити суб’єкти
СЗНБ, яких доцільно залучити до спільної нейтралізації
виявленого зростання рівня воєнної небезпеки; поBтретє,
визначити необхідний внесок кожного суб’єкта СЗНБ
у формування необхідного нейтралізаційного зсуву.
Згідно [5], потрібний нейтралізаційний зсув за
вибраного порогового рівня воєнної небезпеки Кпор =
0,68 становить:
D Кн(t) = D К(t) + 0,1 D К(t) =
= (0,784 – 0,680) + 0,0104 = 0,1144 (1)

(1)

До планування потрібного нейтралізаційного зсуву
«мирними» несиловими засобами доцільно залучити
суб’єктів СЗНБ, які опікуються політичною, економічною
та інформаційною сферами.
Проведемо оцінку можливостей кожного суб’єкта
СЗНБ щодо нейтралізації воєнної небезпеки в матриці моB
делі М7 (тобто за тих самих пріоритетів вибраних сфер).
Почергово в кожній з вибраних для планування поB
трібного нейтралізаційного зсуву сфер зменшуємо найB
більший пріоритет показника на одну градацію 9Bбальної
шкали, залишаючи незмінними решту показників
інших сфер, та з допомогою моделі М7 розраховуємо
можливості даної сфери щодо формування потрібного
нейтралізаційного зсуву (див. табл. 2).
Якщо розрахований можливий нейтралізаційний
зсув
(2)
D Км(t) > D Кн(t),
то розрахунок завершується. Якщо умова не викоB
нується, то проводяться аналогічні розрахунки для двох
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Таблиця 1

Загальна характеристика невійськових засобів
Невійськові засоби
Функції
Суб’єкти, відповідальні за використання
1. ПолітикоBдипломатичні Формування сприятливої воєнноBполітичної
Президент, Уряд, Верховна Рада, Міністерство
обстановки, зміцнення міжнародного становища закордонних справ (МЗС), Рада національної
України
безпеки і оборони України (РНБОУ), інші
зовнішньополітичні відомства
2. Правові (міжнародні та Зміцнення законодавчих основ миру та безпеки, Верховна Рада, РНБОУ, МЗС, Мін’юст,
внутрішньодержавні)
правових бар’єрів для розв’язування війн
Міноборони
і конфліктів
3. Економічні
Розвиток економічних, торговельноBфінансових, Мінфін та інші відомства, відповідальні за
науковоBтехнічних відносин, які зміцнюють
розвиток основних галузей національного
оборону країни
господарства
4. ІнформаційноB
Утвердження поглядів, ідей і переконань, які
Міністерства, відомства, комітети тощо у
психологічні
зміцнюють мир та обороноздатність держави
справах науки, культури, освіти, релігій; МЗС
5. Інформаційні
Формування позитивної громадської думки;
Державні органи управління інформаційними
використання інформаційних ресурсів для
системами; інформаційні системи установ; ЗМІ
оборони
6. Гуманітарні
Подолання духовноBкультурних антагонізмів,
Міносвіти і науки, Комітет у справах релігій,
розвиток суспільних, міжособистісних зв’язків громадські організації
7. Розвідка
Виявлення агресивних намірів, прихованих
Служба зовнішньої розвідки України, Головне
операцій, захист оборонних секретів
управління розвідки Міністерства оборони
України
8. Суспільна (громадська, Стримування і вигнання агресорів шляхом
РНБОУ, Міноборони, Служба безпеки України,
неурядова) оборона
ненасильницького спротиву
громадські організації самооборони

показників з найбільшими пріоритетами для кожної
сфери доти, доки не буде виконана умова (2).
З даних, наведених у таблиці 2, видно, що спроби виB
рішити питання зменшення рівня воєнної небезпеки
шляхом здійснення відповідних заходів тільки за рахуB
нок одного показника в кожній зі сфер (політичній, екоB
номічній або інформаційній) не дають потрібного резульB
тату (0,032, 0,018 і 0,083 менші за необхідні 0,1144).
У нашому гіпотетичному прикладі умова (2) викоB
нується тоді, коли впроваджені суб’єктами СЗНБ заходи
невійськового характеру у вибраних сферах скомпенB
сують вплив показників з найбільшими пріоритетами
одночасно в цих сферах на одну градацію шкали (див.
останній рядок у таблиці).
Виконання умови (2) є підставою для прийняття
управлінського рішення про усунення або нейтралізацію
виявлених загроз національній безпеці без застосування
силових методів.
Можливі нейтралізаційні зсуви, розраховані окремиB
ми суб’єктами СЗНБ, розпорядженнями особи, яка прийB
має остаточне рішення, переводяться в ранг необхідних
внесків кожного суб’єкта СЗНБ у формування необхідноB
го нейтралізаційного зсуву, які й визначають стратегічні
завдання відповідних суб’єктів у СЗНБ.
Процес підготовки конкретних заходів у рамках виB
значених стратегічних завдань (Zu) суб’єктів (U) у СЗНБ
пояснюється на рисунку 2.

Таблиця 2

Оцінка можливостей формування
потрібного нейтралізаційного зсуву

Сфера

Політична
(Sp)
Економічна
(Sе)
ІнформаційB
на (Sі)
Політична
(Sp)
Економічна
(Sе)
ІнформаційB
на (Sі)

Показники,
Можливий
Рівень
пріоритети яких
воєнної нейтралізацій+
зменшуються на
небезпеки, ний внесок,
одну градацію
D Км (t)
К(t)
шкали
Fp1 = 5
0,752
0,032
Fp2 = 5
Fp3 = 5
Fе1 = 3
0,766
0,018
Fе2 = 3
Fі1 = 7
0,701
0,083
Fі2 = 7
Fі3 = 5
Fp1 = 5
0,661
0,123
Fе1 = 3
Fі1 = 7
(Fp2 = 5, Fp3 = 5,
Fе2 = 3, Fі2 = 7,
Fі3 = 5, Fv1 = 3,
Fv2 =7, Fv3 = 5)

Для виконання стратегічних завдань кожен суб’єкт
СЗНБ розробляє множину конкретних заходів, спрямоB
ваних на зниження впливу найбільшого за вагою показB
ника (див. табл. 2). Кількість заходів та їх масштаб
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К (t)

Sp
Fp1

Fp2, Fp3

Sv

Sе
Fе1

Fе2

Завдання
Uр

Завдання
Uе

Суб’єкт
Uр

Суб’єкт
Uе

Fv1, Fv2,

Система
підтримання
національної
безпеки

Sі
Fі1

Fі2,
Завдання
Uі
Суб’єкт
Uі

Рис. 2. Ієрархія задачі формування
потрібного нейтралізаційного зсуву виявленого
зростання рівня воєнної небезпеки

у локальній спеціальній операції повинні бути такими,
щоб знизити вплив зазначеного показника на одну
градацію шкали. Дана задача, як правило, вирішується
шляхом експертного оцінювання. Для цього відповідний
суб’єкт делегує своїх експертівBфахівців з даної галузі.
Наприклад, в інформаційній сфері показником з найB
більшою вагою вибрано Fі1 – проведення спеціальних
інформаційних операцій (СІО) проти найвищого воєнноB
політичного керівництва держави. Для зниження
впливу СІО на одну градацію 9Bбальної шкали (з 9 до 7)
у СЗНБ (суб’єкт Uі) створюється спеціальний підрозділ
протидії СІО, котрий виявляє інформаційні джерела, які
здійснюють негативний інформаційний вплив на вибрані
об’єкти, проводить реконструювання задуму, мети й наB
прямів інформаційних атак, викриває справжні наміри,
оприлюднює замовників тощо. У комплексі ці заходи,
якщо вони реалізуються вчасно, зводять нанівець
зусилля замовників СІО. Звісно, такі заходи мають
узгоджуватися з експертами СЗНБ.
Висновок
Розглянутий спосіб стримування збройного конфлікB
ту шляхом проведення локальних спеціальних операцій
з використанням арсеналу політикоBдипломатичних,
розвідувальних, інформаційноBпсихологічних, еконоB
мічних та інших засобів впливу на можливого супротивB
ника, що є у розпорядженні суб’єктів СЗНБ, відповідає
проголошеним основним принципам зовнішньої політиB
ки України щодо своєчасності та адекватності заходів
захисту національних інтересів реальним і потенційним
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загрозам Україні, її громадянам та юридичним особам,
та вирішенню міжнародних суперечок насамперед мирB
ними засобами. Усі етапи запропонованого способу
базуються на кількісних оцінках виявленого зростання
рівня воєнної небезпеки, що дає системі забезпечення
національної та воєнної безпеки змогу адаптуватися до
рівня й характеру загроз і використовувати методи реB
флексивного управління як найбільш результативні та
ощадливі, а також унеможливлювати силовий тиск або
використання військової сили проти України.
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атвердження 19 жовтня 1993 р. Верховною
Радою України першої Воєнної доктрини
України (далі – ВДУ) стало важливим актом
закладення підвалин Воєнної організації
держави (ВОД).
Постанова Верховної Ради України «Про Основні
напрями зовнішньої політики України» [1], прийнята
2 липня 1993 р., дала розробникам ВДУ досить чіткі
політичні орієнтири. ВДУ [2] задекларувала перед усім
світом основні принципи та пріоритети воєнної політики
й міжнародного співробітництва нашої держави з питань
безпеки, окреслила мету, принципи та основні напрями
функціонування та подальшого розвитку Збройних Сил
України (ЗСУ). Зокрема було зроблено акцент на оснащенB
ні ЗСУ новітніми засобами збройної боротьби, комплектуB
ванні їх на основі загального військового обов’язку й за
контрактом з поступовим переходом до професійної армії,
вирішенні комплексу питань, пов’язаних із соціальним
захистом військовослужбовців. Були проголошені також
мета, принципи й основні напрями воєнноBекономічної та
військовоBтехнічної політики нашої держави.
Стосовно ВОД у ВДУ було лише задекларовано, що раB
зом зі ЗСУ у воєнний час діють Прикордонні війська,
Національна гвардія, Служба безпеки України, війська
внутрішньої та конвойної охорони Міністерства внутрішB
ніх справ та формування Цивільної оборони України, без
зв’язку з поняттям ВОД.
Водночас ВДУ навіть на момент її прийняття не повB
ною мірою відповідала вимогам, які висуваються до
такого важливого документа.
Розроблення проекту ВДУ було розпочате на підставі
розпорядження Президента України «Щодо створення
робочої групи для розробки Концепції національної
безпеки України» від 6 лютого 1992 р. До складу робочої
групи увійшли фахівці Центру оперативноBстратегічних
досліджень Генерального штабу (ГШ) ЗСУ та представниB
ки управлінь Міністерства оборони України (МОУ) і ГШ.
Проект ВДУ разом з проектом Концепції національної
безпеки України було розглянуто 10 березня 1992 р. на
першому засіданні Ради національної безпеки і оборони
України (РНБОУ) під головуванням Президента УкраїB
ни. Згодом проект був погоджений з міністерствами та
іншими центральними органами виконавчої влади.
Отже, проект ВДУ – документа загальнодержавного
значення – фактично розроблявся фахівцями лише
військового відомства.
У ВДУ були використані поняття й терміни, визнаB
чення і зміст яких відповідали рівню розвитку воєнної
політології в Україні на той час.
Визначення поняття «воєнна безпека України», навеB
дене у преамбулі ВДУ, було неточним (не зрозуміло, від
кого або від чого слід захищати національні інтереси
України, можливе різне тлумачення умов потенційної та
реальної воєнної загрози).
У документі не було надано розгорнутої характеристиB
ки воєнноBполітичної обстановки, не визначено перелік
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можливих воєнних загроз. Зроблено наголос на вирішенB
ні завдань оборони власними силами за всіма напрямами
й від будьBякої держави.
Основною причиною війн і воєнних конфліктів визнаB
чені суперечності між державами, без належної уваги до
можливих внутрішніх конфліктів.
Заперечення щодо розміщення іноземних військ на
території України мало категоричний характер і не враB
ховувало реалії міжнародного співробітництва Збройних
Сил і тимчасового базування в Севастополі ЧорноморB
ського флоту Російської Федерації.
Такі вислови, як «війська постійної готовності та реB
зерви», «стратегічне розгортання всіх видів Збройних
Сил», «здатність до ведення воєнних дій у близькому
космосі», «повітряноBкосмічна оборона» тощо не відповіB
дали реальності щодо структури, організації, можливосB
тей та засад застосування ЗСУ. Склад і структура ЗСУ
взагалі не були визначені. Не сформульовані принципи
застосування ЗСУ та інших військових формувань під
час відсічі зовнішній агресії, не окреслена стратегія їхніх
дій у можливій війні.
Принципи економічного забезпечення воєнної безпеB
ки України, засади військовоBтехнічної політики держаB
ви викладені у вигляді набору гасел, без конкретики, яка
враховувала б реальні можливості держави (наприклад,
«забезпечення максимальної ефективності воєнного виB
робництва за умови обмеженості фінансових і матеріальB
них ресурсів», «раціональна конверсія воєнного виробB
ництва» тощо).
Детальніший аналіз змісту першої ВДУ проведено
у [3, 4], там само надано низку слушних рекомендацій
щодо його уточнення.
Розмитість і неконкретність багатьох положень ВДУ
мали й цілком об’єктивні причини. Її розробники повинB
ні були б спиратися на Концепцію національної безпеки
України, але цей фундаментальний документ був прийB
нятий лише за кілька років. Тому твердження у преамбуB
лі ВДУ про те, що вона є складовою Концепції національB
ної безпеки України, виглядає як побажання.
Загалом ВДУ містила лише перелік принципів і бажаB
них загальних орієнтирів воєнного будівництва України
у воєнноBполітичному, військовоBтехнічному та воєнноB
економічному аспектах. Однак це не зменшує історичної
значущості цього документа, насамперед щодо ключових
питань – миролюбності нашої держави, її прагнення до
без’ядерного статусу й дотримання позаблоковості, тяB
жіння до принципів і норм міжнародного права.
Відповідно до ВДУ, а найбільшою мірою – до поставB
лених Верховною Радою і Президентом України завдань,
тривала напружена робота з розбудови ВОД. Насамперед
це стосувалося Збройних Сил.
У 1993 р. було завершено формування центрального
апарату МОУ та всіх штабів ЗСУ. Набула визначених конB
турів структура ЗСУ. Пріоритетне значення надавалося
Сухопутним військам, які вважалися головним носієм
бойової могутності українського війська. Але організаB
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ційно Сухопутні війська та їхнє командування були
повністю сформовані лише в першій половині 1996 р.
Найбільш дискусійним було питання про ВійськовоB
повітряні сили та Війська протиповітряної оборони. За
Концепцією оборони та будівництва ЗСУ (жовтень
1991 р.), вони мали скласти єдиний вид – Війська повітB
ряної оборони.
Президент України своїм Указом від 28 січня 1993 р.
постановив: сформувати на базі ВійськовоBповітряних
сил та Військ протиповітряної оборони єдиний вид ЗСУ –
ВійськовоBповітряні сили України (Війська оборони поB
вітряного простору), призначити єдиного командувача,
а командувачів ВійськовоBповітряних сил та Військ
протиповітряної оборони звільнити з посад. Однак уже
через рік Президент Указом від 18 лютого 1994 р. поверB
нув цих командувачів на посади, а Указом від 3 червня
1994 р. підтвердив їхні повноваження як командувачів
видів ЗСУ на період до сформування єдиного виду –
Військ повітряної оборони.
20 квітня 1995 р. Указом Президента України було
утворене командування Військ повітряної оборони
України (ВійськовоBповітряних сил і Сил протиповітряB
ної оборони) та призначено їх командувача, а Указ ПреB
зидента від 3 червня 1994 р. визнано таким, що втратив
чинність. Але ця історія мала продовження: 8 травня
1996 р. Президент України зупинив дію свого Указу від
20 квітня 1995 р. Структура ЗСУ знову стала чотиривиB
довою.
Причин для таких суперечливих рішень було кілька.
ПоBперше, серед керівництва ЗСУ існували протилежні
погляди стосовно доцільності об’єднання ВійськовоBпоB
вітряних сил і Військ протиповітряної оборони. ПоBдруB
ге, доводилося враховувати організаційні труднощі й виB
тратність об’єднання двох видів ЗСУ, оснащених складB
ним високотехнологічним озброєнням, а також технічну
неготовність і неукомплектованість необхідними кадраB
ми відповідної системи управління. Рішення про ствоB
рення нового виду ЗСУ тягло за собою широке коло пробB
лем – від форм і способів його застосування до питань
військової економіки, оборонної промисловості, відпоB
відних змін у системі військової освіти тощо [5, 6].
Процес створення ВійськовоBморських сил (ВМС)
України також був складним і тривалим. Формування
органів управління ВМС України почалося ще у квітні
1992 р. згідно з Указом Президента України від 5 квітня
1992 р. [7]. У серпні 1992 р. Україна та Російська ФедеB
рація підписали Угоду про принципи формування ВМС
України i ВМФ РФ на базі сил Чорноморського флоту
колишнього СРСР, а остаточно всі перепони з боку Росії
на шляху створення ВМС України були зняті лише
31 травня 1997 р. підписанням Президентами України
та РФ Угоди про статус і умови перебування ЧорноморB
ського флоту Росії на території України.
Постановою Кабінету Міністрів України від 5 лютого
1994 р. Головний штаб ЗСУ було перетворено на ГенеральB
ний штаб з певним розширенням його повноважень.
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13 червня 1994 р. Указом Президента України було
затверджено оновлену редакцію Положення про МінісB
терство оборони України (попередня редакція була
затверджена Розпорядженням Президента України від
17 грудня 1992 р.). На МОУ покладалося безпосереднє
керівництво ЗСУ, але їх підпорядкованість міністрові
оборони у прямій постановці питання не була визначена.
Не були встановлені Положенням також роль і місце ГШ
як органу військового управління.
Указом Президента України від 10 жовтня 1994 р. на
посаду Міністра оборони України була призначена циB
вільна особа. Це була перша спроба запровадження пошиB
реної в багатьох розвинених країнах практики цивільB
ного керівництва військовим відомством як однієї з форм
демократичного цивільного контролю над військовою
сферою держави. Не аналізуючи глибоко результативB
ність цієї спроби (поBперше, МОУ та підпорядковані йому
структури ще не були готові до роботи із цивільним кеB
рівником, поBдруге, була відсутня належна правова база
для цього), слід зазначити, що отриманий досвід мав певB
не позитивне значення для подальшого процесу війсьB
кового будівництва.
Законом України «Про внесення змін і доповнень до
статті 17 Закону України “Про оборону України”» від
20 жовтня 1994 р. було нормативно врегульоване важлиB
ве питання територіальної оборони держави. Положення
цього Закону були розвинені Указом Президента від
10 лютого 1996 р. «Про Тимчасове положення про териB
торіальну оборону України».
Невід’ємною складовою будівництва ЗСУ стало
рішуче скорочення їхньої чисельності. Станом на кінець
1995 р. її було знижено до 400 тис. осіб [8]. На шляху до
без’ядерного статусу Україна до 1 червня 1996 р. остаточB
но позбулася ядерного спадку Радянського Союзу на
своїй території [9].
Прийняття 28 червня 1996 р. Верховною Радою
України Конституції України закріпило на найвищому
законодавчому рівні роль ЗСУ, на які статтею 17 КонстиB
туції України [10] були покладені оборона держави,
захист її суверенітету, територіальної цілісності й недоB
торканності. Завданнями інших військових формувань
та правоохоронних органів держави Конституція УкраїB
ни визначила гарантування державної безпеки та захист
Державного кордону України.
Поняття «державна безпека» досі відсутнє в українB
ському законодавстві. Що стосується захисту ДержавноB
го кордону України, то це поняття з’явилося у статті 2
Закону України «Про Державний кордон України» лише
в серпні 2003 р., а на час прийняття Конституції України
стаття 27 цього закону мала назву «Охорона Державного
кордону України Прикордонними військами і Військами
повітряної оборони України».
Але в будьBякому разі очевидно, що визначені КонстиB
туцією України завдання ЗСУ, інших військових формуB
вань і правоохоронних органів держави не можуть бути
виконані без їх ефективної взаємодії та належного

