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Безпековий огляд «ВИКЛИКИ і 
РИЗИКИ» Центру досліджень армії, 

конверсії та роззброєння (ЦДАКР, 
www.cacds.org.ua ) здійснюється 

аналітиками ЦДАКР за підтримки 
банку «Аркада». Для підготовки 

оглядів залучаються відомі 
експерти, дипломати, військові 

фахівці та спеціалісти усіх відомств, 
що працюють у безпековому 

середовищі України. 

Метою публікацій Безпекового 
огляду «ВИКЛИКИ і РИЗИКИ» 

є оперативне та аналітичне 
інформування зацікавлених 
профільних структур, ЗМІ та 

громадян, що цікавляться 
актуальними проблемами безпеки 

України. 

Кожний огляд присвячений 
короткому періоду (1 – 2 тижні), 

та містить експертні думки, які 
можуть не збігатися з офіційною 

позицією української влади. 
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ЗМІСТ

Загальні 
оцінки

У дзеркалі 
експертноі 

думки

Аналітичні 
розробки

Ключові виклики і ризики у сфері безпеки і оборони у другій 
половині лютого 2019 року – аналіз Центру досліджень армії, 
конверсії та роззброєння (ЦДАКР)

Имплементация стратегических целей оборонной реформы. 
Часть 1

Китай на марше. О чем говорит авиасалон в Чжухае. Часть 1

Як реанімувати український авіапром?

Нова Стратегія національної розвідки США

Энгин Озер: «Процесс урегулирования конфликта вокруг 
Карабаха находится в глубоком кризисе и тупике»
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Останній місяць зими в районі 
проведення ООС  минув під 
«акомпанемент»   обстрілів пози-
цій українських військових. При 
цьому доводиться констатувати 
наростання інтенсивності вогне-
вих ударів та активізацію воро-
жих диверсійно-розвідувальних 
груп (до прикладу, за повідомлен-
нями волонтерів, днями була 
практично у повному складі зни-
щена ДРГ противника чисельніс-
тю бл.10 осіб). Диверсійна актив-
ність фіксувалась не лише на 
передовій: 21 лютого Генеральний 
штаб Збройних сил України пові-
домив про запобігання спробі 
підпалу на одному з арсеналів 
ЗСУ.

Як Кремль розігруватиме карту 
війни на виборах до Ради? 

Напередодні президентських 
виборів в нашій країні Кремль опи-
нився на розтяжці. Путін останні 
місяця відкрито демонструє неба-
жання продовжувати діалог з чин-
ною українською владою. Однак 
спровоковане Росією загострення 
ситуації на  фронті лише зміцнить 
позиції Порошенка і змобілізує 
українського виборця навколо його 
фігури. Також Москва поспішає фі-
налізувати Північний потік-2 вже 
до кінця поточного року  (станом 
на сьогодні  укладено близько 600 
км газопроводу – майже половина 
усієї протяжності труби). З огляду 
на те, що Вашингтон заніс над єв-

Загальні 
оцінки

Ключові виклики і ризики у сфері безпеки і 
оборони у другій половині лютого 2019 
року – аналіз Центру досліджень армії, 
конверсії та роззброєння (ЦДАКР)

Фахівці Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння (ЦДАКР) пропону-
ють свій аналіз ключових тенденцій у сфері безпеки  

і оборони  другої половини лютого 2019 року.
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ропейськими партнерами газпро-
мівського енергопроекту гостре 
лезо санкцій, ескалація війни з 
Україною може зіграти злий жарт з 
геополітичними амбіціями росій-
ського керівництва. 

З іншого боку, Кремль робить 
ставку на суттєве розширення 
представництва проросійських сил 
у новому скликанні Верховної 
Ради. Відтак, командування окупа-
ційних сил в ОРДЛО  регулярно 
вкидатиме хмиз в багаття війни, 
аби підживлювати тезу про необ-
хідність негайного миру, хоч і на 
умовах Білокам’яної. 