організаційного й ресурсного забезпечення. Тобто в суB
купності стаття 17 Конституції України визначає завданB
ня ВОД.
15 жовтня 1996 р. Верховна Рада України схвалила
Програму діяльності Кабінету Міністрів України [11],
яка, зокрема, містила великий комплекс заходів із забезB
печення обороноздатності, національної безпеки УкраїB
ни, захисту її суверенітету, територіальної цілісності
й недоторканності кордонів. Програмою зокрема передB
бачалося:
• внести зміни до ВДУ, опрацювати проекти законодавB
чих і нормативноBправових актів щодо функціонування
ЗСУ та інших військових формувань, а також проекти ДерB
жавної програми будівництва та розвитку ЗСУ і Державної
програми розвитку озброєння та військової техніки;
• обґрунтувати пропозиції щодо структури та чиB
сельності ЗСУ, інших військових формувань з визначенB
ням необхідних обсягів матеріальноBтехнічних ресурсів,
продовольства, речового та іншого майна;
• завершити в 1997–1998 рр. розроблення й затверB
дження ВДУ (нової редакції), Стратегічного рішення на
застосування ЗСУ, відповідних законодавчих і нормативB
них актів з питань мобілізаційної готовності та мобілізаB
ційної підготовки, а також показників мобілізаційного
плану держави;
• розробити Концепцію співробітництва України
з іншими державами у військовій сфері, у якій передбачиB
ти умови та порядок участі ЗСУ в миротворчих операціях;
• розробити Концепцію запровадження сучасних
засобів бойового управління та інформаційного забезпеB
чення як складову єдиної автоматизованої системи зв’язB
ку та управління державою;
• здійснювати реформування оборонної промислоB
вості за пріоритетним напрямом створення замкнутих
циклів розробки й виробництва власного озброєння та
військової техніки;
• переглянути до кінця 1997 р. систему матеріальноB
технічного й тилового забезпечення ЗСУ, інших військоB
вих формувань, а також порядок формування державB
ного оборонного замовлення;
• розробити комплексну програму забезпечення
військовослужбовців та членів їхніх сімей житлом;
• розробити й затвердити Концепцію військової
освіти і науки.
Зазначена Програма стала помітним імпульсом для
активізації зусиль із розбудови ВОД України в загальноB
му руслі соціальноBекономічних перетворень у державі.
Уже 16 січня 1997 р. (однак більш як через три роки
після затвердження ВДУ) Верховна Рада України затверB
дила Концепцію (основи державної політики) націо+
нальної безпеки України, у якій уперше на законодавчоB
му рівні були визначені склад і призначення ВОД
України. Станом на січень 1997 р. вона охоплювала ЗСУ,
Службу безпеки України, Національну гвардію України,
внутрішні війська, органи й підрозділи Міністерства
внутрішніх справ (МВС) України, Прикордонні війська
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України, військові підрозділи Міністерства України
з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
(МНС), інші військові формування, утворені відповідно
до Конституції України [12]. На ВОД покладалися: забезB
печення оборони України, захист її суверенітету, теритоB
ріальної цілісності й недоторканності її кордонів;
протидія зовнішнім і внутрішнім загрозам воєнного
характеру; боротьба з організованою злочинністю; забезB
печення захисту населення в разі катастроф, стихійних
лих, небезпечних соціальних конфліктів, епідемій тощо.
Концепцією були визначені поняття «національна без+
пека» – стан захищеності життєво важливих інтересів
особи, суспільства й держави від внутрішніх і зовнішніх
загроз, та «система забезпечення національної безпеки»
(СЗНБ) – організована державою сукупність державних
органів, громадських організацій, посадових осіб та окреB
мих громадян, об’єднаних цілями та завданнями із заB
хисту національних інтересів, які проводять узгоджену
діяльність у межах законодавства України [12].
Виходячи з положень Конституції України, КонцепB
ція національної безпеки України визначила також
основні функції СЗНБ та повноваження основних суб’єкB
тів СЗНБ (Українського народу, Верховної Ради УкраїB
ни, Президента України, РНБОУ, Кабінету Міністрів
України, міністерств та інших центральних органів виB
конавчої влади). Усе це безпосередньо стосувалося ВОД.
Важливо, що до основних принципів гарантування наB
ціональної безпеки Концепцією віднесено демократичний
цивільний контроль за військовою сферою та за іншими
структурами в СЗНБ. Відповідно, одним з основних наB
прямів державної політики національної безпеки УкраїB
ни у військовій сфері визначено забезпечення демокра+
тичного цивільного контролю за ВОД. Слід зазначити, що
на той час поняття «контроль» більше пов’язувалося
в Україні з наглядом, тоді як у розвинених демократичB
них державах основним змістом цього поняття вважалося
управління (англ. cоntrol).
Концепція визначила основні можливі загрози націоB
нальній безпеці України в найважливіших сферах житB
тєдіяльності, зокрема у військовій сфері. Слід зазначити,
що деякі з наведених у Концепції воєнних загроз (зниB
ження рівня боєздатності ВОД, політизація силових
структур) насправді доцільно вважати не загрозами,
а факторами, які негативно впливають на рівень обороB
ноздатності держави.
Основними напрямами державної політики націоB
нальної безпеки України у військовій сфері Концепцією
визначені:
• створення ефективних механізмів і проведення
комплексних заходів щодо запобігання можливій агресії
або воєнному конфлікту, локалізації та ліквідації їхніх
наслідків;
• запобігання спробам та усунення порушень ДерB
жавного кордону й територіальної цілісності України.
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ВОД України як підсистема СЗНБ функціонувала
відповідно до визначених законодавством України завB
дань і порядку взаємодії під час їх виконання.
Відповідно до Закону України «Про оборону УкраїB
ни», ЗСУ в разі війни мали виконувати свої завдання
в тісній взаємодії з Прикордонними військами України,
Національною гвардією України, іншими військовими
формуваннями, створеними відповідно до законодавства
України, та Службою безпеки України. Зокрема для виB
конання завдань територіальної оборони залучалися
ЗСУ, Національна гвардія України, Служба безпеки
України, органи та війська МВС, Прикордонні війська
України, війська Цивільної оборони України та інші
військові формування, створені відповідно до законоB
давства України, в межах їхньої компетенції.
Участь інших військових формувань у функціонуванB
ні ВОД тією чи іншою мірою підтверджували також інші
чинні на той час закони України:
• щодо Національної гвардії України – захист консB
титуційного ладу України, цілісності її території від
спроб змінити їх насильницьким шляхом; участь у підB
триманні режиму надзвичайного стану; формування
в особливий період частин для охорони та оборони найB
важливіших державних об’єктів; участь у бойових діях
з відбиття нападу ззовні та захисту безпеки України [13];
• щодо Служби безпеки України – розвідувальна та
інформаційноBаналітична робота в інтересах розв’язання
проблем оборони, контррозвідувальне забезпечення обоB
ронного комплексу, ЗСУ, інших військових формувань;
сприяння Прикордонним військам України в охороні
Державного кордону України; сприяння забезпеченню
режиму воєнного та надзвичайного стану в разі їх оголоB
шення [14];
• щодо органів та військ МВС – підготовка сил і засоB
бів для охорони та оборони важливих державних об’єкB
тів, участь у воєнний час у територіальній обороні в райоB
нах розміщення об’єктів, що охороняються [15];
• щодо Прикордонних військ України – забезпеченB
ня недоторканності Державного кордону України на
суші, морі, річках, озерах та інших водоймах; охорона
виключної (морської) економічної зони України; відбитB
тя вторгнення на територію України озброєних формуB
вань; припинення збройних провокацій на Державному
кордоні України [16];
• щодо військ Цивільної оборони – захист населення
від наслідків воєнних дій [17].
Отже, лише Законом України «Про оборону України»
на законодавчому рівні було встановлено обов’язок ЗСУ
взаємодіяти в інтересах оборони держави з іншими війсьB
ковими формуваннями та Службою безпеки України.
У зворотному напрямі – від інших військових формувань
до ЗСУ – такий зв’язок практично не регламентувався.
Як наслідок, ВОД не була готова до виконання своїх
функцій повною мірою. До чого це могло призвести,
показує аналіз гіркого досвіду початкового періоду ВеB
ликої Вітчизняної війни, коли система державного та
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військового управління СРСР виявилася неготовою до
умов і потреб воєнного часу, а її перебудова у процесі війB
ни коштувала величезних людських і матеріальних втрат.
Як приклад сучасності можна згадати досвід бойових
дій збройних сил Російської Федерації в Чечні й ДагестаB
ні, детально розглянутий у [18]. Основними причинами,
які заважали узгодженим діям збройних сил, інших
військових формувань РФ у цьому збройному конфлікті,
були:
• відсутність інтегрованої системи прогнозування
й моніторингу воєнноBполітичної, стратегічної та операB
тивної обстановки в нестабільних регіонах;
• невідповідність нормативноBправової бази спільноB
го застосування різновідомчих силових структур;
• відсутність єдиних (об’єднаних) систем управління
й забезпечення військ (сил) та органів;
• відсутність узгодженого централізованого плануB
вання застосування військ (сил) та органів для вирішенB
ня спільних завдань;
• неузгодженість відомчих програмноBстатутних доB
кументів щодо підготовки військ (сил) до спільних дій
у разі виникнення кризової ситуації;
• відомча роз’єднаність інфраструктури воєнної
організації держави.
З урахуванням зазначеного очевидною є потреба у ствоB
ренні державного органу, який здійснював би управління
ВОД України та координував діяльність її складових.
Тією чи іншою мірою зазначені функції послідовно
покладалися на Раду оборони України [19], Раду націоB
нальної безпеки України [20], Раду національної безпеки
і оборони України [21].
На окрему увагу заслуговує Генеральна військова
інспекція при Президентові України. Вона була признаB
чена для забезпечення діяльності Президента України як
Головнокомандувача ЗСУ Сил і Голови РНБОУ в питанB
нях контролю та керування ЗСУ та іншими військовими
формуваннями держави [22]. Головним результатом
діяльності інспекції стало створення системи інформаB
ційноBаналітичного забезпечення керування ВОД УкраїB
ни [23].
Однак жоден із зазначених органів не був наділений
достатніми повноваженнями щодо безпосереднього
керівництва ВОД України навіть у мирний час.
10 червня 1997 р. Верховна Рада України розглянула
питання про стан боєздатності ЗСУ та перебіг виконання
заходів розділу «Обороноздатність держави» Програми
діяльності Кабінету Міністрів України. Прийнята за реB
зультатами розгляду постанова [24] передбачала прискоB
рення підготовки пропозицій щодо уточнення концепції
воєнного будівництва та внесення змін до загальної
структури й чисельності ЗСУ, розроблення проекту ДерB
жавної програми розвитку озброєння та військової техніB
ки, обґрунтування частки внутрішнього валового проB
дукту, яку держава має спрямувати на потреби оборони,
розроблення та подання до Верховної Ради України проекB
тів законодавчих актів з військової сфери, інші заходи.

Розвиток концептуальної та нормативноBправової
бази військового будівництва України не позбавляв необB
хідності в документі, яким на загальнодержавному рівні
були б визначені й скоординовані відповідні завдання,
терміни їх виконання, відповідальні виконавці та необB
хідні фінансові й матеріальні ресурси. Таким докуменB
том стала Державна програма будівництва та розвитку
ЗСУ до 2005 р., яку Президент України затвердив 20 січB
ня 1997 р.
Державна програма чітко визначила головні завдання
держави у сфері оборони, основні напрями, пріоритети
й заходи будівництва та розвитку ЗСУ на період триваB
лістю дев’ять років, розділений на три етапи: перший –
1997–1998 рр., другий – 1999–2000 рр., третій –
2001–2005 рр. Було заплановане виконання величезного
комплексу завдань: переформування військових округів
на оперативні командування, структурну перебудову
ЗСУ (зокрема створення їхніх функціональних складоB
вих), уточнення функцій органів військового управлінB
ня, створення єдиної автоматизованої системи управлінB
ня ЗСУ, перехід до єдиної системи забезпечення всіх
військових формувань держави тощо.
Передбачалася розробка програм будівництва та розB
витку видів ЗСУ, родів військ і спеціальних військ,
а також Державної програми розвитку озброєння й війсьB
кової техніки. Принципово змінювалися системи компB
лектування та бойової підготовки ЗСУ. Мало радикально
поліпшитися соціальне забезпечення військовослужбовB
ців та членів їхніх родин.
Уже 21 серпня 1997 р. Указом Президента України
були затверджені оновлені Положення про МОУ та ГШ
ЗСУ. Ці документи заклали основи раціонального розпоB
ділу функцій і повноважень між МОУ та ГШ, що, як
відомо, є одним з важливих принципів цивільного контB
ролю над військовою сферою.
Безпосереднє керівництво ЗСУ, як і раніше, покладаB
лося на МОУ, але були значно посилені роль і відповіB
дальність ГШ як окремої складової МОУ.
Згідно з Положенням, ГШ у воєнний час мав бути робоB
чим органом Верховного Головнокомандувача ЗСУ з керівB
ництва застосуванням ЗСУ та інших військових формуB
вань.
Були визначені такі основні завдання ГШ:
• стратегічне планування застосування ЗСУ та інших
військових формувань, координація їх оперативної та
мобілізаційної підготовки;
• організація та контроль за виконанням заходів,
спрямованих на підтримання військ (сил) у постійній боB
йовій і мобілізаційній готовності, комплектування їх
особовим складом, озброєнням і військовою технікою;
• забезпечення функціонування системи управління
ЗСУ, їх взаємодії з міністерствами, іншими центральниB
ми органами виконавчої влади та військовими формуB
ваннями;
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• організація та проведення оперативної підготовки
органів управління ЗСУ та інших військових формувань.
ГШ у процесі виконання покладених на нього завдань
мав взаємодіяти зі штабами інших військових формуB
вань.
Важливо, що начальник ГШ був за посадою першим
заступником міністра оборони України, тобто під час
реалізації своїх повноважень стосовно інших військових
формувань діяв від імені центрального органу виконавB
чої влади. За наказом міністра оборони України він мав
керувати приведенням ЗСУ у вищі ступені бойової готовB
ності, стратегічним розгортанням і застосуванням ЗСУ
та інших військових формувань.
Подальший перебіг та основні результати виконання
Державної програми будівництва та розвитку ЗСУ, проB
цес подальшого розвитку інших складових ВОД будуть
розглянуті в наступній статті.
З перших років незалежності Україна, послідовно
реалізовуючи суверенну зовнішню політику, активно
включилася до співпраці з існуючими європейськими та
євроатлантичними міжнародними структурами. Уже
в лютому 1992 р. відбувся перший візит до Києва ГенеB
рального секретаря НАТО, під час якого Україна була
запрошена до участі в Раді Євроатлантичного партB
нерства. У червні 1992 р. візит у штабBквартиру НАТО
у Брюсселі здійснив Президент України. Правову основу
такого курсу було сформовано в 1993 р. Основними наB
прямами зовнішньої політики України і ВОД України.
Згодом її було підтверджено Концепцією національної
безпеки України й розвинуто в нормативних актах ПреB
зидента України та Кабінету Міністрів України, інших
документах.
8 лютого 1994 р. Україна першою з країн СНД підпиB
сала Рамковий документ ініційованої НАТО Програми
«Партнерство заради миру». Політичними цілями участі
України в цій Програмі були:
• сприяння відкритості у плануванні національної
оборони та формуванні оборонного бюджету;
• підтримання спроможності й готовності у випадB
ках, передбачених Конституцією України, брати участь
у міжнародних операціях під егідою ООН або ОБСЄ;
• розвиток військового співробітництва з НАТО
у сфері планування бойової підготовки, проведення наB
вчань, покликаних підвищити можливості військ щодо
спільного проведення миротворчих, гуманітарних, поB
шукових і рятувальних операцій, виконання інших
подібних завдань;
• формування в перспективі таких ЗСУ, які зможуть
краще взаємодіяти зі збройними силами держав – членів
НАТО;
• забезпечення цивільного контролю над ЗСУ.
Важливим напрямом співпраці України з НАТО стала
миротворча діяльність. Так, у грудні 1995 р. на підставі
Резолюції Ради Безпеки OOН окремий спеціальний
батальйон ЗСУ ввійшов до складу Сил із забезпечення виB
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конання Дейтонської угоди (IFOR) під егідою НАТО
(у колишній Югославії).
Базовим документом для двосторонніх відносин
України й НАТО стала Хартія про особливе партнерст+
во, підписана 9 липня 1997 р. в Мадриді. Цим докуменB
том Організація Північноатлантичного договору визнала
Україну як невід’ємну частину Європи й підтримала
курс нашої держави на активну участь у європейських та
євроатлантичних структурах безпеки. Важливе значенB
ня мала готовність НАТО адаптуватися до нових реалій
у Європі та враховувати інтереси країнBпартнерів у проB
цесі трансформації та розширення Альянсу. Фактично
Хартія стала однією з передумов безконфліктного розB
витку нової системи безпеки в Європі.
З метою реалізації положень Хартії Указом ПреB
зидента України була затверджена Державна програма
співробітництва України з НАТО на 1997–2000 рр.
Паралельно тривало також зближення України з ЄвроB
пейським Союзом. Отже, відносини України з НАТО та
ЄС отримали підстави для динамічного розвитку в усіх
вимірах – воєнноBполітичному, військовому, військовоB
технічному, інформаційному тощо.
Міжнародне співробітництво України успішно розвиB
валося й за іншими напрямами – у рамках СНД і двостоB
ронніх відносин з багатьма країнами світу.
Усе це сприяло запозиченню й використанню іноземB
ного досвіду в розбудові і збалансуванні ВОД України,
насамперед її системоутворюючого елемента – ЗСУ.
Основною причиною гальмування розбудови ВОД
України було недостатнє фінансування потреб націо+
нальної оборони. Так, якщо в 1992 р. асигнування на
оборону становили майже 16% загальних видатків ДерB
жавного бюджету України, то в 1993 р. вони були зменB
шені до 9,7%, в 1994 р. – до 4,7%. Надалі вони колиB
валися від 6,0% в 1995 р. до 5,3% – в 1997 р. До того ж
визначені Державним бюджетом кошти на оборону
жодного року в повному обсязі виділені не були.
Висновки
1. Попри труднощі й окремі помилки, процес розбуB
дови ВОД України впродовж 1993–1997 рр. відбувався
з помітними позитивними результатами. Було укріплеB
но нормативноBправові засади ВОД, закладено основи поB
дальшого розвитку військових формувань та підвищення
ефективності керівництва ними.
Досить успішно вирішувалися завдання скорочення
чисельності та озброєння ЗСУ відповідно до потреб націоB
нальної оборони та міжнародних зобов’язань України.
Інтенсивно розвивалося міжнародне співробітництво
України у сферах безпеки та оборони, активізувалася
участь у міжнародній миротворчій діяльності. Відбулося
певне наближення до європейських стандартів в оборонB
ному плануванні, організації системи управління ЗСУ,
підготовці військових кадрів. Поліпшено соціальне стаB
новище військовослужбовців.
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Водночас нормативноBправове регулювання діяльносB
ті ВОД ще не давало відповідей на низку важливих
питань стосовно взаємодії різних військових формувань.
Існувала потреба в розробці оперативних і бойових
документів, які чітко регламентують таку взаємодію як
у мирний час, так і в особливий період.
2. Перша ВОД України відіграла свою історичну роль
як візитна картка нашої держави з питань воєнної поліB
тики та воєнної безпеки. Однак через надмірну деклараB
тивність і неконкретність вона не повною мірою відповіB
дала вимогам до керівного документа для розвитку ВОД.
Не була обґрунтована чітка система загроз та можливих
відповідей на них, а отже, не сформульовані принципи
розбудови ВОД, потребували також уточнення функції та
порядок взаємодії її елементів.
3. Військова реформа, яка має багато складових – поB
літичну, військову, економічну, соціальну тощо –
в Україні розглядалася переважно як завдання МОУ та
інших силових структур, а це заздалегідь прирікало її на
серйозні недоліки. Сформульовані силовими відомстваB
ми завдання реформування нерідко були відірваними від
реальності, а отже, не могли бути виконані своєчасно
й у повному обсязі. Лише затвердження в жовтні 1996 р.
Програми діяльності Кабінету Міністрів України,
а в січні 1997 р. – Державної програми будівництва та
розвитку ЗСУ до 2005 р. поставило військове будівництB
во в нашій державі на більш системну основу.
4. Недостатнє фінансування потреб національної обоB
рони негативно впливало насамперед на стан озброєння
й військової техніки ЗСУ та на рівень бойової підготовки
військових частин і підрозділів, стримувало процес поліпB
шення соціальних умов для військовослужбовців та члеB
нів їхніх родин. Без належної підтримки на межі розвалу
опинився оборонноBпромисловий комплекс держави.
5. Основою для подальшого удосконалення ВОД
України стала Державна програма будівництва та розB
витку ЗСУ до 2005 р., націлена на реалістичні та зважені
орієнтири будівництва ЗСУ з дотриманням передусім
вимог національної оборони.
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Стан і перспективи
розвитку
гіперспектральних систем
аерокосмічної розвідки
Розглянуто відносно новий і перспективний клас видових
засобів аерокосмічної розвідки – системи гіперспектраль
ного знімання, наведено основні характеристики сучасних
і перспективних космічних комплексів з оптико елект
ронною апаратурою гіперспектрального знімання.
Проаналізовано області застосування гіперспектральних
даних і тенденції розвитку гіперспектральних систем
аерокосмічної розвідки.
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З

німання поверхні Землі та розташованих на
ній об’єктів з повітряних та космічних платB
форм є важливим інструментом отримання
інформації, яка, завдяки таким своїм властиB
востям, як оперативність, повнота, точність, є
затребуваною в найрізноманітніших галузях – промисB
ловості, сільському господарстві, науці. Особливу роль
відіграє аерокосмічна інформація в задачах виявлення
змін в оперативній обстановці, оцінювання бойових
можливостей сторін, розвідки оперативноBтактичних
об’єктів тощо. Тому вже багато років триває неухильне
збільшення загальної кількості працюючих у космосі
супутників оптичної та радіолокаційної розвідки,
дистанційного зондування Землі (ДЗЗ), відповідно зросB
тають обсяги одержаної видової інформації.
На цей час у космосі в активному режимі працюють
понад 110 супутників ДЗЗ, оптикоBелектронної та радіоB
локаційної розвідки, інформацією з яких щоденно
користуються й керуються державні органи, силові
структури, комерційні компанії тощо.
За даними відомої консалтингової компанії EuroB
consult, загальний обсяг продажів космічної видової
інформації (космознімків) у світі у 2010 р. становив
1,3 млрд дол. США і продовжує зростати щорічно в сеB
редньому на 8–9%, передусім за рахунок збільшення
попиту на знімки високого просторового розрізнення.
Проте висока просторова якість аерокосмічного зобраB
ження не завжди гарантує вирішення поставленого завB
дання; у багатьох випадках для цього потрібна детальна
інформація про спектральні відбивальні характеристики
об’єктів інтересу. Таку інформацію можна одержувати за
допомогою відносно нового класу оптикоBелектронних
приладів – гіперспектральних систем.
Гіперспектральна система (ГСС) – це оптикоBелектB
ронний засіб, здатний формувати зображення одночасно
в багатьох (десятках і сотнях) спектральних зонах, приB
чому ширина однієї спектральної зони може не перевиB
щувати кількох нанометрів. Завдяки таким властивостям
ГСС дає змогу реєструвати тонку спектральну структуру
випромінювання об’єктів.
Конструкції ГСС, їхня класифікація, тактикоBтехнічB
ні характеристики й напрями використання розглянуті,
наприклад, у [1–3]. Про різні аспекти застосування аероB
космічних ГСС при вирішенні задач безпеки та оборони
йшлося у працях [4–9]. Мета даної статті – висвітлити,
у продовження статті [5], стан систем і технологій гіперB
спектрального знімання (ГСЗ) на сучасному етапі й стисB
ло окреслити тенденції їх подальшого розвитку.
Гіперспектральні системи: непростий шлях
до сучасних зразків
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Перші ГСС створювалися на основі напрацювань у гаB
лузі багатоспектральних аерокосмічних сенсорів, які
встановлювалися на космічних платформах починаючи
з 1970Bх рр. і продемонстрували свою ефективність під
час вирішення найрізноманітніших завдань [5].
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Спочатку бортові системи формування гіперспектB
ральних зображень (відеоB або гіперспектрометри) розB
роблялися з орієнтацією на використання з повітряних
платформ (літаків). У 1983–1986 рр. у науковоBдослідній
лабораторії військовоBповітряних сил США Jet Propulsion
Laboratory (JPL) були створені експериментальні
відеоспектрометри AISB1 та AISB2 (Airborne Imaging
Spectrometer). AISB2 мав 128 робочих спектральних
каналів, які разом покривали діапазон від 1,2 мкм до
2,5 мкм при спектральній розрізнюваності 10,6 нм; просB
торова розрізнюваність з висоти 4,5 км становила 14 м на
місцевості.
У 1989 р. спеціалістами лабораторії JPL був сконструB
йований відеоспектрометр авіаційного базування –
AVIRIS (Airborne Visible / Infrared Imaging SpectroB
meter), який пішов у серію й донині залишається одним
з найкращих і найзатребуваніших. Сенсор AVIRIS веде
зйомку у 224 спектральних зонах, якими охоплюється
спектральний діапазон 0,4–2,5 мкм; спектральне розрізB
нення 10 нм; радіометричне розрізнення 12 біт; простоB
рове розрізнення зображень, котрі ним формуються, стаB
новить від 4 м до 20 м залежно від висоти польоту носія.
У 90Bх рр. минулого століття роботи зі створення
нових гіперспектральних систем тривали. В 1995 р.
у рамках програми Міністерства оборони США HYDICE
(Hyperspectral Digital Imagery Collection Experiment)
компанією Goodrich Corporation Optical & Space Systems
був розроблений експериментальний відеоспектрометр,
який мав 210 спектральних каналів, давав змогу здійсB
нювати знімання земної поверхні в спектральному діапаB
зоні 0,40–2,5 мкм і забезпечував просторову розрізнюваB
ність 0,8–4,0 м на місцевості в діапазоні висот польоту
літака 1,5–8,0 км.
Проведені в ті роки дослідження дали спеціалістам
змогу оцінити потенційні можливості ГСС, а також за
рахунок нових технічних і технологічних рішень та доB
сконалої елементної бази підвищити тактикоBтехнічні
характеристики ГСС. Після цього розпочалося їх випроB
бування на борту космічних апаратів (КА).
Першим КА з бортовим гіперспектрометром HSI
(HyperSpectral Imager), призначеним для розвідувальB
них цілей, був американський супутник Lewis. Сенсор
HSI мав 384 спектральні канали, якими охоплювався
діапазон від 0,4 мкм до 2,5 мкм. Ширина одного спектB
рального каналу становила близько 6 нм, просторове розB
різнення на поверхні Землі – 30 м. Супутник Lewis був
виведений у космос 23 серпня 1997 р., але внаслідок
проблем у роботі бортової системи стабілізації та апараB
тури зв’язку він так і не розпочав своєї місії, тому на
Землі не вдалося отримати жодного зображення із сенB
сора HSI.
У 1997–2001 рр. у США реалізовувалася програма
створення космічного комплексу ГСЗ подвійного признаB
чення Naval Earth Map Observer (NEMO). До складу
бортового комплексу входили відеоспектрометр COIS
(Coastal Ocean Imaging Spectrometer), панхроматична

камера та спеціалізована обчислювальна система. ВідеоB
спектрометр COIS забезпечував формування зображень
сцени суходолу або морської поверхні з просторовим розB
різненням до 30 м у смузі завширшки 30 км, робочим
спектральним діапазоном 0,4–2,5 мкм, спектральним
розрізненням 10 нм. Панхроматична камера забезпечуB
вала синхронне формування зображень тієї самої сцени
з просторовим розрізненням 5 м. Бортова спеціалізована
обчислювальна система здійснювала обробку даних
у масштабі часу, близькому до реального, та їх автомаB
тичну класифікацію.
Ініціатором проекту NEMO був департамент DARPA,
пізніше перейменований у Department of Defense (DoD)
Міністерства оборони США, головний виконавець –
науковоBтехнічний підрозділ (Office of Naval Research)
ВійськовоBморського відомства. Крім того, у проекті браB
ли участь кілька комерційних партнерів, які планували
використовувати гіперспектральні знімки в геології,
сільському господарстві, землекористуванні та в інших
галузях. З певних причин проект NEMO у 2001 р. був
призупинений.
На початку 2003 р. у космосі функціонувало три КА,
оснащених гіперспектральними сенсорами: PROBAB1
(PRoject for On Board Astronomy), EOB1 (Earth Observing)
та MightySat II (Sindri). Два останні КА використовуваB
лися для космічного знімання місцевості, моніторингу
територій і розвідки об’єктів.
21 листопада 2000 р. КА EOB1 був виведений практичB
но на ту саму орбіту, по якій уже кілька років рухався заB
пущений раніше КА LandsatB7. На борту EOB1 установB
лений гіперспектральний прилад HYPERION, який має
понад 220 робочих спектральних каналів, ширина кожB
ного з них (спектральна розрізнюваність) становить
близько 10 нм. На борту EOB1 розміщений також оптикоB
електронний сенсор ALI (Advanced Land Imager), який
має десять робочих спектральних каналів, шість із яких
збігаються з робочими каналами радіометра ETM+, устаB
новленого на LandsatB7. Загальна смуга спектральної
чутливості обох цих сенсорів збігається та охоплює діаB
пазон 0,4–2,5 мкм, вихідні оптичні сигнали обох сенсоB
рів калібруються по амплітуді за однією схемою. ЗазнаB
чимо, що на сьогодні КА EOB1 продовжує працювати на
орбіті й поставляти нові зображення, але КА LandsatB7
як джерело інформації вже завершив свою місію.
КА MightySat II (інша назва – Sindri) створювався
в межах спеціальної програми військовоBповітряних сил
США з вивчення розвідувальних можливостей гіперB
спектральних даних, зокрема в частині виявлення замасB
кованих об’єктів. Супутник був запущений на орбіту
19 липня 2000 р. зі встановленим на ньому Фур’єBспектB
рометром FTHSI (FourierBTransform Hyperspectral
Imager) із числом спектральних каналів 256 у діапазоні
0,47–1,05 мкм при спектральній розрізнюваності 1,7 нм
і просторовій розрізнюваності 26–51 м. Сенсор забезпеB
чував знімання місцевості в смузі 6–26 км.
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Досвід експлуатації КА MightySat II за період до заверB
шення його місії в жовтні 2001 р. показав, що за допомоB
гою космічних гіперспектральних даних забезпечуються
дешифрування замаскованих об’єктів бронетанкової
техніки та виявлення їхніх слідів на ґрунті, оцінювання
стану місцевості, зокрема доріг, а також вирішення багаB
тьох інших завдань. Було досягнуто ймовірності виявленB
ня цільових наземних об’єктів до 0,95 м при точності їх
просторової локалізації до 20 м.
Кілька років тому впродовж двох років виконувався
цікавий міжнародний проект CEPA JP8.10, у якому браB
ли участь понад сто військових спеціалістів та вчених із
Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів, Норвегії,
Швеції та Великої Британії [10]. Метою проекту було
експериментально оцінити можливості гіперспектральB
них і багатоспектральних систем щодо вирішення задач
оперативноBтактичної розвідки, а також виробити рекоB
мендації для подальшого вдосконалення таких систем.
До виконання проекту були залучені авіаційні гіперB
спектральні сенсори MIVIS, ASI та бортова камера висоB
кого просторового розрізнення Hasselblad, а також низка
спектрометрів для наземних вимірювань оптичних спектB
рів цілей. Серед тактичних сценаріїв, котрі реалізовуB
валися під час досліджень, було визначення цілей, зокреB
ма низькоконтрастних, замаскованих або прихованих;
розпізнавання цілей розвідки, відбракування фальшB
цілей; виокремлення військових об’єктів серед інших
у складному, просторово розподіленому об’єкті тощо.
Результати проекту CEPA однозначно показали, що
з використанням методу ГСЗ можуть ефективно вирішуB
ватися такі завдання оперативноBтактичної й тактичної
розвідки, як:
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• виявлення цілей (як спектральних аномалій), у тоB
му числі замаскованих на фоні місцевості штучних об’єкB
тів, а також частково укритих об’єктів;
• розпізнавання штучних і природних об’єктів,
зокрема таких, що мають геометричні розміри менше
просторового розрізнення аерокосмічної системи (субпікB
сельне розпізнавання);
• визначення речовин і матеріалів (шляхом реєструB
вання та оцінювання «тонкої спектральної структури»
відбитих оптичних сигналів).
Досвід виконання зазначеного та інших подібних
проектів, а також повсякденна діяльність органів розB
відки свідчать, що деякі складні завдання аерокосмічної
розвідки успішно вирішуються шляхом проведення
зйомки місцевості одночасно гіперспектральним сенсоB
ром і традиційною оптикоBелектронною апаратурою виB
сокого просторового розрізнення з наступним комплексB
ним дешифруванням отриманих матеріалів. Так, відомо,
що КА MightySatBІІ систематично застосовувався в парі
з КА оптичної видової розвідки США KeyHole. Значно
підвищило повноту й точність оцінок місцевості спільне
використання у процесі дешифрування знімків з КА ЕОB1,
LandsatB7 і Terra/ASTER.
У 2011 р. на навколоземних орбітах працювало
в активному режимі три КА, обладнаних ГСС, а також
перебувала певна кількість відпрацьованих (які не функB
ціонували з різних причин) КА з подібними сенсорами.
У таблиці 1 наведені основні тактикоBтехнічні характеB
ристики сучасних КА (діючих, відпрацьованих та перB
спективних) з бортовим обладнанням для ведення ГСЗ
(напівжирним шрифтом відмічені орбітальні засоби ГСЗ,
діючі на початок березня 2012 р.).
Таблиця 1

Космічні апарати з бортовими ГСС та їхні основні характеристики
Назва КА; [країна /
Кількість
Спект+
Просторове
оператор системи];
каналів;
ральний
розрізнення, м;
Назва сенсора
рік виведення
радіометричне діапазон,
[спектральне
на орбіту
розрізнення
мкм
розрізнення, нм]
Космічні апарати, виведені на орбіту
Lewis;
HSI
384;
0,4–2,5
30;
[США / NASA]; (HyperSpectral
12 біт
[5–6,5]
1997 р.
Imager)
(зведений з орбіти)
MightySatBII
FTHSI (Fourier
145
0,35–1,05
вздовж траси
(Sindri);
Transformation
(256)*;
(0,45–1,05)*
30–250;
[США / NASA
HyperSpectral 8 або 12 біт
упоперек траси
(ВПС США)];
Imager)
26–51; [1,7]
2000 р.
(зведений з орбіти)
EO+1 (Earth
Hyperion
220 (242)*;
0,43–2,4
30; [10]
Observing+1);
12 (16)* біт
(2,5)*
[США / NASA
(ВПС США)];
2000 р.
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Висота
орбіти;
нахил; маса
КА

Перелік завдань,
що вирішуються

Н = 517 км; Оцінювання ефективності
;
застосування технології
гіперспектрального зніB
мання у військових цілях
Н = 689,6 –
Відпрацьовування
672,6 км;
апаратури ГСЗ і методів
І = 98,37О; виявлення замаскованих
125 кг
військових об’єктів
в інтересах національної
безпеки та оборони
Н = 703 км;
Одержання зображень
І = 98,3О;
земної поверхні
588 кг
в комерційних
і військових інтересах
відомств США
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Продовження таблиці 1
Назва КА; [країна /
оператор системи];
рік виведення
на орбіту
MTI (Multispectral
Thermal Imager);
[США / УправлінB
ня з національної
безпеки та нерозпоB
всюдження зброї
масового ураженB
ня]; 2000 р.
(не функціонує)

Назва
сенсора

MTI

HXRS

PROBA+1 (Project
CHRIS
for On+Board
(Compact
Autonomy);
High
[Бельгія – Велика Resolution
Британія / ЄКА];
Imaging
2001 р.
Spectrometer
OrbViewB4;
WarefighterB
[США / NASA];
1
2001 р.
(невдалий запуск)
ChandrayaanB1;
[Індія / ISRO];
2008 р.
Експеримент на
Міжнародній косB
мічній станції
(МКС) HREP
(HICOBRAIDS
Experiment
Payload);
[США та Японія /
JAXA та NASA];
2009–2010 рр.
TacSat+3
(Tactical
Satellite 3);
[США / Air Force
Space Command];
2009 р.