Протягом лютого російська 
пропаганда завзято лила воду на 
млин Віктора Медведчука - чи не 
найбільш одіозного провідника 
кремлівських наративів в україн-
ській політиці.  Ще на початку мі-
сяця екс-президент-втікач Віктор  
Янукович  заявив, що володіє ін-
формацією про підготовку замаху 
на політика «спеціальною групою з 
12 осіб». Цю «сенсацію» підхопили 
і доповнили новими подробицями 
інформаційні ресурси сепаратистів 
-  за їхньою версією спецоперацією 
проти кума Путіна керує не багато 
не мало Розвідувальне управління 
Міністерства оборони США. Ін-
формаційна підтримка Росією 
Медведчука здійснювалась також 
на найвищому дипломатичному 
рівні - 12 лютого в рамках засідан-
ня Радбезу ООН посол РФ в цій ор-
ганізації Василь Небензя  побивав-

ся через кримінальну справу про 
можливу державну зраду і сепара-
тизм Медведчука, яку порушила 
Генпрокуратура України. Втім та-
кий дисбаланс  уваги Москви на 
користь однієї з груп, які грають на 
проросійському фланзі  україн-
ського політикуму, цілком імовір-
но, знизить результат фаворитів 
Кремля на парламентських перего-
нах. Хороша новина для україн-
ської державності полягає в тому, 
що наразі кремлівські куратори 
українського напрямку виявляють 
некомпетентність  в питанні коор-
динації лояльних Росії політсил. 
Відтак одним із завдань нового/пе-
реобраного президента стане міні-
мізація ризиків, пов’язаних з втру-
чанням північного сусіда в 
парламентські вибори.    

Київ та Москва продовжують 
«маневрувати» навколо 
миротворчої місії ООН   

Вранці 18 лютого в окуповано-
му Донецьку пролунала серія вибу-
хів. Відповідно до повідомлень ме-
діа, дві закладки були здійснені 
поблизу готелю, де живуть пред-
ставники моніторингової місії 
ОБСЄ. У зв’язку з подією, Слідчий 
комітет РФ оперативно повісив на 
українську сторону ярлик «міжна-
родного тероризму». Втім у вічі 
впадає та обставина, що  даний ін-
цидент  трапився за лічені дні до 
виступу президента Порошенка на 
Генасамблеї ООН.

Кремль робить ставку на суттєве 
розширення представництва про-

російських сил у новому скликанні 
Верховної Ради

Дисбаланс  уваги Москви на користь 
однієї з груп, які грають на проросій-
ському фланзі  українського політи-

куму, цілком імовірно, знизить 
результат фаворитів Кремля на 

парламентських перегонах
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Як відомо, під час виступу на Ге-
неральній асамблеї ООН в Нью-
Йорку  глава держави зробив клю-
човий акцент на темі миротворчої 
місії в зоні конфлікту.  «Ми готові 
до конструктивного обговорення 
цієї ініціативи. І технічна оціночна 
місія, яку Генеральний секретар 
ООН міг би направити на Донбас 
для розробки відповідних варіан-
тів, безумовно, допомогла б цьому 
обговоренню», - наголосив Поро-
шенко. Водночас український пре-
зидент окреслив незмінну позицію 
Києва щодо ключових параметрів 
мандату миротворців, а саме вве-
дення місії на всю окуповану тери-
торію, включаючи кордон,  виве-
дення російських військ та зброї, 
розпуск усіх незаконних органів та 
структур.