Кількість
Спект+
Просторове
Висота орбіти;
каналів;
ральний розрізнення, м;
нахил;
радіометричне діапазон,
[спектральне
маса КА
розрізнення
мкм
розрізнення, нм]
15;
0,45–1,39
;
Н = 583,3–
біт
[ ]
569,5 км;
І = 97,34О;
592 кг

4;
біт

0,45–0,86

5;
[ ]

11;
біт
19;
біт

0,86–10,7

20;
[ ]
20;
[5–12]

250 (200)*;
біт

0,415–1,05

0,45–0,905
0,83–1,74
1,58–2,49
3,0–5,0
0,4–0,95

Проведення цілодобового
ГСЗ, відпрацьовування
апаратури й методів
виявлення об’єктів,
пов’язаних з ядерною
зброєю, збір цілепоказань
в інтересах застосування
високоточної зброї,
екологічний моніторинг

Н = 681–561 км;
Відпрацювання
І = 97,9О;
перспективних технологій
94 кг

8;
[11,4
11,4
11,4
25]
80;
[15]

Н ~ 470 км;
;

Одержання зображень
земної поверхні
в комерційних інтересах

1380 кг

МКС

Перший індійський
міжпланетний зонд,
розширення наукових
знань про Місяць
Відпрацювання
перспективних технологій
у галузі аналізу морської,
мілководної та берегової
обстановки

HySI
(HyperB
spectrat
Imager)
HICO
(HyperB
spectral
Imager for
the Coastal
Ocean)

32;
біт

;
біт

0,38–1,0

90;
[5,7]

ARTEMIS
(Advanced
Responsive
TacticallyB
Effective
Military
Imaging
Spectrometer)

400;
біт

0,4–2,5

4;
[5]

NEMO
COIS
(Naval Earth Map
(Coastal
Observer);
Ocean
[США / ВМС
Imaging
США];
Spectrometer)
відкладений

Перелік завдань,
що вирішуються

Перспективні космічні апарати
210 (220)*;
0,4–2,5
30–60;
біт
[10]
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Н = 449–420 км; Відпрацювання нових
І = 40,45О;
технологій передачі
400 кг
гіперспектральних даних
безпосередньо у війська
в режимі часу, близькому
до реального

Н ~ 605 км;
;

В інтересах національної
безпеки, моніторинг
надзвичайних ситуацій,
морської поверхні
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Продовження таблиці 1
Назва КА; [країна /
оператор системи];
рік виведення
на орбіту

Назва
сенсора

SentinelB2;
[ЄКА];
за планом на 2013 р.
ALOSB3;
HMSS
[Японія / JAXA]; за
(HyperB
планом на 2014 р. Multispectral
Sensor)
Aries
(Australian Resource
Information and
Environmental
Satellite);
[Австралія / ACRES];
планується
HyMap (Hyperspectral
Mapper); [Австралія];
планується

EnMAP
(Environmental
Monitoring and
Analysis Programme);
[Німеччина / DLR];
за планом на 2012 р.
HYPSEO
(HyperSpectral Earth
Observer);
[Італія / ASI];
планується

Перелік завдань,
що вирішуються

Відпрацювання нових
технологій в екології,
океанології

57;
128;
12 біт

0,40–0,97
0,9–2,5

30;
[10] 30;
[12,5]

32;
32;
біт

0,40–1,05
2,0–2,5

30;
[20], [16]

Метеорологія
й дослідження cтану
рослинності

128

0,44–2,50

2–10;
[15]

Геологія, пошук
і розвідка природних
ресурсів, біологія,
екологія, океанологія

DAIS

79

0,4–12,3

20–30; [10]

Н ~ 500 км;
;

Детальний моніторинг
ґрунтів, рослинності,
водних ресурсів

HYC
(HyperB
spectral
Camera)

60

0,4–2,5

20–50, 300;
[10]

Н ~ 675 км;
;

256

0,41–1,05
1,05–2,50

30;
[10]

Н ~ 677 км;
;

Підтримання націоB
нальної безпеки, контB
роль за надзвичайними
ситуаціями, моніторинг
земної та морської
поверхонь
Відпрацювання нових
технологій

1600

0,35–2,5

700–1000

0,2–0,9
1,0–1,4

3;
[1]
5;
[0,5–100]

256 (вибір від
10 до 100)

0,5–0,8

Spectre (АММ)*;
CHRIS
[Велика Британія /
(Compact
Sira ElectroBOptics Ltd
High
та Astrium];
Resolution
планується
Imaging
Spectrometer)
АстрогонBВулкан;
АстрогонB1
[РФ]; планується
Астрогон;
Реагент
[РФ]; планується
Службовий модуль
МКС Альфа;
[РФ]; планується

Кількість
Спект+
Просторове
Висота орбіти;
каналів;
ральний розрізнення, м;
нахил;
радіометричне діапазон,
[спектральне
маса КА
розрізнення
мкм
розрізнення, нм]
Перспективні космічні апарати
13
10…60;
Н ~ 800 км;
[ ]
І ~ 98О;
~ 1100 кг

ЮниконBВ

20;
[4–8]

– дані відсутні;
* – за різними джерелами.
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Н ~ 618 км;
І ~ 97,9О;
2000 кг

Н ~ 500 км;
І= ;
~ 1100 (120)* кг
МКС
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Аналіз наведених у таблиці 1 даних свідчить, що на
даний час тільки США та Європейське космічне агентстB
во (ЄКА) мають діючі на орбітах КА з ГСС.
Проте в найближчі дваBтри роки планують вивести на
орбіту КА з ГСС на борту такі країни, як США, Японія,
Італія, Велика Британія, Німеччина, Канада, Австралія,
Російська Федерація (РФ), а також ЄКА. Федеральне
космічне агентство Роскосмос реалізує Програму ствоB
рення космічного комплексу дослідження природних
ресурсів Землі «РесурсBП», за якою передбачається мати
в космосі національне угруповання кількох КА для висоB
кодетального, детального широкосмугового та гіперB
спектрального моніторингу земної поверхні, а також відB
повідну наземну інфраструктуру прийому, обробки та
передавання інформації користувачам. Створення даноB
го космічного комплексу вважається в Росії одним з найB
важливіших і пріоритетних науковоBтехнологічних
проектів.
У напрямі створення й підготовки до застосування
гіперспектральних засобів працюють досить багато як
державних, так і приватних компаній у різних країнах
світу. Головними розробниками КА і ГСС аерокосмічної
розвідки та спостереження виступають такі консорціуB
ми, компанії, організації:
• Lewis – TRW Space & Electronics Group (США);
• MTI – ЛосBАламоська та Сандійська національні лаB
бораторії, JPL, Ball Aerospace, TRW Space & Electronics
Group, Raytheon (усі – США);
• MightySatBII – Spectrum Astro, Kestrel Corp.,
Aerospace Corp. (усі – США);
• EOB1 – Swales Aerospace, Northrop Grumman
(США);
• ChandrayaanB1 – Центр космічних досліджень ISRО
(Індія);
• ORBViewB4 – Orbimage (США);
• TacSatB3 – Alliant Techsystems Inc. (США);
• ALOSB3 – (сенсор HMSS) NEC Corp. (Японія);
• NEMO – Управління наукових досліджень ВМС
США (Office of Naval Research) та Space Technology
Development Corp. (США);
• Aries – CSIRO, Auspace Ltd. та ACRES (усі –
Австралія);
• ЮниконBВ – НауковоBвиробниче підприємство
АФАР і НауковоBтехнічний центр «Реагент» (РФ);
• Астрогон – НауковоBдослідний інститут електроB
механіки (РФ) і НауковоBтехнічний центр «Реагент».
Про зацікавленість відомств та організацій різних
країн даним класом видових аерокосмічних засобів свідB
чать обсяги їхніх цільових витрат. Наприклад, в 1995 р.
розробка компанією TRW гіперспектральної системи
HSI для КА Lewis (див. табл. 1) коштувала 10,2 млн дол.
США. Проект EOB1 обійшовся державному бюджету в 193
млн дол. США. Сумарна вартість запуску індійського КА
ChandrayaanB1 оцінюється у 80,8 млн дол. США (рекорд
для індійської космонавтики!). На створення КА TacSatB3

у Сполучених Штатах було витрачено близько 60 млн
дол. США, а на проект NEMO – близько 71 млн дол. США.
Вартість створення вищезгаданого російського оптикоB
електронного космічного комплексу «РесурсBП» оціB
нюється в 4,7 млрд рублів.
Основне джерело фінансування дедалі досконаліших
аерокосмічних систем ГСЗ – державний бюджет, оскільB
ки користувачами даних, отримуваних за їх допомогою,
є здебільшого силові відомства та їхні розвідувальні
структури. Разом з тим, дуже перспективним виявляєтьB
ся застосування аерокосмічних гіперспектральних даних
у багатьох інших галузях, а саме: в пошуку й розвідці
корисних копалин, землекористуванні, сільському й ліB
совому господарстві, екології та охороні довкілля,
діагностиці природноBтехногенних комплексів, атмосфеB
ри, моря та внутрішніх водойм тощо [5, 11, 12]. Багато
економічних, технологічних, промислових та інших
проектів у зазначених галузях уже сьогодні реалізуються
за участю компаній приватного сектора. Особливий інтеB
рес до гіперспектральних даних проявляють приватні
компанії, які спеціалізуються на пошуку й розвідці
корисних копалин, а також працюють в аграрному сектоB
рі (прогнозування врожайності сільськогосподарських
культур, консалтингові послуги).
Тенденції розвитку
ГСС – клас оптикоBелектронних засобів ДЗЗ, який
з’явився відносно недавно й перебуває в процесі інтенсивB
ного розвитку. Відкриваються нові можливості ГСС, розB
ширюється номенклатура задач, які вирішуються за
допомогою матеріалів ГСЗ або в комплексі з ними, триває
постійний пошук найпростіших та найефективніших ріB
шень, зростає кількість користувачів гіперспектральною
інформацією, ведеться підготовка кваліфікованих фахівB
ців з роботи з даними ГСЗ. Усе це сприяє тому, що як дерB
жавними організаціями, так і приватними компаніями
у світі активно створюються нові й нові конструкції бортоB
вих гіперспектральних сенсорів, розробляються й удоскоB
налюються алгоритмічні та програмні засоби обробки
гіперспектральних даних, опрацьовуються способи розпоB
всюдження даних, формується нормативноBпонятійна
база. Розглянемо стисло основні тенденції та перспективи
подальшого розвитку ГСС аерокосмічної розвідки.
Бортові засоби. З погляду воєнних застосувань ГСС
основним їхнім недоліком є доволі низьке просторове
розрізнювання. Якщо в разі гіперспектрального зніманB
ня місцевості з повітряного простору він ще може бути
скомпенсований вибором належної висоти польоту ліB
така, то в разі космічного знімання з висот у кілька соB
тень кілометрів цей недолік ГСС сильно обмежує можлиB
вості виявлення й розпізнавання на гіперспектральному
зображенні об’єктів оперативноBтактичної, а особливо
тактичної розвідки. Тому одним з головних завдань, які
вирішують сьогодні конструктори, є підвищення просB
торової розрізнюваності ГСС.
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Як правило, формування гіперспектральних зобраB
жень здійснюється в умовах браку оптичної енергії в роB
бочих спектральних каналах, унаслідок чого у відеосигB
налі присутній доволі великий рівень шумів і перешкод
[3]. Щоб понизити цей рівень, застосовують різні види
попередньої обробки та фільтрації сигналів зображення
за допомогою бортових мікропроцесорів. На бортовий
комп’ютер також покладаються завдання збереження
сигналів зображень та підготовки їх до передавання на
Землю. Слід очікувати, що в найближчому майбутньому
рівень інтелектуалізації обчислювальних процесів значно
підвищиться, що дасть змогу здійснювати на борту носія
автоматичне виявлення й розпізнавання об’єктів інтересу
на гіперспектральних зображеннях у темпі їхнього форB
мування або близькому до цього [1, 5, 14, 15].
Унаслідок загальносвітової тенденції до радикальноB
го зменшення розмірів космічних платформ останнім чаB
сом багато уваги приділяється конструюванню бортових
оптикоBелектронних сенсорів, зокрема апаратури ГСС,
мінімальних розмірів і маси [6, 16]. У подібних констB
рукціях знаходять своє місце нові оптичні схеми формуB
вання зображень, лінійки й матриці фотоперетворювачів
на базі CMOS / CCD (Complementary Metal Oxide Silicon /
ChargeBCoupled Device) [13, 17]. Особливий попит і перB
спективу мають ті фотоприймачі, у яких досягається
висока чутливість без спеціального охолодження.
Необхідно зазначити, що питання формування вимог
до наступного покоління гіперспектральної апаратури та
обчислювальних ресурсів опрацювання даних залиB
шаються предметом дискусій серед спеціалістів.
Програмні засоби моделювання та оброблення да+
них. У принципі, для оброблення гіперспектральних
аерокосмічних даних можуть використовуватися ті самі
програмні системи, за допомогою яких здійснюється
комп’ютерне оброблення багатоспектральних зобраB
жень: ENVI, ERDAS Imagine, PCI Geomatica тощо [11].
Так певний час і відбувалося. Однак унаслідок таких
особливостей гіперспектральних даних, як вибірковість
проходження крізь атмосферу, надзвичайно висока виB
мірність, складність інтерпретації тощо, обробка потреB
бувала багато часу, а для інтерпретації зображень були
необхідні висококваліфіковані фахівці. Тому останніми
роками провідні комерційні компанії – виробники спеB
ціалізованого програмного забезпечення додають до
своїх продуктів спеціальні модулі, орієнтовані на гіперB
спектральні дані.
Американська компанія EXELIS [www.exelisvis.com],
власник програмної системи ENVI, у взаємодії з департаB
ментом DoD Міністерства оборони США розробила спеB
ціальний програмний інструмент Tactical Hyperspectral
Operational Resource (THOR) Tools для обробки гіперB
спектральних зображень, який дає змогу:
• проводити атмосферне коригування зображення;
• в автоматичному режимі виявляти й розпізнавати
цільові об’єкти;
• визначати спектральні аномалії;
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• виявляти зміни в різночасових зображеннях;
• здійснювати ідентифікацію матеріалів (речовин) за
їхнім спектром тощо.
Нещодавно модулем з подібними функціями, спільно
розробленим спеціалістами ERDAS і INTEGRAPH, було
доповнено широковідому програмну систему ERDAS
Imagine [http://erdas/products.aspx].
Недержавна компанія PCI Geomatics [www.pcigeomatB
ics.com] на замовлення й за фінансової підтримки КосB
мічного агентства Канади (Canadian Space Agency) доповB
нила свою систему PCI Geomatica блоком нових програм,
які дають змогу:
• проводити атмосферне коригування;
• виконувати візуалізацію гіперспектральних даних;
• здійснювати субпіксельне оброблення та класифіB
кацію зображень;
• відбудовувати (розраховувати) оптичні спектри відB
биття й розсіяння наземних об’єктів тощо.
Однак у роботі з гіперспектральними даними зустріB
чається досить багато проблем, поки ще не розв’язаних.
Це, зокрема:
• побудова розрахункових моделей та алгоритмів виB
рішення прямих та обернених задач атмосферної оптики
для заданих типів ГСС;
• апостеріорне підвищення просторової та радіометB
ричної якості зображень;
• виділення контурів характерних об’єктів та оцінюB
вання їхнього стану;
• створення технологій автоматизованого дешифруB
вання просторово розподілених військових, військовоB
промислових і природноBтехногенних об’єктів;
• оптимізація складу робочих спектральних каналів
ГСС;
• створення спектральних баз даних для природних
і штучних об’єктів;
• візуалізація гіперспектральної інформації;
• інтегрування даних ГСЗ із геопросторовими даниB
ми, отриманими від інших інформаційних джерел та геоB
інформаційних систем (ГІС).
Деякі проблеми із цього переліку тільки починають
досліджуватися. Для частини проблем уже існують глиB
бокі теоретичні і прикладні розробки [14, 15, 18], які
можуть стати основою для нових алгоритмічних і проB
грамних рішень. Дуже актуальною задачею є розробка
нових ефективних методів та алгоритмів підвищення
розрізнювальної здатності гіперспектральних зобраB
жень. Деякі способи й алгоритми розв’язання цієї пробB
леми пропонуються, зокрема, в [19–22].
Управління даними. Проблема управління даними
охоплює весь комплекс організаційноBтехнічних питань,
пов’язаних із замовленням і плануванням зйомки, обробB
кою одержаних даних і створенням на їх основі інформаB
ційних продуктів, доведенням інформації до користуваB
чів, організацією архівування і збереження даних.
Управління гіперспектральними даними неможливе без
розвиненої інформаційної інфраструктури, яка має бути
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частиною загальної інфраструктури геопросторових даB
них (ІГД) країни. Наприклад, така інфраструктура розпоB
діленого прийому, оброблення, розповсюдження й архівуB
вання гіперспектральних даних створюється нині у США;
загальна вартість її створення, включно з її імплементаB
цією в національну ІГД, оцінюється в 150 млн дол. США.
Мета функціонування інфраструктури управління даB
ними – максимально оперативне й повне задоволення
інформаційних запитів з боку замовників, причому
зображення або інша інформація, що надається, повинні
відповідати узгодженим усіма сторонами критеріям
якості.
Що стосується багатоспектральних зображень, то для
їх оцінювання в 1995 р. у США було розроблено 7Bрівневу
систему MIIRS (Multispectral Imagery Interpretability
Rating Scale), у якій зображенню присвоюється певний
ранг залежно від його дешифрувальних властивостей
щодо таких груп об’єктів: 1) військового призначення,
2) промислові та міські, 3) сільськогосподарські, 4) місB
цевість (суходіл), 5) водні ресурси. Уявлення про цю
шкалу дає таблиця 2.
Таблиця 2

Шкала якості багатоспектральних
аерокосмічних зображень MIIRS [13]
(адаптовано)
Рівень
Опис (Description)
(Rating)
1
Виявляється різниця між міськими й сільськими
територіями. Ідентифікуються ділянки понад
100 акрів, берегова лінія. Виявляються головні
магістралі, мости
2
Виявляються багатосмугові дороги. ВизначаютьB
ся водойми та їхній стан, ліси й вирубки, теритоB
рії сільськогосподарських ділянок, розливи рік
3
Визначаються межі рослинність / ґрунт. РозB
пізнаються основні вулиці міста, берегова лінія.
Дешифруються відмінності між житловими,
торговельними та промисловими будівлями
4
Виявляються бойові позиції танків, бронемашин,
артилерії, невеликі кораблі (15–20 футів завдовжB
ки), ідентифікуються майданчики для посадки
невеликих літаків (типу Cessna). Визначається
рядність автомобільних доріг
5
Дешифруються автостоянки, іригаційні споруди.
Розрізняються купи будівельних матеріалів (ліс,
пісок, гравій) для побудови оборонних споруд
6
Дешифруються стежки, навігаційні маркери на
суходолі й на воді, індивідуальні будинки для
проживання, велика рогата худоба. Виявляються
нещодавно поставлені мінні поля
7
Вирізняються справжні цілі типу танк від фальшB
цілей. Дешифруються стрілецькі окопи та
індивідуальні чарунки, сліди від гусениць танків

Як уже зазначалося, одним з важливих критеріїв
якості аерокосмічного зображення є величина простороB
вої розрізнюваності, або детальність на місцевості. ВажB
ливо, що існує пряма відповідність між рівнями MIIRS
і просторовою розрізнюваністю зображення (детальнісB
тю на місцевості); цей зв’язок видно з таблиці 3 [23].
Таблиця 3

Рівні MIIRS і просторова розрізнюваність
зображення (ПРЗ)
Рівень

1

2

3

4

5

6

7

ПРЗ, Понад 4,50– 2,50– 1,20– 0,75– 0,40– 0,20–
м
9
9,00 4,50 2,50 1,20 0,75 0,40

Таким чином, хоча оцінки якості за системою MIIRS
мають суб’єктивний характер (залежать від людиниBдеB
шифрувальника), вони завжди можуть бути виражені чеB
рез об’єктивний параметр – просторову розрізнюваність
зображення. Це сприяє застосуванню системи MIIRS для
оцінювання якості гіперспектральних зображень як таB
кої, що дає змогу спростити управління процесами форB
мування й дешифрування даних видової аерокосмічної
розвідки.
Підсумок
Таким чином, у статті розглянуто відносно новий, але
перспективний клас видових засобів аерокосмічної розB
відки – системи ГСЗ. Наведено основні характеристики
сучасних і перспективних космічних комплексів з оптиB
коBелектронною апаратурою ГСЗ. Проаналізовано області
застосування гіперспектральної інформації та тенденції
розвитку ГСС аерокосмічної розвідки, показано, що серед
бортових видових засобів наступного покоління важлива
роль належатиме гіперспектральним датчикам. УрахоB
вуючи це, провідні компанії розвинених країн активно
й послідовно розробляють нові технології гіперспектральB
ного знімання. Оскільки сучасний рівень впровадження
ГСС поки не відповідає їхнім потенційним можливостям,
значна увага має приділятися обґрунтуванню нових
способів застосування технологій ГСЗ і поширенню кола
користувачів гіперспектральної інформації.
У зв’язку із цим зазначимо, що ще у 2009–2010 рр.
ученими Наукового центру аерокосмічних досліджень
Землі НАН України та співробітниками Спеціального
конструкторського бюро «Арсенал» була проведена спільB
на дослідницька робота з обґрунтування вимог до вітчизB
няного зразка космічного гіперспектрального сенсора та
формування його вигляду. Це створило сприятливі умови
для подальших науковоBдослідних і дослідноBконструкB
торських робіт зі створення першого вітчизняного гіперB
спектрального сенсора, що може бути реалізовано,
зокрема, в рамках Загальнодержавної цільової науковоB
технічної космічної програми України на 2013–2017 рр.
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У

продовж останнього десятиліття відбуваютьB
ся якісні зміни в теорії та практиці застосуB
вання військ (міжвидових угруповань) та
коаліційних сил [1, 2, 3]. Так, ознаки збройB
них конфліктів та локальних війн початку
ХХІ ст. значно відрізняються від основних ознак ведення
збройної боротьби минулого століття [4, 5, 6], зокрема:
• відсутністю суцільної лінії фронту між військами;
• великою динамікою зміни обстановки в районі боB
йових дій, особливо на тактичному рівні;
• масованим застосуванням засобів повітряного (поB
вітряноBкосмічного) нападу;
• застосуванням різноманітних інформаційноBаналіB
тичних та розвідувальноBударних систем і комплексів;
• завданням ударів по найважливіших об’єктах адміB
ністративного, промислового та військового характеру
засобами високоточної зброї;
• зміщенням акценту у веденні збройної боротьби
в бік інформаційної сфери та здійсненням інформаційноB
го впливу на супротивника та його системи управління;
• зміною переліку та змісту завдань, які виконуютьB
ся міжвидовими угрупованнями при застосуванні їх
у різноманітних операціях (бойових діях);
• зміною деяких принципів, способів та методів
в управлінні підпорядкованими частинами, підрозділами
(бойовими групами) під час ведення сучасних бойових дій.
Ураховуючи зазначене, можна зробити висновок, що
перемога в сучасних війнах може бути досягнута не тільB
ки без окупації території, а й узагалі без безпосереднього
контакту із супротивником, лише в результаті проведенB
ня тривалої стратегічної повітряноBкосмічної наступальB
ної операції та перемоги в інформаційному протиборстві.
Це вимагає насамперед необхідного рівня якості управB
ління різними міжвидовими угрупованнями (МУ), який
досягається за рахунок здійснення широкомасштабної
автоматизації цього процесу [7].
Автоматизація процесу управління МУ здійснюється
для підвищення ефективності управління їхніми силами
та бойовими засобами, що, у свою чергу, може забезпечиB
ти підвищення бойових можливостей військового угруB
повання. Таким чином, у сучасному конфлікті (війні)
в разі комплексного використання інформаційних, розB
відувальних та ударних комплексів та автоматизованих
систем військового призначення (АСВП) визначальним
фактором для одержання перемоги над супротивником є
ефективність управління з використанням перспективB
них засобів автоматизації.
Головна мета статті полягає у визначенні співвідноB
шення тривалості фаз життєвого циклу АСВП для розраB
хунку строків її розробки, виготовлення, модернізації,
експлуатації та більш раціонального використання реB
сурсів, необхідних для виконання всіх заходів з її
розробки, а також визначення строку розробки нової
системи для заміни існуючої АСВП.
Чинні державні стандарти колишнього СРСР, ДСТУ,
методичні вказівки [8, 9], а також нормативні докуменB
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ти, у тому числі Міністерства оборони України, визнаB
чають загальні організаційні питання та в основному
регламентують склад і перелік проектної та робочоB
конструкторської документації, яку необхідно розробиB
ти в процесі створення відповідних автоматизованих сисB
тем (АС), основні принципи їх створення, функції, стадії,
етапи тощо. Військових стандартів, які б визначали особB
ливості розробки АСВП як складних систем, на жаль, не
існує, а тому під час створення АСВП мають місце
невпорядкованість та невизначеність деяких заходів.
Кінцевою метою перетворення української армії є форB
мування нечисленних, високомобільних і добре озброєB
них Збройних Сил, побудованих за функціональними
ознаками й насамперед на основі зростання ролі сил неB
гайного і швидкого реагування, а також Сил спеціальних
операцій у виконанні завдань Збройних Сил України
в мирний і воєнний час. Зазначені сили являтимуть собою
певні МУ Збройних Сил України (частини та підрозділи
Сухопутних військ, Повітряних сил та ВійськовоBморB
ських сил), визначених для ліквідації відповідної загроB
зи, та застосовуватимуться за допомогою автоматизованої
системи управління (АСУ) МУ.
На рисунку 1 представлені можливі складові підсисB
теми АСУ МУ за функціональними ознаками. АСУ МУ
складається з таких основних підсистем, комплексів та
різних джерел інформації:
• АСУ військами МУ;
• АСУ бойовими засобами МУ;
• автоматизованої системи планування та аналізу
бойових дій МУ;
• інформаційної системи збору, обробки та аналізу
інформації;
• системи обміну даними;
• інформаційних комплексів та джерел інформації.
Зазначена АСВП має забезпечити постановку задач до
тактичного рівня й нижче (бойова група, відділення,
екіпаж), координацію дій командирів авіаційних, сухоB
путних і військовоBморських формувань, міжвидових
підрозділів (у будьBякому складі) у районі проведення

АС планування та аналізу
бойових дій МУ

АСУ бойовими засобами
міжвидового угруповання
Інформаційні
комплекси та
джерела інформації

Система
обміну
даними

Інформаційна
система збору,
обробки та аналізу
інформації

АСУ військами
міжвидового угруповання

Рис. 1. Основні підсистеми АСУ МУ оперативного рівня
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конфлікту, а також виконання загальних задач, зокрема
утримання території, протиповітряної оборони, провеB
дення повітряних операцій та здійснення авіаційної
(морської) підтримки дій військ тощо.
У загальному вигляді процес створення АС має склаB
датися з таких стадій [9]:
• формування вимог до АС, розробки концепції її
створення й тактикоBтехнічного завдання (ТТЗ), що
охоплює виконання науковоBдослідних робіт, технікоB
економічне обґрунтування і ТТЗ на створення АСВП;
• розробка ескізного, технічного й робочого проектів,
розробка проектних рішень і робочої документації;
• введення в дію, що охоплює проведення монтажB
них і пусконалагоджувальних робіт технічних засобів
системи, а також підготовки інформаційного, матемаB
тичного і програмного забезпечення.
Необхідно зазначити, що група стандартів ГОСТ 34
орієнтована на відносно прості АС і не враховує деяких
особливостей, характерні для АСВП як складної системи.
На наш погляд, стадії формування вимог до АС і розробки
концепції її створення (як зразка, що розробляється [10,
11, 12]), є найважливішими стадіями створення АС,
оскільки вони визначають не тільки загальний обрис сисB
теми, концепцію її створення, систему загальносистемних
вимог (ЗСВ) до неї. Специфіка вирішення загальних пиB
тань щодо створення АСВП пов’язана з розробкою операB
тивноBстратегічних, оперативноBтактичних і системотехB
нічних вимог до АСВП, які поєднуються в єдину систему
вимог до неї (рис. 2) і визначають обрис конкретної АСВП
(мету, призначення, структуру, завдання, що вирішуютьB
ся, галузь застосування, принципи створення, режими та
умови функціонування, забезпечення працездатності її
програмноBтехнічних засобів) та загальну організацію
функціонування суб’єктів управління – системи пунктів
управління, системи автоматизації та зв’язку.
Системотехнічні вимоги до АСВП, її підсистем та елеB
ментів визначають технічні, організаційні, методичні,
інформаційні, лінгвістичні, математичні, програмні,
ергономічні, метрологічні, топогеодезичні питання забезB
печення її функціонування, а також тактикоBтехнічні та
спеціальні вимоги до програмноBтехнічних засобів. ПоB
єднання певних оперативноBстратегічних, оперативноB
тактичних і системотехнічних вимог у систему ЗСВ до відB
повідної АСВП і визначатимуть її загальні основи, а саме:
організаційні, функціональні й матеріальноBтехнічні.
Організаційна основа будьBякої АСВП повинна форB
муватися на базі існуючої (скоригованої) системи органів
управління та функціональних груп відповідних пунктів
управління шляхом найбільш раціонального розподілу
між організаційними елементами системи обов’язків,
повноважень і відповідальності кожного рівня управB
ління.
Функціональна основа АСВП має складатися із систеB
ми взаємоузгоджених та взаємопов’язаних функціональB
них завдань, що виконуються органами управління
в процесі управління.
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Система взаємоузгоджених та взємопов’язаних
функціональних органів управління
Рис. 2. Загальні основи будьBякої АСВП

МатеріальноBтехнічну основу АСВП складатиме систеB
ма пунктів управління системи автоматизації та зв’язку.
Зазначені основи АСВП взаємодіють між собою та повинB
ні функціонувати на основі реалізації певних видів забезB
печення АСВП.
На нашу думку, розгляд життєвого циклу АСВП доB
цільно здійснювати за відповідними фазами станів (де
фаза стану являє собою смислове поєднання виконання
етапів робіт кількох або однієї зі стадій її створення),
у яких вона перебуває в процесі її створення та розвитку.
Тоді життєвий цикл АСВП як процес відбувається
у вигляді послідовності перебування її у фазових станах,
які змінюють один одного, а саме: у фазі передпроектної,
фазі розробки, фазі впровадження та фазі експлуатації.
У передпроектній фазі АСВП здійснюються заходи
щодо визначення замислу, формування вимог, розробки
концепції створення і ТТЗ. У фазі розробки АСВП безпоB
середньо розробляється та проходить стадії ескізного
проекту, технічного проекту, розробки робочої докуменB
тації. У фазі впровадження замовник остаточно приймає
рішення про відповідність АСВП визначеним у ТТЗ
вимогам і можливості її використання за призначенням
(виконуються такі заходи: підготовка до вводу АСВП та
її елементів у дію; підготовка персоналу; проведення буB
дівельних, монтажних і пусконалагоджувальних робіт,
а також здійснюються попередні та приймальні випробуB
вання), після чого відбувається перехід до фази експлуаB
тації. У цьому фазовому стані повну відповідальність за
функціонування АСВП несе замовник разом із військоB
вою частиною, яка здійснює її експлуатацію. На даній
фазі аналізується функціонування АСВП та її елементів,
проводиться усунення недоліків (відмов), виявлених
у процесі її функціонування, перевіряється надійність її
елементів та ефективність застосування АСВП за признаB
ченням, а також відповідність її науковоBтехнічного
рівня (НТР) сучасним вимогам для визначення терміну
проведення її модернізації.

За певний час експлуатації поступово відбувається
моральне старіння АСВП, розробленої певний час тому,
тож виникає необхідність її заміни новою з кращими
характеристиками та можливостями автоматизованого
управління підпорядкованими об’єктами. Паралельно до
фази експлуатації існуючої АСВП має виконуватися пеB
редпроектна фаза розробки нової АСВП з метою обґрунB
тування та забезпечення своєчасної та поступової заміни
елементів старої системи на нові перспективні зразки.
Постають запитання: «На який термін експлуатації
мають бути розраховані певні АСВП? Якою повинна бути
тривалість фазових станів та всього життєвого циклу,
щоб забезпечити виконання вимог з автоматизованого
управління підпорядкованими об’єктами управління
в умовах застосування їх у майбутніх війнах?»
Спробуємо відповісти на ці запитання на прикладі
розгляду АСУ МУ оперативного рівня, котра являє собою
складну систему, яка утворюється за рахунок взаємодії
різних комплексів засобів автоматизації, об’єктів управB
ління і джерел інформації, що мають власний життєвий
цикл. Визначимо загальний життєвий цикл АСУ МУ.
Зміна окремих видів озброєння і спеціальної техніки, виB
користання новітніх інформаційних технологій і методів
застосування сил та вогневих засобів, а також зміни
в організаційній структурі збройних сил (угруповань
військ) здійснюється вищими темпами, ніж заміна відпоB
відних АСВП, у яких вони застосовуються чи є об’єктами
управління, тобто АСВП мають більшу інерційність житB
тєвого циклу, ніж її елементи, об’єкти управління або
технології, використані в них. Разом з тим, інерційність
життєвого циклу АСВП не повинна бути значною, а синB
хронізуватися зі зміною структури військ та їхніх завB
дань, зміною озброєння й новітніх технологій, які застосоB
вуються в даній галузі, щоб не знижувати її НТР, порівняB
но з НТР інших іноземних АСУ, які прийматимуться
впродовж термінів її перебування у відповідних фазових
станах, особливо в період експлуатації. Враховуючи це та
використовуючи експертний метод визначення строку
життєвого циклу АСУ МУ, можна припустити, що в сеB
редньому він має становити приблизно 10–12 років.
До факторів, які впливають на розвиток АСУ МУ та її
заміну на нову систему, а отже, визначають тривалість її
життєвого циклу, належать такі:
• зміна форм і способів застосування МУ у війнах
(приблизно кожні 8–10 років);
• зміна організаційноBштатної структури МУ (кожні
5–7 років);
• зміна переліку завдань, виконуваних МУ (кожні
5–7 років);
• розвиток системи озброєння МУ (кожні 7–10 роB
ків);
• розвиток інформаційних технологій (кожні 4–6 роB
ків);
• розвиток інформаційних джерел і засобів зв’язку
та обміну даними (кожні 5–7 років).
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Вплив даних факторів на життєвий цикл АСУ МУ
й визначатиме необхідність її вдосконалення та своєчасB
ної заміни на нову систему.
Це об’єктивні вимоги, що диктуються нинішнім часом
і характером розвитку сучасних війн і вже мають мереB
жоцентричні ознаки. Тож надалі слід очікувати зменшенB
ня терміну заміни систем до 8–9 років. У разі збільшення
строку заміни АСУ МУ на нову систему в півтора – два
рази слід очікувати:
• стрімкого падіння якості розробки;
• обмеження можливостей здійснення якісного науB
кового супроводження виконання процесу її створення;
• неспроможності розробників і виробників своєчасB
но реалізувати ЗСВ до неї внаслідок зниження свого проB
фесійного рівня.
Відставання в цій галузі може сягнути такого рівня,
що призведе до повної втрати спроможності вітчизняного
науковоBвиробничого потенціалу реалізувати певну конB
цепцію АСУ МУ. Якщо умовно прийняти призначений
строк експлуатації АСУ МУ за одиницю, то термін
оновлення її елементів (заміни існуючих зразків модерB
нізованими) і підсистем відносно призначеного терміну
експлуатації приблизно відповідатиме коефіцієнтам,
наведеним у таблиці 1. У разі дотримання такого принB
ципу оновлення елементів підсистем АСУ МУ буде забезB
печене своєчасне проведення її модернізації та відповідB
ність її сучасному НТР розробок у цій галузі.
Таблиця 1

Співвідношення термінів оновлення елементів
підсистем АСУ МУ та призначеного строку
її експлуатації
Система
АСУВ МУ
АСУ бойовими засобами МУ
АС планування та аналізу бойових
дій МУ
Інформаційні системи збору,
обробки та аналізу інформації
Системи обміну даними
Інформаційні комплекси (засоби),
джерела інформації та об’єкти
управління

Частка від
призначеного строку
експлуатації АСУ МУ
0,85
0,75
0,6
0,5
0,5
0,4–0,5

Далі розглянемо питання співвідношення тривалості
фаз життєвого циклу АСУ МУ, враховуючи, що триваB
лість життєвого циклу прийнята за одиницю. НайтриваB
лішою фазою АСУ МУ є експлуатація. При цьому важлиB
во визначити початок проведення модернізації підсистем
(елементів) даної системи, щоб забезпечити відповідний
НТР АСУ МУ (оскільки відбувається її поступове моральB
не старіння) та визначити строк початку розробки нової
АСУ. З урахуванням повних витрат (капітальних і поточB
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них) на АСУ, а також зниження ефективності виконання
нею завдань за призначенням, дана фаза може дорівнюB
вати 0,7 від життєвого циклу АСУ МУ. Водночас мають
виконуватися роботи з метою отримання науковоBтехнічB
ного набутку для створення нової АС для забезпечення
своєчасної та поступової заміни підсистем (елементів)
існуючої системи на нові перспективні зразки.
Життєвий цикл нової АСУ МУ має починатися завB
часно, ще до завершення призначеного терміну експлуаB
тації існуючої АСУ МУ, щоб забезпечити своєчасну й поB
ступову заміну її елементів на нові та забезпечити
потрібний рівень боєздатності загальної системи на весь
період її заміни. Слід ураховувати, що в разі глибокої моB
дернізації підсистем (заміни значної частки їх елементів
на елементи нового покоління) або їх заміни на нові перB
спективні підсистеми доцільно продовжити призначений
термін експлуатації АСУ МУ на певний строк.
Тривалість передпроектної фази життєвого циклу
АСУ МУ, на якій визначається необхідність створення
системи, розробляються вимоги до неї та формується
концептуальна модель, може становити близько
0,04–0,06 від тривалості життєвого циклу АСУ МУ (за
наявності наукового набутку в цій галузі та науковоBдоB
слідних установ (НДУ) замовника, спроможних виконати
необхідні дослідження й наділених потрібним досвідом
для проведення заходів науковоBтехнічного супровоB
дження створення АСУ МУ). В іншому разі можлива
істотна затримка в розробці концептуальної моделі ствоB
рення АСУ МУ, триватиме зниження рівня професіонаB
лізму фахівців замовника й потенційних розробників, що
в остаточному підсумку може призвести до значного відB
ставання в даній галузі науки від провідних країн світу
і зрештою – до неможливості виконання даного завдання.
Тривалість фаз розробки та впровадження АСУ МУ
в разі виконання умов циклічності заміни даних систем
можуть бути практично однаковими. Проте збільшення
тривалості строків виконання однієї чи обох зазначених
фаз (що може статися в разі недостатньої спроможності
розробників реалізувати вимоги ТТЗ на розробку систеB
ми та якості здійснення науковоBтехнічного супровоB
дження створення АСУ МУ) призведе до скорочення триB
валості фази експлуатації, а за умови збереження загальB
ного строку життєвого циклу АСУ – до необґрунтованих
витрат на її проектування та введення в дію. У разі збереB
ження тривалості фази експлуатації збільшиться загальB
ний строк життєвого циклу АСУ МУ, що призведе до
зменшення НТР даної системи порівняно з аналогічними
АСУ іноземних держав, тому з метою збалансування виB
трат тривалість даних фаз має складати 0,13 (0,12) від
життєвого циклу АСУ МУ.
На рисунку 3 представлені можливі варіанти триваB
лості життєвого циклу АСУ МУ та забезпечення відпоB
відності співвідношення тривалості їхніх фаз. Першому
варіантові відповідають умови, коли тривалість житB
тєвого циклу АСУ МУ становить 12 років (точка – Т0)
і забезпечено відповідність співвідношень тривалості
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Рис. 3. Тривалість життєвого циклу АСУ МУ відповідно
до співвідношень тривалості їхніх фаз

фаз між собою. Це – ідеальний варіант, коли додерB
жується своєчасність обґрунтування необхідності й доB
цільності створення АСУ МУ, її розробки, застосування
за призначенням та своєчасної заміни на нову систему.
Другий варіант відповідає умовам, коли порушуютьB
ся співвідношення тривалості фаз життєвого циклу АСУ
МУ. Збільшення тривалості фази розробки (відрізок, що
позначено точками А і В (DТ)), без збільшення загальної
тривалості життєвого циклу АСУ МУ (Т0) призведе до
зменшення тривалості фази експлуатації та порушення
балансу витрат на створення даної системи та її експлуаB
тацію. Але за цього варіанта АСУ МУ буде своєчасно
замінена на нову систему.
Третій варіант відповідає умовам, коли тривалість
життєвого циклу АСУ МУ зростає на величину, що відB
повідає збільшенню тривалості фази розробки (величина
DТ) від установленої тривалості виконання заходів фази
розробки за збереження тривалості фази експлуатації.
В даному разі відбуватиметься несвоєчасна заміна АСУ
МУ на нову систему, НТР якої значно відстає від аналоB
гічних АСУ іноземних держав, але при цьому
зберігатиметься баланс між витратами на створення даB
ної системи та її експлуатацію.
На рисунку 4 наведено:
• графік залежності реального НТР АСУ МУ за умови
своєчасної її заміни на нові системи (два цикли заміни –
інтервал часу від 0 до 24 років) з додержанням вимог
щодо встановлених співвідношень між виконанням фаз
5 НТР
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20
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40