Москва демонструє категорич-
не несприйняття позиції  України і 
продовжує наполягати на урізано-
му мандаті миротворчої місії, який 
фактично обмежується охороною 
працівників СММ ОБСЄ. Саме 
тому вибухи в Донецьку, ймовірно,  
є спробою посилити переговорну 
позицію додатковими аргументами 
щодо необхідності забезпечення 
безпеки міжнародних спостеріга-
чів. Таким чином, Росія використо-
вує фактор ризиків в роботі СММ 
ОБСЄ для деформації початкової 
«миротворчої» ініціативи і затягу-
вання переговорів на невизначе-
ний термін. Ці реалії визнає і  пред-
ставник України у Тристоронній 

контактній групі (ТСК) Євген Мар-
чук. «Росія робитиме категорично 
все, щоб миротворців у Донбасі не 
було...», - зазначає парламентер.

Про фарисейство Москви від-
крито говорять навіть зазвичай 
стримані в оцінках західноєвро-
пейські дипломати. Так, постійний 
представник Німеччини при ООН 
Крістоф Хойзген на засіданні Ради 
безпеки організації з приводу чет-
вертої річниці після підписання 
Комплексу заходів з виконання 
Мінських угод назвав жартом за-
пропонований Росією мандат. «Для 
того, щоб вони (співробітники  
СММ ОБСЄ - ЦДАКР) мали віль-
ний доступ і пересування, – потрі-
бен лише один телефонний дзвінок 
від російського президента»,– за-
значив Хойзген.

Тим часом українська сторона 
продовжує зондувати ґрунт.  До 
прикладу, днями Євген Марчук   
заявив про готовність Києва до 
розробки компромісної версії роз-
гортання миротворчої місії на Дон-
басі. Жодних деталей при цьому не 
було оприлюднено, але не складно 
припустити - якщо така робота ве-
деться, то російська сторона в ній 
участі не приймає. Відповідно, єди-
на логіка подібної ініціативи – спо-
нукати Москву висунути зустрічну 
пропозицію і на основі оновлених 
проектів продовжити пошуки при-
йнятного формату. 

Паралельно з цим, в середині 
лютого Міністр внутрішніх справ 

Росія використовує фактор ризиків 
в роботі СММ ОБСЄ для деформації 

початкової «миротворчої» ініціа-
тиви і затягування переговорів на 

невизначений термін

Про фарисейство Москви відкрито 
говорять навіть зазвичай стримані 
в оцінках західноєвропейські дипло-

мати

Єдина логіка подібної ініціативи – 
спонукати Москву висунути зу-

стрічну пропозицію і на основі 
оновлених проектів продовжити 

пошуки прийнятного формату
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України Арсен Аваков під час круг-
лого столу в Інституті світу (Ва-
шингтон, США) представив Стра-
тегію деокупації Донбасу «Механізм 
малих кроків». За словами урядов-
ця, розроблена Києвом стратегія 
передбачає створення в межах 
окремої ділянки Донбасу деміліта-
ризованої зони безпеки. При цьо-
му, як уточнив Аваков, всі військо-
ві формування з обох сторін 
відводяться за обумовлену лінію, а 
українські прикордонники беруть 
під свій контроль певну ділянку і її 
межі. «На цій території проводять-
ся місцеві вибори. Головний прин-
цип — дотримання українського 
законодавства та забезпечення 
вільного волевиявлення», — додав 
він, зазначивши, що правопорядок 
і законність на вибраній ділянці 
будуть забезпечуватися силами 
Нацполіції, Нацгвардії і моніто-
рингової місії ОБСЄ.

Власне, так званий «механізм 
малих кроків» не є новинкою полі-
тичного сезону. На сайті ВМС дана 
стратегія була розміщена ще в 
червні минулого року. За оцінкою 
ЦДАКР, відповідна ініціатива може 
розглядатись як алгоритм дій в 
межах першого етапу введення ми-
ротворчої місії. Однак реалізація 
«механізму малих кроків» повинна 
супроводжуватись комплексом до-
мовленостей з Росією щодо очи-
щення всієї території ОРДЛО. В 
протилежному випадку відбудеть-
ся лише консервація конфлікту на 

окремій ділянці фронту, в той час 
як країна не скине з себе тягар ві-
йни.