Рис. 4. НауковоBтехнічний рівень АСУ МУ,
які розробляються, та АСУ іноземних держав
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її життєвого циклу та невиконанням даних вимог під час
її експлуатації (протягом двох циклів заміни – інтервал
від 24 до 44 років) позначено суцільною лінією;
• графік залежності відомого НТР (прийнята пропорB
ційна модель зростання НТР розробок) іноземних розроB
бок у галузі створення АСУ позначений штрихBпунктирB
ною лінією;
• графік залежності реального НТР АСУ МУ, які розB
роблялися за умови виконання строку їх своєчасної
заміни на нові системи протягом чотирьох циклів заміни
(з дотримання вимог щодо встановлених співвідношень
між виконанням фаз їхнього життєвого циклу на інтерB
валі часу від 0 до 48 років). Перші два цикли за умови
своєчасної заміни АСУ МУ на нові збігаються з графіком,
позначеним на рисунку 4 суцільною лінією, а потім
відбуваються ще два цикли своєчасної заміни АСУ МУ на
нові системи, що позначено пунктирною лінією.
Розглянемо детальніше наведені залежності зміни
НТР АСУ МУ в разі додержання зазначених циклів її заB
міни відносно зростання НТР АСУ іноземних держав.
На першій фазі першого життєвого циклу АСУ МУ на
основі отриманих даних про можливості й характерисB
тики існуючих АСУ іноземного виробництва формується
НТР еталонної моделі, за своїми завданнями аналогічної
АСУ МУ, яка розроблятиметься (початок відомого НТР
іноземних розробок – початок штрихBпунктирної лінії на
рисунку 4). У цей час (на передпроектній фазі) обґрунтоB
вується, яким має бути прогнозований НТР даної АСУ
МУ за умови заданої циклічності її заміни (у даному разі
циклічність заміни АСУ МУ становить 12 років, з одним
роком перекривання для виконання послідовної заміни її
елементів). Поступове зростання НТР АСУ МУ, що проB
гнозується в першому її життєвому циклі, представлене
початком лінії на інтервалі до першого року. У фазі
розробки системи (строком до півтора років) здійснюєтьB
ся поступова реалізація її прогнозованого НТР у реальB
ний, після чого триває фаза впровадження (строком ще
до півтора років) АСУ МУ. Співвідношення тривалості
виконання даних фаз життєвого циклу АСУ МУ відпоB
відають раніше визначеним значенням.
З переходом до фази експлуатації (інтервал між 4Bм та
12Bм роками) відбувається поступове зниження реальноB
го НТР АСУ МУ від світового за рахунок її морального
старіння. Водночас триває поступове зростання загальB
ного світового НТР АСУ, введених у дію за цей період.
У точці перетину реального НТР АСУ МУ та світового
настає момент (після 5–6 року), коли виникає потреба
у проведенні модернізації даної системи з метою досягB
нення відповідності її світовим стандартам і новим вимоB
гам з автоматизованого управління. Проведення модерніB
зації елементів підсистем АСУ МУ хоча спочатку і привоB
дить до підвищення її НТР (інтервал між 7Bм та 11Bм роB
ками), але вже не в змозі ліквідувати відставання від НТР
відомих іноземних АСУ. Наприкінці фази експлуатації
(інтервал між 10Bм і 12Bм роками) виникає потреба
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у проведенні передпроектної фази, фази розробки і впроваB
дження нової АСУ МУ (паралельно з фазою експлуатації
даної системи). Упродовж останнього року експлуатації
старої системи з перекриванням в один рік здійснюється
поетапна заміна елементів старої системи на нові (упроB
довж півтора – двох років). Відбувається перехід до нової
перспективної системи (стрімке підвищення суцільної
лінії до позначки 2 – 12Bй і 13Bй роки). Далі фази другого
циклу системи (життєвого циклу нової АСУ МУ) повтоB
рюються.
Якщо у другому циклі у визначені строки не викоB
нуються належні заходи передпроектної фази, фаз ствоB
рення і впровадження нової АСУ МУ відповідного НТР
(третього рівня), то після закінчення строку експлуатації
даної системи відбувається її швидке моральне старіння.
Із цього моменту спостерігається збільшення розриву
в НТР незміненої АСУ МУ та новими зразками АСУ іноB
земних держав. У разі збільшення терміну експлуатації,
що дорівнює строку життєвого циклу АСУ МУ, відбуB
вається падіння її НТР до рівня 0,5 АСУ МУ (першого
рівня), яку змінила дана система, а в разі експлуатації
системи впродовж двох строків її життєвого циклу, її
НТР знижується до критичного значення (кінцеве полоB
ження на графіку реального НТР АСУ МУ – 46Bй рік). За
час падіння НТР АСУ МУ, котра не замінювалась на
нову, відставання розробки даної системи відносно рівня
сучасних відомих АСУ може дорівнювати чотирьом раB
зам. Подолати таке відставання у сфері розробки АСВП
буде вже неможливо без проведення докорінної перебуB
дови в цій галузі та збільшення обсягів фінансування
в десятки разів, порівняно з тим, якби цикли її заміни
виконувалися своєчасно. Водночас слід ураховувати, що
АСУ військами та зброєю мають бути тільки вітчизняноB
го виробництва. Якби процес заміни АСУ МУ на нові
системи здійснювався за визначеними циклами їх заміни
(що позначено на рисунку 5 пунктирною лінією), то її
НТР дорівнював би четвертому рівню (кінцеве положенB
ня пунктирної лінії) та відповідав НТР АСУ провідних
країн світу.
Нині триває процес створення Єдиної автоматизоваB
ної системи управління (ЄАСУ) Збройними Силами
України. У межах її створення виникає потреба в розробB
ці її складових та їхніх підсистем з послідовною заміною
новими (перспективними) підсистемами автоматизоваB
ного управління військовими формуваннями та засобаB
ми, які входять до складу МУ військ (сил) для проведенB
ня спільних операцій. Як ЄАСУ, так і її складові та їхні
підсистеми, зокрема АСУ МУ, матимуть свої життєві
цикли, тривалість фаз яких повинна узгоджуватися під
час формування обрису ЄАСУ загалом та її підсистем
зокрема на передпроектній фазі їх створення.
Підтримка життєвого циклу АСУ МУ потребує залуB
чення значних матеріальних, трудових та фінансових
ресурсів держави і збройних сил. Для їх ефективного
використання необхідна чітка координація діяльності
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всіх виконавців цього процесу (замовника, його науковоB
дослідних установ, розробників і виробників), водночас
для забезпечення відповідності реального НТР АСУ МУ
належному слід своєчасно здійснювати їх заміну на перB
спективні й дотримуватися необхідних співвідношень
тривалості фаз життєвого циклу з метою забезпечення
досягнення їх відповідності сучасним вимогам з автомаB
тизованого управління військами та бойовими засобами.
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П

ісля розпаду СРСР у Збройних Силах УкраїB
ни (ЗСУ) залишилася на озброєнні велика
кількість озброєння та військової техніки
(ОВТ) радянського виробництва, розробниB
ки й виробники якого перебувають за межаB
ми України, внаслідок чого за цим ОВТ не здійснюється
авторський нагляд. Під авторським наглядом у процесі
експлуатації ОВТ розуміємо комплекс заходів (робіт),
пов’язаних з безпосереднім наглядом за якістю (техB
нічним станом) ОВТ у реальних умовах експлуатації та
проведенням заходів з поліпшення якості зразків протяB
гом усього часу експлуатації. Ці заходи і роботи провоB
дяться розробниками зразків за участю їхніх виробників
і замовника ОВТ.
Аналіз якісного й кількісного стану існуючого парку
ОВТ (ЗСУ) свідчить про тенденцію до його швидкого моB
рального та фізичного старіння, а отже, до стрімкого
зростання експлуатаційних витрат, необхідних для
підтримання боєготового стану ОВТ на необхідному
рівні. За останні двадцять років запасні частини, необB
хідні для забезпечення експлуатації ОВТ, практично
повністю витрачені, а їх поповнення потребує закупівлі
необхідних комплектуючих виробів (КВ) і складових
частин (СЧ) у виробників, які перебувають за межами
України, що в деяких випадках є економічно невигідB
ним. Становище погіршується тим, що після розпаду
Радянського Союзу в умовах економічного спаду багато
типів КВ (СЧ), котрі використовуються у зразках ОВТ,
були зняті з виробництва через нерентабельність.
Економічно доцільним виходом із ситуації, що склаB
лася, може стати заміна у зразках військової техніки
(ВТ), за якими не здійснюється авторський нагляд, гостB
родефіцитних «штатних» КВ (СЧ), передбачених констB
рукторською документацією (КД), на конструктивно або
технологічно нові аналоги вітчизняного виробництва.
Метою такої заміни є забезпечення подальшої експлуатаB
ції існуючого озброєння, основні тактикоBтехнічні харакB
теристики (ТТХ) якого відповідають сучасним вимогам.
За відсутності на території України розробників і виB
робників ОВТ заміна в цих ОВТ «штатних» КВ (СЧ) на
нові аналоги вітчизняного виробництва повинна здійснюB
ватися підприємствами України самостійно. Проте існуюB
ча нормативноBправова база не регламентує порядок
виконання таких робіт. У зв’язку із цим актуальним заB
лишається завдання розробки механізму заміни КВ (СЧ)
у зразках ОВТ, за якими не здійснюється авторський наB
гляд, сучасними аналогами вітчизняного виробництва.
За повідомленнями засобів масової інформації, в деB
яких країнах СНД і колишнього Варшавського договору,
в арміях яких перебуває на озброєнні ОВТ радянського
виробництва, робляться спроби модернізації окремих
зразків ОВТ шляхом упровадження в них власних або
іноземних технічних розробок без залучення розробниB
ків і виробників цього озброєння. Проте механізм ухваB
лення й реалізації рішень про модернізацію (доробку)
ОВТ радянського виробництва силами підприємств
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державиBексплуатанта в цих публікаціях не розкриB
вається.
Метою статті є розробка пропозицій стосовно вдоскоB
налення нормативноBправової бази щодо заміни КВ (СЧ)
у зразках ОВТ, за якими не здійснюється авторський наB
гляд, вітчизняними розробками військового та/або наB
родногосподарського («цивільного») призначення.
Правовою основою впровадження вітчизняних розроB
бок в ОВТ, за якими не здійснюється авторський нагляд,
є законодавство України, згідно з яким модернізація
й доробки ОВТ, розробка і прийняття на постачання КВ
(СЧ) вітчизняного виробництва є виключно компетенB
цією Міністерства оборони України (МОУ) як замовника
з державного оборонного замовлення (ДОЗ) або його
структурних підрозділів у межах повноважень [1–3].
Загальне керівництво розробкою (модернізацією) ОВТ
здійснює МОУ, а безпосереднє – заступник Міністра обоB
рони України відповідно з розподілом повноважень.
Структурним підрозділом МОУ, який забезпечує викоB
нання функцій державного замовника з ДОЗ щодо розB
робки (модернізації) ОВТ, а також завдань з реалізації
єдиної військовоBтехнічної політики з питань створення
ОВТ, є Департамент розробок і закупівлі озброєння та
військової техніки МОУ [4]. На Департамент покладаєтьB
ся завдання щодо розробки пропозицій до проекту основB
них показників ДОЗ з виконання науковоBдослідних робіт
(НДР) і дослідноBконструкторських робіт (ДКР) із розB
робки (модернізації) ОВТ. Пропозиції до проекту основB
них показників ДОЗ надаються органами військового
управління. Директорові Департаменту надано право
Узагальнення військового
досвіду, бойового чергування,
оцінка супротивника, пропозиції
з розвитку ОВТ
Генеральний
штаб
ЗС України

укладати державні контракти (договори) про виконання
НДР і ДКР з розробки (модернізації) ОВТ.
Виділення бюджетних коштів на розробку, виробництB
во й закупівлю КВ (СЧ) вітчизняного виробництва,
а також на виконання робіт з упровадження вітчизняних
розробок у ОВТ має здійснюватися відповідно до встановB
леного порядку фінансування робіт, включених у ДОЗ.
Планування видатків на виконання НДР (ДКР) повинне
відбуватися в межах доведених Міністерством фінансів
граничних обсягів видатків Державного бюджету України
на наступний рік з урахуванням прийнятих МОУ зобов’яB
зань за державними контрактами (договорами) [1, 4, 5].
Розробка (модернізація) ОВТ здійснюється в рамках
ДОЗ на підставі державних контрактів (договорів) на виB
конання НДР (ДКР) між МОУ (замовником НДР (ДКР))
та підприємствами (організаціями) всіх форм власності,
які мають ліцензію на проведення господарської діяльB
ності у сфері розробки й модернізації ОВТ, отриману
в установленому порядку [6].
Вибір виконавців ДОЗ із виконання НДР (ДКР) здійсB
нюється на конкурсній основі відповідно до вимог закоB
нодавства України [4].
Схема формування та виконання ДОЗ із розробки (моB
дернізації) ОВТ відповідно до законодавства України наB
ведена на рисунку 1. Однак ця схема не повною мірою
визначає порядок заміни у зразках ОВТ, за якими не
здійснюється авторський нагляд, КВ (СЧ), передбачених
конструкторською документацією, сучасними аналогаB
ми вітчизняного виробництва в разі відсутності на териB
торії України розробників і виробників цих зразків.

ЦНДІ
ЗСУ

Визначення потреб в ОВТ, обґрунтування
оперативноBтактичних вимог до ОВТ
Командування
видів ЗСУ
(експлуатанти
ОВТ)

НДУ
видів
ЗСУ
Доповіді і звіти
про результати
експлуатації
та технічний
стан ОВТ
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України (державний
замовник з оборон+ Проект
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ного замовлення)
ДОЗ
України
Департамент розроB
з координації
бок і закупівлі ОВТ
ДОЗ

НауковоB
ЦНДІ ОВТ договори, технічна
ЗСУ
контракти продукція
Військове
представництво
МОУ

Бюджет
України на
поточний рік

Кабінет
Міністрів
України

Президент
України

Верховна
Рада
України

Рада національної
безпеки і оборони
України

НДУ і підприємства Виконання НДР (ДКР)
(виконавці ДОЗ) і доробок зразків ОВТ
за бюлетенями
ВІЙСЬКА

Рис. 1. Схема формування та виконання державного оборонного замовлення з розробки і модернізації ОВТ
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Упровадження нових КВ (СЧ) вітчизняного виробB
ництва в ОВТ, у разі відсутності їх взаємозамінності зі
«штатними» елементами, потребує внесення змін до
конструкції виробів, що, у свою чергу, вимагає розробки
(коригування) функціональних і принципових схем
апаратури, в яку мають вбудовуватися нові елементи,
переробки тестів її функціонального контролю, нової
організації налаштування та повторного випробування
апаратури, випуску оновленої конструкторської і техноB
логічної документації тощо. У зв’язку із цим внесення
змін до конструкції зразків ОВТ може здійснюватися
тільки в процесі їх модернізації або доробки за участю
в цих роботах замовника, розробників і виробників ОВТ.
За відсутності на території України розробників і виробB
ників ОВТ учасниками робіт щодо заміни КВ (СЧ) на суB
часні аналоги вітчизняного виробництва є замовник робіт
(МОУ та його структурні підрозділи), експлуатанти ОВТ
(командування видів ЗСУ та їхні структурні підрозділи),
розробники й виробники КВ (СЧ), а також підприємства
оборонноBпромислового комплексу (ОПК) України, здатні
виконати конструктивноBтехнологічні роботи з упроB
вадження вітчизняних КВ (СЧ) в існуючі зразки ОВТ.
Впровадження вітчизняних КВ (СЧ) в ОВТ, за якими
не здійснюється авторський нагляд, має передбачати виB
конання комплексу робіт, до яких належать:
• планування робіт з упровадження вітчизняних КВ
(СЧ) в ОВТ, за якими не здійснюється авторський нагляд;
• НДР та ДКР або їх окремі етапи із заміни у зразках
ОВТ КВ (СЧ), передбачених КД, сучасними аналогами
вітчизняного виробництва;
• НДР (ДКР) або їх окремі етапи зі створення й виB
робництва необхідних типів КВ (СЧ) на вітчизняних підB
приємствах за технічними вимогами замовника;
• прийняття КВ (СЧ) вітчизняного виробництва на
озброєння (постачання) ЗСУ;
• доробка (модернізація) зразків ОВТ шляхом заміни
«штатних» КВ (СЧ) вітчизняними аналогами за розробB
леною КД;
• внесення змін в експлуатаційну й ремонтну докуB
ментацію зразків ОВТ.
На етапі планування робіт з упровадження вітчизняB
них КВ (СЧ) в ОВТ, за якими не здійснюється авторський
нагляд, проводиться:
• технікоBекономічне обґрунтування (ТЕО) доцільB
ності заміни у зразках ОВТ «штатних» КВ (СЧ) на існуюB
чі сучасні аналоги вітчизняного виробництва або доцільB
ності розробки й виробництва необхідних типів КВ (СЧ)
у разі відсутності їх на ринку технічних розробок;
• планування робіт з виконання НДР (ДКР);
• підготовка, узгодження й затвердження відповідB
них рішень МОУ про відкриття НДР (ДКР);
• вибір виконавців НДР (ДКР);
• укладання державного контракту (договору) на виB
конання НДР (ДКР).
Заходи та роботи з упровадження в ОВТ, за якими не
здійснюється авторський нагляд, вітчизняних розробок