Зміни до Конституційні  
«на виріст»

21 лютого набули чинності змі-
ни до Конституції, які закріплюють 
прагнення України стати членом 
Європейського Союзу і НАТО. 
Преамбулу Основного Закону було 
доповнено словами про «європей-
ську ідентичність Українського на-
роду і незворотність європейсько-
го та євроатлантичного курсу 
України». Також відтепер «Прези-
дент України є гарантом реалізації 
стратегічного курсу держави на на-
буття повноправного членства 
України в Європейському Союзі та 
в Організації Північноатлантично-
го договору».  В той же час повно-
важення Верховної Ради  поповни-
лись пунктом про «визначення 
засад внутрішньої і зовнішньої по-
літики, реалізації стратегічного 
курсу держави на набуття повно-
правного членства України в Євро-
пейському Союзі та в Організації 
Північноатлантичного договору». 

Вітчизняне експертне середови-
ще розділилось в оцінці даного 
кроку влади. З одного боку, очевид-
ним позитивом є остаточне похо-
вання привиду доктрини «позабло-
ковості». З іншого боку,  
закріплення євроатлантичного 
курсу в тілі Конституції не може 
гарантувати дотримання цього 

Реалізація «механізму малих кроків» 
повинна супроводжуватись комп-

лексом домовленостей з Росією 
щодо очищення всієї території 

ОРДЛО. В протилежному випадку 
відбудеться лише консервація 

конфлікту на окремій ділянці фрон-
ту, в той час як країна не скине з 

себе тягар війни

В такий спосіб влада намагається 
зафіксувати в свідомості виборця 

не лише поточні здобутки співпраці 
з НАТО, але й майбутні
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курсу новою владою в практично-
му, а не доктринальному, вимірі по-
літики. Очевидним є також піар-
складова.  В такий спосіб влада 
намагається зафіксувати в свідо-
мості виборця не лише поточні 
здобутки співпраці з НАТО, але й 
майбутні. Втім, останні нам ніхто в 
Альянсі не гарантує, про що свід-
чить доволі стримана реакція ке-
рівництва організації попри биття 
у фанфари на Печерських пагор-
бах. 

Росія відповідає на навчання НАТО  
страшилками  про Україну

Гладінню Чорного моря продо-
вжують прокочуватись  круги  Азо-
во-Керченської кризи.   Конфрон-
тація Києва та Москви в регіоні 
перебуває під пильною увагою 
міжнародної спільноти, про що 
свідчать  слова постійного пред-
ставник ЄС при ООН Жоао Вале де 
Альмейда на засіданні Генасамблеї 
ООН по ситуації в Україні: «Ситуа-
ція в Азовському морі є одним із 
пріоритетів нашого порядку ден-
ного. Європейський Союз вислов-
лює своє найсерйозніше занепоко-
єння у зв’язку з небезпечним 
зростанням напруженості в Азов-
ському морі й Керченській протоці 
та порушеннями з боку РФ Міжна-
родного права, що призвело до за-
хоплення українських суден та їх-
ніх команд Росією, а також до 
обстрілу, внаслідок якого були по-
ранені кілька українських військо-

вослужбовців», - наголосив пред-
ставник Євросоюзу. «Агресивні дії 
РФ також впливають на ситуацію 
безпеки в усьому регіоні Чорного 
моря», - резюмував Вале де Аль-
мейда.

Ілюстрацією цих слів можна 
вважати ту обставину, що морське 
патрулювання сил НАТО в регіоні 
збільшилося в 2018 році до 120 
днів, тоді як у 2017 році цей показ-
ник складав 80 днів. В рамках взає-
модії України з Альянсом  до Одесь-
кого морського порту  25 лютого 
увійшов американський ракетний 
есмінець USS Donald Cook . Також 
в акваторію Чорного моря увійшли 
військовий корабель військово-
морських сил ФРН, плавуча база 
Werra і мінний тральщик ВМС Ту-
реччини Akcakoca, що входять до 
складу Постійної протимінної гру-
пи НАТО. В рамках свого патрулю-
вання група візьме участь у щоріч-
ному навчанні з розмінування 
«Посейдон», яке організовує Руму-
нія і Болгарія.

Активізація Організації північ-
ноатлантичного договору на Чор-
номорському напрямку викликає 
уже традиційне роздратування 
Москви. Цього разу на першій 
скрипці  в оркестрі  дезінформації  
зіграв очільник російської дипло-
матії Сергій Лавров. Зокрема він 
стверджує, що Україна готує «чер-
говий прорив» з порушенням пра-
вил проходження «цієї складної ак-
ваторії» (Керч-Єнікальський 

Морське патрулювання сил НАТО в 
регіоні збільшилося в 2018 році до 

120 днів, тоді як у 2017 році цей 
показник складав 80 днів
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канал). За його словами, українська 
сторона  «опитує» країни НАТО з 
метою запросити їхніх представни-
ків на свої кораблі, «щоб разом з 
НАТО прориватися через Керчен-
ську протоку».

Тим часом  Україна наполягає на 
присутності постійної спостереж-
ної місії в Керченській протоці. Цю 
тему висвітлив   міністр закордон-
них справ України Павло Клімкін в 
ході візиту на цьогорічну Мюнхен-
ську Міжнародну конференцію без-
пеки. «Зараз ми говоримо про те, 
щоб зробити цю місію постійною, 
щоб спостерігати і з космосу, і з води 
для того, щоб точно знати, що Росія 
робить, а що ні  ... Нам потрібно 
отримати постійну місію. Росія від 
неї відмовляється», - зауважив мі-
ністр. Також глава українського 
МЗС повідомив, що обговорював 
питання місії з французькою та ні-
мецькою стороною.

Що для  України означає вихід 
США з  ДРСМД?

США з 2 лютого призупиняють 
участь в Договорі про ліквідацію ра-
кет середньої і малої дальності 
(ДРСМД). На думку Співробітника 
Стенфордського центру міжнарод-
ної безпеки, колишнього посла 
США в Україні Стівена Пайфера ви-
хід США з Договору з Росією про 
РСМД дає Україні можливість ство-
рити власні неядерні ракетні сили 
середньої і малої дальності. У своїй 
резонансній статті для Atlantic 

Council фахівець обстоює тезу, що 
оскільки Сполучені Штати і Росія 
більше не пов’язані обмеженнями 
Договору про РСМД, втрачає сенс 
стан, при якому Україна та інші дер-
жави повинні залишатися під пе-
редбаченими угодою обмеженнями. 
Тож якщо Київ вважатиме за по-
трібне, він може відкликати свою 
участь в договорі, як це зробив Ва-
шингтон. За оцінкою Пайфера,  уряд 
США не буде ніяких юридичних 
підстав заперечувати, якщо Україна 
вийде з Договору про РСМД.

З позиції ЦДАКР, виробництво 
ракет середньої та малої дальності, 
навіть попри наявний науково-тех-
нічний потенціал, є  недосяжним 
завданням для України в найближ-
чі роки. По-перше, такий амбітний 
проект є непідйомним для скром-
ного  оборонного замовлення Укра-
їни. По-друге, наявність такої зброї 
в арсеналі ЗСУ не вирішує всього 
комплексу конвенційних загроз на 
Донбасі та в акваторії Азовського і 
Чорного морів.  Тому в даному кон-
тексті раціонально розвивати  про-
ект оперативно-тактичного комп-
лексу  (для заміни тактичних 
ракетних комплексів «Точка», 
«Точка-У») а також протикорабель-
ну ракету берегового, авіаційного 
та водного базування («Нептун»).