повинні виконуватися на підставі рішень Кабінету МіB
ністрів України, Міністра оборони України, спільних
рішень МОУ та центральних органів виконавчої влади,
зацікавлених у продовженні термінів служби цих зразB
ків, а також на виконання державних (цільових) проB
грам розвитку озброєння та військової техніки.
Упровадження вітчизняних КВ (СЧ) в ОВТ має здійсB
нюватися з урахуванням вимог стандартів системи
розробки й постановки на виробництво (СРПВ) військоB
вої техніки, використання яких в України дозволене
Держстандартом України [7], а також стандартів систеB
ми загальних технічних вимог до ОВТ, комплексу станB
дартів з контролю якості, галузевих стандартів на
військову техніку та інших нормативних документів зі
стандартизації ВТ.
За відсутності авторського нагляду частина функцій,
покладених стандартами СРПВ на замовника та розробниB
ків (виробників) ОВТ, повинна розподілятися між замовB
ником та експлуатантами ОВТ. При цьому замовник за
участю експлуатанта має обґрунтовувати необхідність
і доцільність упровадження в ОВТ вітчизняних розробок,
давати дозвіл на внесення конструктивних змін у зразки
ОВТ, пов’язаних із заміною «штатних» КВ (СЧ) аналогаB
ми вітчизняного виробництва, розробляти й затверджуB
вати ТЗ (ТТЗ) на виконання НДР (ДКР), організовувати
й контролювати якість робіт, нести відповідальність за
безпеку і технічний стан дороблених зразків ОВТ тощо.
Експлуатанти ОВТ (командування видів ЗСУ) спільно
із центральними службами забезпечення на підставі анаB
лізу звітів про технічний стан ОВТ визначають потребу
в КВ (СЧ) для підтримання ОВТ у боєздатному стані
та формують загальну заявку на необхідну кількість КВ
(СЧ), яка направляється до Департаменту розробок і заB
купівлі ОВТ МОУ. Крім того, експлуатанти ОВТ на основі
моніторингу вітчизняного ринку КВ (СЧ) і пропозицій
підприємств промисловості забезпечують проведення поB
передніх досліджень з обґрунтування доцільності заміни
в ОВТ, за якими не здійснюється авторський нагляд,
гостродефіцитних «штатних» КВ (СЧ) їх сучасними анаB
логами вітчизняного виробництва, розробляють технічні
вимоги (ТВ) або технічні умови (ТУ), яким ці КВ (СЧ)
мають відповідати цілком або частково, і готують проекB
ти рішень Міністра оборони України про відкриття відB
повідних робіт.
Пропозиції щодо заміни в ОВТ «штатних» КВ (СЧ)
їхніми сучасними аналогами вітчизняного виробництва
і технічні вимоги до них затверджуються командувачем
виду ЗСУ і разом із заявкою на необхідні типи КВ (СЧ)
направляються до Департаменту розробок і закупівлі
ОВТ МОУ для ухвалення відповідних рішень.
Департамент розробок і закупівлі ОВТ МОУ на підстаB
ві аналізу потреб видів ЗСУ в «штатних» КВ (СЧ), передB
бачених КД, цін «штатних» КВ (СЧ) у виробників зразків
ОВТ, пропозицій щодо їх можливої заміни вітчизняними
розробками, ТВ і ТУ, вартості вітчизняних КВ (СЧ) і можB
ливої вартості ДКР з метою їх упровадження в ОВТ,
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проводить ТЕО доцільності заміни у зразках ОВТ «штатB
них» КВ (СЧ) на існуючі сучасні аналоги вітчизняного
виробництва або доцільності розробки й виробництва
необхідних типів КВ (СЧ) у разі відсутності їх на ринку
технічних розробок. ТЕО проводиться за кожним типом
КВ (СЧ), пропонованих для впровадження в існуюче
озброєння. За результатами ТЕО Департамент розробок
і закупівлі ОВТ МОУ ухвалює рішення або про закупівлю
необхідної кількості «штатних» КВ (СЧ) у розробника
(виробника) зразка ОВТ, або про доцільність проведення
ДКР з упровадження в ОВТ КВ (СЧ) вітчизняного виробB
ництва, або про доцільність розробки й виробництва необB
хідних типів КВ (СЧ) за ТВ експлуатанта на вітчизняних
підприємствах (за відсутності КВ з необхідними характеB
ристиками на ринку вітчизняних технічних розробок).
За результатами ТЕО формуються перелік робіт
з упровадження вітчизняних КВ (СЧ) в ОВТ і заявка на
включення цих робіт у ДОЗ на наступний фінансовий рік.
До розробки пропозицій із заміни застарілих і гостроB
дефіцитних КВ (СЧ) їхніми сучасними аналогами вітчизB
няного виробництва, ТВ (ТУ) до них, виконання ТЕО
доцільності заміни цих КВ (СЧ) сучасними аналогами
вітчизняного виробництва, обґрунтування переліку
робіт з упровадження вітчизняних розробок в існуюче
озброєння та формування заявки на включення цього
переліку до ДОЗ можуть залучатися науковоBдослідні
установи (НДУ) видів ЗСУ.
НДР (ДКР) зі створення й виробництва необхідних тиB
пів КВ (СЧ) та їх упровадження в ОВТ, за якими не здійсB
нюється авторський нагляд, повинні виконуватися відB
повідно до вимог стандартів СРПВ ВТ, Положення про
організацію наукової та науковоBтехнічної діяльності
у ЗСУ, щорічних директив Міністра оборони України
про планування наукової та науковоBтехнічної діяльносB
ті у ЗСУ та інших нормативноBправових документів з пиB
тань виконання НДР (ДКР).
Відповідно до стандартів СРПВ ВТ, внесення констB
руктивних змін до серійних виробів ОВТ повинне здійсB
нюватися в рамках ДКР, що виконуються за ТТЗ замовниB
ка, в якому мають бути сформульовані ТВ як до КВ (СЧ),
що пропонується для заміни «штатного» КВ (СЧ), так і до
зразка ОВТ, до складу якого даний КВ (СЧ) має входити.
У разі необхідності підприємстваBвиробники КВ (СЧ) поB
винні здійснювати доведення своєї продукції до рівня ТВ
замовника (експлуатанта ОВТ).
Метою ДКР з упровадження вітчизняних КВ (СЧ)
в ОВТ є конструкторське опрацьовування питань вмонB
тування (стиковки) КВ (СЧ) з апаратурою (обладнанням)
зразка ОВТ.
Відкриття ДКР здійснюється на підставі відповідного
рішення МОУ, в якому повинні бути зазначені:
• основні ТВ до модернізованого (доробленого) зразка
ОВТ;
• НДУ – розробник проекту ТТЗ (ТЗ) на ДКР;
• терміни розробки й видачі ТТЗ (ТЗ) на ДКР;
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• НДУ ЗСУ, на яку покладено науковоBтехнічне суB
проводження ДКР;
• військове представництво МОУ, на яке покладено
контроль якості виконання ДКР;
• підприємство (організація, установа), полігон, науB
ковоBвипробувальний центр, військова частина ЗСУ, на
базі яких передбачається проведення державних випроB
бувань дослідного зразка, а також відповідальні за підгоB
товку випробувальної бази.
У разі потреби проект рішення в установленому поB
рядку узгоджується із зацікавленими центральними
органами виконавчої влади й підприємствами (організаB
ціями) України.
Замовлення та виконання НДР (ДКР) повинні здійсB
нюватися на договірній основі відповідно до вимог
законодавства України щодо закупівлі товарів і послуг
(розробки, узгодження й затвердження умов проведення
тендерних закупівель; організації тендера й визначення
виконавця ДКР за його результатами; розробки, узгоB
дження й затвердження ТТЗ (ТЗ) на ДКР, укладення доB
говору (контракту) з виконавцем ДКР).
У процесі виконання ДКР здійснюється розробка
конструкторської документації та виготовлення блока,
вузла, складової частини з новим КВ, установка його
в один зі зразків ОВТ і проведення випробувань даного
зразка згідно з вимогами стандартів СРПВ ВТ за спеB
ціально розробленими програмою та методиками в обсяB
зі, необхідному і достатньому для оцінювання відповідB
ності доробленого блока, вузла, СЧ ТТЗ замовника ДКР.
У загальному випадку ДКР з упровадження в ОВТ КВ
вітчизняного виробництва повинна охоплювати такі
етапи:
1) розробку, приймання та затвердження ескізного
й технічного проектів або тільки технічного проекту блоB
ка, вузла, СЧ з новим типом КВ;
2) виготовлення та випробування дослідного блока,
вузла, СЧ з новим типом КВ за програмою та методикаB
ми, розробленими виконавцем і затвердженими замовниB
ком ДКР;
3) розробка КД на блок, вузол, СЧ з новим типом КВ;
4) випробування зразка ОВТ з новим типом КВ (СЧ) за
програмою та методиками, розробленими виконавцем
і затвердженими замовником ДКР;
5) ухвалення рішення за результатами випробувань
про прийняття КВ (СЧ) на озброєння (постачання) ЗСУ,
розробку й уведення в дію бюлетенів та виконання
доробки ОВТ за бюлетенями з метою заміни «штатних»
КВ (СЧ) на КВ (СЧ) вітчизняного виробництва.
Виконання ДКР з упровадження КВ (СЧ) вітчизняноB
го виробництва в існуюче озброєння має здійснюватися
за єдиним наскрізним планом (ЄНП), який готується на
етапі розробки технічних пропозицій (виконання аванB
проекту), уточнюється, узгоджується та затверджується
на етапі ескізного проекту.
У разі відсутності етапу розробки технічних пропозиB
цій (виконання аванпроекту) ЄНП розробляється до
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Визначення потреб у «штатних» КВ (СЧ),
необхідних для підтримання в боєготовому стані ОВТ,
за яким не здійснюється авторський нагляд

Заявка на потрібну кількість
КВ (СЧ) за типами

Розробка пропозицій щодо заміни у зразках ОВТ
гостродефіцитних КВ (СЧ), передбачених КД, існуючими
аналогами вітчизняного виробництва.
Розробка, узгодження й затвердження ТВ (ТУ)
до КВ (СЧ), що пропонуються до впровадження
у зразки ОВТ

Пропозиції щодо заміни в ОВТ
«штатних» КВ (СЧ),
існуючими аналогами
вітчизняного виробництва.
ТВ (ТУ) до КВ (СЧ)

1

2

3

ТЕО доцільності заміни у зразках ОВТ
«штатних» КВ (СЧ) сучасними аналогами
вітчизняного виробництва

4

Включення робіт щодо заміни КВ (СЧ) в ОВТ,
за якими не здійснюється авторський нагляд,
у ДОЗ на наступний фінансовий рік

За наявності КВ (СЧ)
із потрібними характеристиками

• підготовка, узгодження й затвердження
рішення МО України про відкриття ДКР;
• вибір виконавця (виконавців) ДКР;
• укладання державного контракту (договору)
на виконання ДКР;
• розробка КД, виготовлення та випробування
дослідного зразка ОВТ з новим типом КВ (СЧ);
• підготовка, узгодження й затвердження
рішення МО України про прийняття КВ (СЧ)
на озброєння (постачання) ЗСУ

Виділення бюджетних
коштів на виконання
робіт у рамках ДОЗ
За відсутності КВ (СЧ)
із потрібними характеристиками

5 Завдання і виконання ДКР з упровадження
ня існуючих вітчизняних КВ (СЧ) в ОВТ:

План робіт щодо заміни «штатних»
КВ (СЧ) у зразках ОВТ.
Заявка на включення робіт із заміни
КВ (СЧ) у ДОЗ

6 Завдання і виконання НДДКР з розробки
КВ (СЧ) і впровадження їх у зразки ОВТ:
• підготовка, узгодження та затвердження рішення МОУ
про відкриття НДР (ДКР);
• вибір виконавців НДР (ДКР);
• укладання державних контрактів на виконання НДР (ДКР);
• розробка КД, виготовлення та випробування дослідного
зразка КВ (СЧ) вітчизняного виробництва;
• розробка КД, виготовлення та випробування дослідного
зразка ОВТ з новим типом КВ (СЧ);
• підготовка, узгодження й затвердження рішення МОУ
про прийняття КВ (СЧ) на постачання ЗС України

Бюлетень доробок ОВТ.
Наказ МО України про
введення бюлетеня в дію

7

Розробка та введення в дію
бюлетеня доробок ОВТ (за типами КВ, СЧ)

8

Включення закупок КВ, СЧ (за типами)
і виконання доробок ОВТ у ДОЗ на наступний
фінансовий рік

Виділення бюджетних коштів на
закупівлю КВ (СЧ) і виконання
доробок ОВТ у рамках ДОЗ

9 Закупівля КВ (СЧ) вітчизняного виробництва
й укладання контрактів на виконання доробок ОВТ

Контракти, календарний план.
Наказ МО України про проведення
доробок ОВТ

10

Організація ПКЕ дороблених зразків ОВТ
з новими типами КВ у військах

11 Організація взаємодії структурних підрозділів
МОУ з розробниками й виробниками КВ (СЧ)
для ОВТ, за якими не здійснюється
авторський нагляд

Програма й методики ПКЕ
дороблених зразків ОВТ

Положення про умови
постачання КВ (СЧ)

Рис. 2. Механізм упровадження КВ (СЧ) вітчизняного виробництва в ОВТ,
за якими не здійснюється авторський нагляд
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початку виконання ескізного проекту, узгоджується
й затверджується на етапі технічного проекту. Вимога
щодо розробки ЕНП до початку виконання ескізного
проекту включається в державні контракти (договори) на
виконання ДКР.
Виготовлення дослідного зразка КВ, а також доробка
зразка ОВТ шляхом заміни в ньому «штатного» КВ (СЧ)
на дослідний зразок КВ (СЧ) здійснюється, як правило,
підприємством (організацією) – виконавцем ДКР. У разі
відсутності у виконавця власного дослідного виробництB
ва виготовлення дослідного зразка КВ (СЧ) і доробка
зразка ОВТ може здійснюватися серійними підприємстB
вами (організаціями) в рамках кооперації. Перелік сеB
рійних підприємств (організацій), які можуть у рамках
кооперації виготовляти дослідні зразки, узгоджується
з Департаментом розробок і закупівлі ОВТ МОУ та визнаB
чається в ЄНП виконання ДКР.
Після завершення ДКР Департамент розробок і закуB
півлі ОВТ МОУ в установленому порядку розробляє
проект наказу Міністра оборони України про прийняття
вітчизняного КВ (СЧ) на озброєння (постачання) ЗСУ та
проведення робіт із заміни «штатних» КВ (СЧ) конкретB
ного типу на вітчизняний аналог на всіх зразках існуюB
чого озброєння, за якими не здійснюється авторський наB
гляд.
Роботи із заміни «штатних» КВ (СЧ) на всіх зразках
існуючого озброєння слід здійснювати на основі бюлетеB
нів: БУ (внесення змін до конструкції виробу), БЕ (внеB
сення змін до експлуатаційної документації) та БР
(внесення змін до ремонтної документації) [8, 9]. РозробB
ка зазначених бюлетенів має здійснюватися з урахуванB
ням вимог ГОСТ В15.701, 2.503, 2.603. Бюлетені повинні
узгоджуватися з усіма зацікавленими організаціями та
затверджуватися замовником ДКР, а введення їх у дію
має проводитися наказом (директивою) Міністра оборони
України (заступника Міністра оборони України). Проект
наказу Міністра оборони України (заступника Міністра
оборони України) про введення бюлетенів у дію готується
командуванням виду ЗСУ в установленому порядку із заB
лученням центральної та видової науковоBдослідних
установ ЗСУ.
Роботи за бюлетенями на зразках ОВТ, залежно від
їхніх обсягу та складності, можуть здійснюватися на місB
цях постійної дислокації бригадами військових частин
або бригадами промисловості, а також на ремонтних підB
приємствах під час чергового ремонту за контрактами,
які укладаються із замовником робіт відповідно до закоB
нодавства України.
Виділення бюджетних коштів на розробку, виробB
ництво й закупівлю КВ (СЧ) вітчизняного виробництва,
а також на виконання робіт з упровадження вітчизняних
розробок в ОВТ має здійснюватися відповідно до встановB
леного порядку фінансування робіт, включених у ДОЗ.
Включення в ДОЗ закупівлі вітчизняних КВ (СЧ) необB
хідної номенклатури (за типами), прийнятих на озброєнB
ня (постачання) у війська, а також виконання робіт за
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бюлетенями на зразках ОВТ відбувається відповідно до
вимог законодавства України щодо закупівлі товарів і
послуг оборонного призначення.
Для контролю якості виконаних робіт із заміни
«штатних» КВ (СЧ) їх сучасними аналогами вітчизняB
ного виробництва у військах на місцях постійної дислоB
кації силами військових частин організовується і проB
водиться підконтрольна експлуатація (ПКЕ) дороблених
зразків ОВТ. ПКЕ здійснюється за спеціально розробB
леними програмами й методиками з метою оцінювання
надійності ОВТ. Програми та методики ПКЕ дороблених
зразків розробляються й затверджуються командуванняB
ми видів ЗСУ.
Взаємодія підприємствBвиробників і постачальників
КВ (СЧ) вітчизняного виробництва із замовником та
експлуатантами ОВТ має здійснюватися з урахуванням
вимог ГОСТ 15.214B90 та особливостей, що склалися
в Україні у зв’язку з формуванням ринкових відносин.
Схема механізму впровадження вітчизняних КВ (СЧ)
в ОВТ, за якими не здійснюється авторський нагляд, наB
ведена на рисунку 2.
Висновки
1. Існуюча нормативноBправова база не регламентує
порядок вирішення завдання заміни в ОВТ, за якими не
здійснюється авторський нагляд, гостродефіцитних КВ
(СЧ) їхніми сучасними аналогами вітчизняного виробB
ництва з метою продовження термінів експлуатації та
підтримання боєготового стану ОВТ.
2. Механізм упровадження КВ (СЧ) вітчизняного виB
робництва в ОВТ, за якими не здійснюється авторський
нагляд, має передбачати прийняття управлінських ріB
шень щодо:
• обґрунтування доцільності та планування робіт із
заміни в ОВТ, за якими не здійснюється авторський наB
гляд, КВ (СЧ), передбачених КД, сучасними аналогами
вітчизняного виробництва;
• виконання НДР і ДКР із заміни у зразках ОВТ, за
якими не здійснюється авторський нагляд, КВ (СЧ)
існуючими аналогами вітчизняного виробництва;
• виконання НДР (ДКР) з розробки необхідних типів
КВ (СЧ) для зразків ОВТ, за якими не здійснюється
авторський нагляд, у разі їх відсутності на ринку вітчизB
няних технічних розробок;
• прийняття КВ (СЧ) вітчизняного виробництва на
озброєння (постачання) ЗСУ;
• розробки й уведення в дію бюлетенів із заміни
в ОВТ, за якими не здійснюється авторський нагляд, КВ
(СЧ) сучасними аналогами вітчизняного виробництва та
виконання робіт, передбачених бюлетенями.
3. За відсутності авторського нагляду частина функB
цій, які покладаються стандартами СРПВ ВТ на розробB
ників і виробників виробів, повинна розподілятися між
замовником та експлуатантом ОВТ. З метою ефективного
вирішення питань упровадження в ОВТ, за якими не
здійснюється авторський нагляд, вітчизняних КВ (СЧ)
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доцільно розробити й увести в дію «Положення про поряB
док розробки, приймання на озброєння (постачання) і виB
користання в ОВТ, за якими не здійснюється авторський
нагляд, складових частин і комплектуючих виробів
вітчизняного виробництва».
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До питання фінансування
Збройних Сил України
У статті йдеться про те, що досягнення мети військового
будівництва – створення війська, здатність якого
до захисту країни від збройного нападу відповідає рівню
загроз, за чинним алгоритмом роботи системи управління
спроможностями збройних сил до виконання поставлених
завдань неможливе. Подаються рекомендації стосовно
розробки закону щодо фінансування війська, за яким
система має не допустити зростання дефіциту
спроможностей українського війська до непомірно
великих значень.
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ля позаблокової держави фундаментальною
складовою забезпечення потрібного рівня
обороноздатності як спроможності держави
до захисту в разі збройної агресії є могутB
ність її збройних сил. Рівень економіки
України не дає змоги виділяти значні кошти
на військове будівництво. Більше того, ріB
вень воєнної загрози не є визначальним під час формуB
вання оборонної складової бюджету держави. У статті
зроблено спробу з’ясувати закономірності процесу фінанB
сування Збройних Сил України (ЗСУ), які мають бути
гарантією збереження національного суверенітету й неB
залежності держави в разі зовнішньої агресії, і дати
рекомендації щодо можливого шляху його поліпшення.
Система управління спроможностями збройних сил
держави з виконання поставлених завдань. У законах
України існує система норм, покликана забезпечити наB
лежне фінансування військового будівництва, повсякB
денної бойової підготовки ЗСУ, їхньої спроможності дати
відсіч зовнішньому збройному нападу.
За Законом України [1], Збройні Сили України – це
військове формування, на яке, відповідно до Конституції
України, покладаються оборона держави, захист її сувеB
ренітету, територіальної цілісності й недоторканності.
ЗСУ підпорядковуються Міністерству оборони УкраїB
ни (МОУ), яке є центральним органом виконавчої влади
й військового управління. Головним органом військового
управління є Генеральний штаб Збройних Сил України
(ГШ ЗСУ). Фінансування ЗСУ здійснюється за рахунок
і в межах коштів Державного бюджету України.
За Законом України «Про оборону України» [2], підB
готовка держави до оборони в мирний час, крім іншого,
охоплює:
• прогнозування й оцінювання воєнної небезпеки та
воєнної загрози;
• удосконалення структури, уточнення завдань
і функцій ЗСУ, забезпечення необхідної чисельності
їхнього особового складу, а також їхній розвиток, підгоB
товку й підтримання на належному рівні боєздатності,
бойової та мобілізаційної готовності до оборони держави,
планування їх застосування;
• забезпечення ЗСУ підготовленими кадрами, озброєнB
ням, військовою та іншою технікою, продовольством,
речовим майном, іншими матеріальними й фінансовими
ресурсами.
При цьому Кабінет Міністрів України визначає поB
треби в оборонних витратах, забезпечує виконання заB
твердженого Верховною Радою України Державного
бюджету України щодо фінансування заходів у сфері
оборони у визначених обсягах, організовує розроблення
й виконання державних програм з розвитку ЗСУ, розвитB
ку озброєння та військової техніки й інших програм
(планів) з питань оборони.
МОУ, зокрема, бере участь в аналізі воєнноBполітичB
ної обстановки, прогнозуванні, виявленні та визначенні
рівня воєнної загрози національній безпеці України,
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забезпечує належний рівень боєздатності, укомплектоваB
ності, бойової та мобілізаційної готовності та підготовки
ЗСУ; у формуванні оборонного бюджету, звітує перед
Кабінетом Міністрів України про використання виділеB
них коштів; виступає, відповідно до визначених ГШ ЗСУ
потреб, вимог і пріоритетів, замовником із державного
оборонного замовлення на розроблення, виробництво,
постачання, ремонт озброєння, військової техніки,
військового майна, а також на постачання матеріальних
цінностей до мобілізаційного резерву ЗСУ.
За Законом України «Про Збройні Сили України»,
Кабінет Міністрів України, серед іншого, організовує
підготовку й реалізацію загальнодержавних програм
розвитку ЗСУ, озброєння та військової техніки, інших
державних програм, що стосуються ЗСУ, державного
оборонного замовлення на постачання (закупівлю) проB
дукції, виконання робіт, надання послуг для потреб ЗСУ,
створення недоторканних та мобілізаційних запасів;
забезпечує постачання ЗСУ озброєнням, військовою техB
нікою, енергетичними, матеріальноBтехнічними та іншиB
ми ресурсами й майном, надання послуг та їх фінансуB
вання в обсягах, необхідних для ефективного виконання
ЗСУ покладених на них завдань і функцій.
Міністерство оборони України провадить розвідуB
вальну та інформаційноBаналітичну діяльність з метою
забезпечення виконання завдань, покладених на ЗСУ;
забезпечує життєдіяльність ЗСУ, їх функціонування,
бойову та мобілізаційну готовність, боєздатність, підгоB
товку до виконання покладених на них завдань, застосуB
вання, комплектування особовим складом і його підгоB
товку, постачання озброєння та військової техніки,
підтримання справності, технічної придатності та модерB
нізації зазначеного озброєння й техніки, матеріальних,
фінансових, інших ресурсів та майна згідно з потребами,
визначеними ГШ ЗСУ в межах коштів, передбачених
Державним бюджетом України, і контролює їх ефективB
не використання, організовує виконання робіт і надання
послуг в інтересах ЗСУ та здійснює інші повноваження,
передбачені законом.
Генеральний штаб ЗСУ, крім іншого, прогнозує тенB
денції розвитку форм і способів воєнних дій та засобів
збройної боротьби, бере участь у формуванні й реалізації
державної політики у сфері оборони, стратегії воєнної
безпеки, обґрунтовує напрями розвитку та здійснює
стратегічне планування застосування ЗСУ; визначає поB
треби в особовому складі, озброєнні, військовій техніці,
матеріальноBтехнічних, фінансових та інших ресурсах,
продовольстві, фондах і майні, необхідних для належноB
го виконання завдань ЗСУ, контролює повноту і якість їх
отримання.
Концептуальний державний документ зі сфери обороB
ни – Воєнна доктрина України – ґрунтується на результаB
тах аналізу воєнноBполітичної обстановки, прогнозуванні
її розвитку, принципі оборонної достатності й дотриманні
політики позаблоковості та має оборонний характер.
Відповідно до положень Воєнної доктрини, досягнення