До проблеми удосконалення 
взаємодії ЗСУ з національною 
оборонною промисловістю 

На думку директора ЦДАКР  Ва-
лентина Бадрака, національна про-

З позиції ЦДАКР, виробництво ракет 
середньої та малої дальності, 

навіть попри наявний  
науково-технічний потенціал, є  

недосяжним завданням для України 
в найближчі роки
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мисловість потребує більш чіткого 
планування у галузі переозброєння, 
що має надати промисловцям мож-
ливість вчасно розгортати вироб-
ництва, модернізувати створені 
озброєння та військову техніку 
(ОВТ). Окрім того, експерт вважає, 
що  важливим кроком для розвитку 
оборонних технологій стало б по-
вернення до визначеного урядом ці-
ноутворення, яке передбачає 5% 
прибутку на комплектуючі та 30% 
прибутку на виконання робіт.  Фахі-
вець також  звертає увагу на «фак-
тичний наступ імпорту», зокрема, і 
у тих сферах, де існують українські 
розробки та серійне виробництво 
ОВТ. «Сьогодні постає необхідність 
утворення чіткого й прозорого ме-
ханізму прийняття рішень щодо ім-
порту іноземних ОВТ, який би пе-
редбачав відповідне обґрунтування 
та врахування інтересів національ-
ного ОПК» - відзначає Бадрак. Осо-
бливо гостро дана проблема постає 
в світлі нещодавнього  розслідуван-
ня Bihus.Info про можливі розкра-
дання в оборонній сфері.

Також  експерти ЦДАКР відзна-
чають таку негативну тенденцію в 
ЗСУ як збільшення числа виведен-
ня з ладу високотехнологічних 
ОВТ, що свідчить про низький рі-
вень підготовки персоналу. В  Цен-
трі це пов’язують із значною плин-
ністю кадрів, коли нового 
контрактника приходиться вчити 
як призовника. У зв’язку з означе-
ним експерт запропонував генера-

літету поміркувати над переходом 
у майбутньому повністю на профе-
сійний принцип комплектування 
ЗСУ, відмовившись від призову.   

Мюнхен
Офіційний кандидат на посаду 

президента Єврокомісії від Євро-
пейської народної партії, німець-
кий євродепутат Манфред Вебер 
вважає, що Євросоюз має побуду-
вати систему протиракетної оборо-
ни за участі України.

Про це він заявив у виступі на 
безпековій конференції, 

«Дія ДРСМД завершилася, і ми 
опинилися перед новими виклика-
ми. (Цьому можливо протистояти) 
якщо ми запропонуємо спільно по-
будувати проракетну систему – Ні-
меччина, Франція, Польща, Литва, 
Україна. Йдеться не про наступаль-
ну, а про систему захисту», - пояс-
нив Вебер свою ініціативу.

На думку німецького політика, 
це допоможе повернути єдність на 
європейський континент у період 
зростання ядерної загрози

«Це те, що справді зможе пере-
конати людей в Польщі, в Україні, 
що ми можемо запропонувати за-
хист... Це те що зможе об’єднати 
Європу», - заявив він.

Петро Порошенко, який був 
присутній на цій панельній диску-
сії, заявив про підтримку даної ідеї. 
«Україна буде щасливою стати час-
тиною будь-якої безпекової ініціа-
тиви», - заявив він.

Сьогодні постає необхідність утво-
рення чіткого й прозорого механіз-
му прийняття рішень щодо імпор-

ту іноземних ОВТ, який би 
передбачав відповідне обґрунтуван-

ня та врахування інтересів націо-
нального ОПК
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Як реанімувати український авіапром? 

Більшість підприємств авіабу-
дівної галузі країни входить до 
складу ДК «Укроборонпром» (по-
станова КМУ від 04.10.2018 р. № 
849):
➢ Авіаційні заводи:
• Державне підприємство «Анто-

нов»
• Державне підприємство «Завод 

410 цивільної авіації»
• Харківське державне авіаційне 

виробниче підприємство
➢ Авіаремонтні заводи:
• Державне підприємство “Ві-

нницький авіаційний завод” - 
“ВІАЗ”

• Державне підприємство “Євпа-
торійський авіаційний ремонт-
ний завод”

• Державне підприємство “Запо-
різький державний авіаційний 
ремонтний завод “МіГремонт” 

• Державне підприємство “Коно-
топський авіаремонтний завод 
“Авіакон”

• Державне підприємство “Львів-
ський державний авіаційно-ре-
монтний завод”

• Державне підприємство “Луць-
кий ремонтний завод “Мотор”

• Державне підприємство “Лу-
ганський авіаційний ремонтний 
завод”

• Миколаївський авіаремонтний 
завод «НАРП»

• Державне підприємство “Одесь-
кий авіаційний завод” 

• Державне підприємство “Чугу-
ївський авіаційний ремонтний 
завод” 

➢ Виробники гелікоптерів:
• Державне підприємство “Коно-

топський авіаремонтний завод 
“Авіакон”

• Державне підприємство “Ві-
нницький авіаційний завод” - 
“ВІАЗ”

• Державне підприємство “Закар-
патське вертолітне виробниче 
об’єднання”

У дзеркалі 
експертноі 

думки
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➢ Виробники двигунів:
• Державне підприємство “Запо-

різьке машинобудівне кон-
структорське бюро “Прогрес” 
імені академіка О.Г. Івченка
Після розпаду Радянського Со-

юзу українська авіабудівна галузь 
зазнала значного скорочення, екс-
порт авіаційної техніки з часом 
скоротився переважно до продажу 
військових літаків, що були у вико-
ристанні або зберіганні Міністер-
ства оборони. 

Незважаючи на те, що Україна 
входить до числа держав, які мають 
повний цикл проектування та 
складання літаків, значна частина 
обладнання та електронних систем 
є іноземного виробництва. Такі 
електронні авіаційні системи ма-
ють значну частку наукоємних тех-
нологій та високу додану вартість, і 
в Україні переважно не виготовля-
ються, або ж перебувають в стадії 
дослідних зразків.

Стан та особливості авіаційної 
промисловості України

Внаслідок втрати стабільного 
попиту на нові літаки в інтересах 
силових відомств Радянського Со-
юзу, відсутності обігових коштів та 
державної підтримки на початку 
90-х років авіабудування України 
почало стрімко втрачати темпи мо-
дернізації і технічного переозбро-
єння основних виробничих фон-
дів, високий рівень яких в умовах 
планової економіки завжди був 

йому притаманний. В наслідок 
чого, основним джерелом надхо-
дження коштів для виживання став 
ринок обслуговування літаючого 
парку літаків Ан та розвиток не-
профільних напрямків діяльності. 

Це призвело не тільки до при-
скореного старіння основних фон-
дів, але і породило несприятливу 
тенденцію технологічного відста-
вання вітчизняних авіаційних під-
приємств від загального світового 
рівня. Технологічний розрив з про-
відними світовими державами, 
який, на жаль, з кожним роком 
збільшується, самим негативним 
чином позначився на науково-тех-
нічних та виробничих можливос-
тях з виготовлення новітніх зразків 
авіаційної техніки. 

Вказані вище обставини, з од-
ного боку, залишили в спадщину 
високий інтелектуальний рівень 
створення авіаційної техніки, а з 
іншого боку, в значній мірі звузили 
поле і ресурси для його функціону-
вання та подальшого розвитку.

Не зважаючи на державні пріо-
ритети, авіапідприємства ДК Укро-
боронпром продовжують рухатись 
до занепаду, або ж просто підвисли 
у невизначеному стані.

Наглядно про стан авіабудівної 
галузі України, та ОПК в цілому, 
свідчать статистичні данні, підго-
товлені Профспілками авіабудів-
ників України та які ґрунтуються  
на даних Державної служби статис-
тики України (завантажити можна 



13

за посиланням -  https://drive.google.
c o m / f i l e / d / 1 p _ - N y 9 3 _
y39tVIv1MWgeBMH3amuvPlPX/
view).