необхідного рівня обороноздатності держави здійснюєтьB
ся через формування й реалізацію певної воєнноBеконоB
мічної політики з підготовки держави до збройного
захисту національних інтересів, метою якої є всебічне
задоволення обґрунтованих і визначених (з погляду обоB
ронної достатності) потреб ЗСУ у фінансових і матеB
ріальних ресурсах у мирний час та в особливий період
для забезпечення боєздатності ЗСУ на рівні, достатньому
для стримування потенційного агресора від застосування
воєнної сили проти України.
Згадані вище документи є обов’язковими для викоB
нання, реалізація їх положень забезпечується ПрезиB
дентом України, Радою національної безпеки і оборони
України, Кабінетом Міністрів України, органами дерB
жавної влади відповідно до повноважень, визначених
Конституцією та законами України.
Таким чином, усе вищевикладене свідчить про те, що
для того, щоб держава Україна мала сучасне військо, є,
начебто, все. Розроблені концептуальні документи,
ухвалені відповідні закони, визначені уповноважені відB
повідальні виконавчі органи. Але важко дати відповідь
на просте запитання зі сфери підготовки країни до збройB
ного захисту національних інтересів, яке виникає в закоB
нослухняного платника податків до держави: «Чому ми
сьогодні, на 21Bму році свого незалежного існування, ще
й досі не маємо добре підготовлених і споряджених
збройних сил, які відповідали б суспільному замовленню
й були б адаптовані до нових вимог безпеки?»
Спробуємо знайти відповідь на це болюче запитання.
Навряд чи хтось заперечуватиме наявність чітко виB
раженого причинноBнаслідкового зв’язку між фінансуB
ванням військового будівництва та рівнем обороноздатB
ності держави. Оскільки кошти на військо виділяє
держава, то вона й управляє здатністю війська до захисту
країни від збройного нападу. Тобто можна уявити певну
систему управління, де об’єктом управління є збройні
сили, а органом управління – держава1, яка через фінанB
сування впливає на рівень оперативних і бойових
(спеціальних) спроможностей ЗСУ за рахунок оснащення
їх новими системами озброєння, військовою та спеціальB
ною технікою, підтримання на належному рівні їхньої
боєздатності, мобілізаційної та бойової готовності, підвиB
щення рівня бойової підготовки особового складу тощо
(див. рис. 1).
Управління підготовкою до збройного захисту націоB
нальних інтересів має здійснюватися державою на
підставі врахування різниці між потрібним рівнем спроB
можностей збройних сил до виконання поставлених
завдань, визначеним на основі своєчасного виявлення,
аналізу й наукового прогнозування воєнноBполітичних
1
Держава тут розглядається як об’єднання таких суб’єктів заB
безпечення національної безпеки, як Президент України, ВерховB
на Рада України, Кабінет Міністрів України, Рада національної
безпеки і оборони України, Міністерство оборони України та інші
центральні органи виконавчої влади.
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ризиків, викликів і загроз застосування воєнної сили
проти України, та фактичною здатністю війська до заB
хисту країни від збройного нападу. У разі невідповідносB
ті спроможностей збройних сил виконувати поставлені
завдання рівню загроз держава за допомогою фінансуB
вання змінює спроможності збройних сил у відповідний
бік. Функцію зворотного зв’язку тут виконують стратеB
гічні оборонні огляди та інші механізми. Коли спроможB
ності збройних сил нижчі за рівень, достатній для
стримування існуючих загроз, держава збільшує фінанB
сування, коли ж вони занадто великі, фінансування
зменшується, адже зайві високі витрати на оборону відB
волікають кошти від соціальних програм держави, а надB
мірна бойова могутність держави створює їй імідж потенB
ційного військового агресора й може призвести до гонки
озброєнь у регіоні.
Аналіз якості функціонування системи управління
спроможностями збройних сил держави. Спробуємо
хоча б опосередковано оцінити якість функціонування
системи управління спроможностями збройних сил у наB
шій державі. У «Білій книзі» [3] МОУ за 2011 р. можна
побачити такі дані стосовно виконання Державної проB
грами розвитку ЗСУ на 2006–2011 р. Заходи з розвитку
Збройних Сил у рамках Державної програми на рік проB
фінансовано в середньому на три чверті від планових
показників, що не дало можливості виконати їх у повноB
му обсязі (рис. 2). У «Білій книзі» зазначено, що темпи
набуття нових якісних показників ЗСУ з кожним роком

68,7

Рис. 1. Система управління спроможностями
збройних сил держави

9,7

Збройні сили

2007

2008

21,6

Держава

50,0

Загрози

виконання Державної програми дедалі більше відставаB
ли від потрібних змін у сфері оборони. Процес зміни
структури видатків МОУ впродовж 2006–2011рр. засвідB
чив критичний стан фінансування ЗСУ (рис. 3). Частка
витрат на розвиток озброєнь, військової техніки й інфраB
структури та витрат, спрямованих на підготовку ЗСУ,
постійно скорочувалася і була замалою, порівняно із заB
гальноприйнятими світовими показниками. Середній
показник щорічних обсягів фінансування потреб обороB
ни у 2006–2011 рр. становив 1,0% ВВП, що змушувало
переважну більшість призначених коштів (майже 80%)
спрямовувати на утримання військ (сил). За таких умов
бюджет МОУ був «бюджетом проїдання», оскільки не
залишалося ресурсів на відновлення боєздатності та розB
виток ЗСУ. Ілюстрацією до цього слугує рисунок 4, на
якому наведено дані щодо переоснащення ЗСУ новими
й модернізованими озброєнням та військовою технікою.
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Рис. 3. Структура видатків МОУ
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38
31

15,4
13,3

11,8
10,3
8,7

9,5

8,1

14,1

12,7

22

22

10,5
8,3
10

6,4

4

3
Танки

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Бойові
літаки

0
Бойові
вертольоти

Бойові кораблі
та катери

Передбачено Державною програмою
Згідно з Державною програмою
розвитку ЗСУ на 2006–2011 рр.

Фактично профінансовано

Рис. 2. Стан фінансування Державної програми розвитку
Збройних Сил України на 2006–2011 рр., млрд грн
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Рис. 4. Стан оновлення озброєння та військової техніки
у 2006–2011 рр., %
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Таблиця 1
Фінансування підготовки Збройних Сил України, млн грн
2006
План Факт

2007
%

План Факт

2008
%

План Факт

2009
%

План Факт

2010
%

План Факт

2011
%

План Факт

%

Об’єднані сили швидкого реагування
257,30 137,70 53,5 301,30 147,30 48,9 316,11 211,12 66,8

252,9 40,19

15,9

312,4

76,4

24,5

188,7

156

82,7

8,2

82,1

20,0

24,4

33,6

21,5

63,9

Основні сили оборони
115,30 8,80

7,6

3,38

3,34

98,8 124,48 94,47

75,9

Ще один приклад. На підготовку військових частин
і підрозділів Об’єднаних сил швидкого реагування наB
дійшло лише 82,7% від передбачених фінансових ресурB
сів (табл. 1).
Тобто аналіз процесу фінансування ЗСУ показує, що
впродовж багатьох років вони хронічно недоотримують
необхідні кошти й тому їхні спроможності до виконання
поставлених завдань постійно відстають від потрібного
рівня, який, за розрахунками ГШ ЗСУ, має відповідати
рівню існуючих загроз. Результат – хронічний дефіцит
безпеки, котрий за сталого рівня зовнішніх загроз має
виражену тенденцію до збільшення через зниження
рівня боєздатності та боєготовності ЗСУ. Недарма навіть
у концептуальному державному документі – Стратегії
національної безпеки України [4] вказується на неB
відповідність сектора безпеки та оборони України зросB
танню викликів і посиленню загроз національній безB
пеці, зокрема через триваюче погіршення стану ЗСУ,
і ставиться завдання з реформування сектора безпеки та
оборони як цілісної системи, яка передбачає також стаB
білізацію ситуації у ЗСУ й зупинення зниження рівня
їхніх боєздатності та боєготовності, відновлення технічB
ної готовності озброєння й оновлення його складу, удосB
коналення системи бойової підготовки, реорганізацію
системи оперативного (бойового) та матеріальноBтехнічB
ного забезпечення й формування на цій основі невеликих
за чисельністю, але ефективних, професійних збройних
сил, здатних виконувати завдання оборони держави
в умовах проведення позаблокової політики.
Аналіз викладеного дає змогу зробити беззаперечний
висновок, що сьогоднішня система управління спроможB
ностями збройних сил держави з погляду теорії управлінB
ня функціонує як статична система, у якій в усталеному
режимі роботи за умови постійного рівня зовнішнього
впливу (рівня загроз) помилка управління (дефіцит
спроможностей – різниця між їхнім потрібним і фактичB
ним рівнями) не дорівнює нулю, а в разі зростання в часі
рівня впливу або збурень (зниження боєздатності збройB
них сил через моральне й фізичне старіння озброєння та
військової техніки, недостатню інтенсивність бойової
підготовки тощо) помилка управління (дефіцит спроB
можностей) збільшується. Наявність помилки управлінB
ня в усталеному режимі, величина якої пропорційна
розмірові впливу, є принциповою властивістю статичних

59,92

4,92

систем управління. У випадках, коли величина вплиB
ву/збурення повільно збільшується в часі2, помилка
управління зростає (теоретично – до нескінченності).
Тут слід зауважити, що, крім прямого недофінансуB
вання (відставання практичних видатків (касових) від
бюджетних), існує ще приховане, коли самі планові поB
казники не відповідають реальним потребам ЗСУ, коли
вони значно менші і є компромісним результатом
попередніх перемовин з Міністерством фінансів України.
Це можна назвати фінансовою цензурою сфери воєнної
безпеки, запровадження якої перетворює систему управB
ління здатністю війська до захисту країни від збройного
нападу із системи зі зворотнім зв’язком на розімкнену
систему, управління в якій здійснюється без урахування
результатів цього управління, реального рівня загроз, за
суб’єктивним рішенням. За такого підходу військовикам
одразу визначають верхню планку витрат – трохи більB
ше, ніж на утримання, – аби військо хоч якось існувало.
Це – режим ручного адміністративного керування.
Висновок. Діагноз невтішний. Вочевидь, досягнення
мети військового будівництва – створення війська, здатB
ність якого до захисту країни від збройного нападу відпоB
відала б рівню загроз, – за існуючим алгоритмом роботи
системи управління спроможностями збройних сил до
виконання поставлених завдань неможливе.
Рекомендація. Принципово забезпечити відсутність
помилки управління за умов постійного рівня вплиB
ву/збурень можливо лише в астатичній системі управB
ління зі зворотнім зв’язком, управління в якій здійсB
нюється за інтегральним законом стосовно помилки,
а не за пропорційним, як у статичних системах3. За поB
стійних значень рівня впливу/збурень помилка в астаB
тичній системі в усталеному режимі дорівнює нулю.
В разі зміни рівня впливу/збурень з постійною швидкісB
тю помилка в такій системі в усталеному режимі є поB
стійною величиною й має значення, пропорційне до знаB
чення цієї швидкості. Стосовно системи управління
спроможностями збройних сил держави це означає, що
швидкість зміни рівня фінансування ЗСУ (нарощування
або зменшення) має бути пропорційною до дефіциту
2

Порівняно зі швидкістю перебігу перехідних процесів у сисB

темі.
3

Див. будьBякий підручник з теорії управління.
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спроможностей ЗСУ. Тоді система буде в змозі повністю
компенсувати стрибки рівня загроз/збурень, а в разі зміB
ни їхнього рівня з постійною швидкістю не допустить
зростання дефіциту спроможностей ЗСУ до непомірно
великих значень. У військовій практиці це називають
«діяти на випередження»4.
Поки описаний вище принцип дії не буде запроваджеB
ний у системі управління спроможностями збройних сил
держави, залишається покладатися на «авось» і сподіваB
тися, що широкомасштабна збройна агресія проти УкраїB
ни найближчими роками малоймовірна, що країни –
гаранти безпеки України за Будапештським документом
1994 р. сумлінно виконуватимуть свої зобов’язання і що,
сидячи сумирно, можна певний час відносно безпечно
лишатися у стані вимушеної позаблоковості й без потужB
ного війська, оптимістично розраховуючи, що Україна за
ці роки підніме економіку до того пристойного рівня,
з якого можна відповідально розпочинати військове
будівництво.
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4
У фізичному сенсі сказане можна проілюструвати таким приB
кладом. Завжди існує можливість затоплення міста, розташованоB
го на ділянці місцевості нижче рівня якогось великого водосхоB
вища, наприклад через підняття рівня води у водосховищі після
тривалих дощів вище за рівень захисних споруд (дамби, греблі).
У такому разі не виключається навіть руйнація захисних споруд.
Щоб запобігти катастрофі, необхідно зміцнювати дамбу, нарощуB
вати її висоту. Зрозуміло, що швидкість нарощування висоти
дамби має бути не меншою за швидкість підняття води.
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and explanations of the provisions of this important strategic
document from the area of defence planning.

I. S. Romanchenko,
lieutenant general, Chief of the Central Science
and Research Institute of the Armed Forces of Ukraine,
Doctor of Military Sciences, Professor
V. Y. Bohdanovych,
Doctor of Engineering, Professor
I. Y. Svyda,
senior research fellow, Candidate of Military Sciences

Local special operations as pre"emptive
measures to contain armed conflicts
The paper studies the way of armed conflict containment
through the conducting of local special operations using the

Military organization of Ukraine:
formation of doctrinal principles
and organizational structure
The paper is the second in a series of publications by the author
devoted to retrospective analysis of events and processes asso
ciated with military development in Ukraine. The transitional
period from single events to systematic work on the improve
ment of Military organization of Ukraine (1993–1997) is studied.

M. O. Popov,
professor of Military Diplomatic Academy,
Doctor of Engineering, professor,
P. M. Piontkivsky,
leading research fellow of the military unit A0735,
Candidate of Military Sciences, senior research fellow,
S. V. Hrynyuk,
senior officer of division of military unit A0735

The status and prospects of development of
hyperspectral aerospace intelligence systems
It studies a relatively new and promising class of specific means
of aerospace intelligence – hyperspectral imaging
systems, the main characteristics of current and future space
systems with optical electronic equipment for hyperspectral
imaging are given. The areas of application of hyperspectral
data and development trends of hyperspectral systems
for aerospace intelligence.

B. O. Demidov,
leading research fellow of the Science Centre of the Air
Force of the Ivan Kozhedub Kharkiv Air Force University,
Doctor of Engineering, professor
Y. F. Kucherenko,
senior research fellow of the Science Centre of the Air Force
of the Ivan Kozhedub Kharkiv Air Force University,
Candidate of Engineering, senior research fellow,
O. F. Velychko,
deputy director – Head of the information technology and
technical support division of the State Service of Export
Control of Ukraine

Determination of the ratio of execution of life
cycle phases of automated systems for military
use in the process of their development
Determined the ratio of duration of life cycle phases of automat
ed systems for military use, and the total period of their life
cycle which must be considered when developing these
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Summaries

systems to provide their development taking into account the
achievements of scientific and technological progress.

B. M. Lanetskyy,
leading research fellow of the Science and Research
Department of the Air Force Science Centre of the Kharkiv
Air Force University, Doctor of Engineering,
I. B. Chepkov,
Colonel, deputy chief for scientific work of the Central
research institute of the armament and military equipment
of the Armed Forces of Ukraine, Doctor of Engineering,
professor,
V. V. Lukyanchuk,
head of the Research Department of the Air Force Science
Centre of the Kharkiv Air Force University,
Candidate of Engineering, senior research fellow,
I. M. Nikolae,
leading research fellow of the Research Department of the
Air Force Science Centre of the Kharkiv Air Force University,
Candidate of Engineering, senior research fellow

The mechanism for replacement
of components of weapon and military
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equipment products with modern analogues
of new equipment
Arguments are provided for proposals as to improving the reg
ulatory framework for the replacement of extremely scarce
components and parts of products in pieces of armaments and
military equipment, which are not under the author's supervi
sion, with modern counterparts of them produced domestically
by enterprises and institutions of Ukraine without the participa
tion of the developers and manufacturers of these products.

V. B. Vahapov,
professor

On the issue of financing of the Armed Forces
of Ukraine
The article states that the goal of military development is the
creation of the army, the ability of which is to protect the
country from armed attack corresponds to the level of threats,
by the current work algorithm of the system for managing
the capabilities of the armed forces to perform the task is not
possible. Recommendations regarding the development
of a law to finance the army, according to which the system
should prevent the growth in the shortfall in the capacity
of the Ukrainian army to excessively large values are given.
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