Державний план реформування?
Авіаційна промисловість відно-

ситься до пріоритетних галузей 
економіки України відповідно до 
Закону України «Про розвиток лі-
такобудівної промисловості» від 
12.07.2001р. № 2660-ІІІ.  

Авіабудування визначено одні-
єю із високотехнологічних сфер 
економіки, що має стратегічний 
потенціал для створення товарів та 
послуг з високою доданою вартіс-
тю, збереження висококваліфіко-
ваних працівників, забезпечення 
обороноздатності держави, а також 
має роль розвитку аерокосмічної 
галузі.

У травні 2018 року Уряд схвалив 
Стратегію відродження україн-
ського авіабудування на період до 
2022 року.

Одним з напрямів реалізації 
Стратегії є:

➢ здійснення структурних змін, 
зокрема перетворення та при-
ватизація підприємств, ство-
рення інтегрованих структур 
управління галуззю;

➢ реструктуризація, модернізація та 
технічне переоснащення вироб-
ничих потужностей серійних літа-
кобудівних підприємств, центрів 
базового технічного обслугову-
вання та ремонту авіаційної техні-
ки вітчизняного виробництва;
Також затверджено план захо-

дів щодо її реалізації. Звертаю ува-
гу на один з пунктів:

20 червня 2018 р. розпоряджен-
ням № 442-р Кабмін схвалив СТРА-
ТЕГІЮ розвитку оборонно-про-
мислового комплексу України на 
період до 2028 року
• Вона передбачає до 2023 року 

«провести корпоратизацію тре-
тини (чому тільки 1/3 ?) підпри-
ємств синхронно шляхом впро-
вадження нових принципів 
роботи підприємств у рамках 
вже утвореного авіабудівного 
кластера;

 
Здійснення структурних змін, зокрема корпоратизація та приватизація підприємств, 
створення інтегрованих структур управління галуззю

6. Перетворення 
державного 
підприємства “Анто-
нов” з подальшим 
утворенням 
державної 
холдингової компанії 
“Антонов”

фінансове оздоровлен-
ня підприємств 
літакобудування, 
створення умов для 
нарощування випуску 
продукції літаків 
сімейства Ан

Державний концерн 
“Укроборонпром”  
(за згодою)  
Мінекономрозвитку  
Фонд державного 
майна

2018-2020 роки
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• фінансового оздоровлення 
кластера;

• активізації виробництва для за-
доволення внутрішніх потреб;

• орієнтації на постачання про-
дукції авіабудування за межі 
України, зокрема виходу на аф-
риканський ринок та частко-
во  - на європейський.
У довгостроковій перспективі 

(до 2028 року) основним аспектом 
розвитку авіабудівного кластера 
повинне стати зростання кількості 
вартісних експортних контрактів, 
зокрема до країн Азіатсько-Тихоо-
кеанського регіону та Америки.»

Як на мене, сумнівними є пер-
спективи завоювання ринків Аме-
рики. Але якщо розтягувати корпо-
ратизацію третини підприємств до 
2023 року, то ця третина та інші 2/3 
до 2023 можуть опинитися ще в 
гіршому стані ніж зараз.

Державні преференції
20 грудня 2016 року було при-

йнято Закон України № 1795-VIII  
«Про внесення змін до розділу XX 
«Перехідні положення» Податково-
го кодексу України щодо підтрим-
ки літакобудівної галузі» (Відомос-
ті Верховної Ради (ВВР), 2017, № 4, 
ст.44). Цим актом українське авіа-
будування на 7 років звільняється 
від податків, а саме:

➢ до 1 січня 2025 року, суб’єкти лі-
такобудування, що підпадають 
під дію норм статті 2 Закону 

України «Про розвиток літако-
будівної промисловості», звіль-
няються від оподаткування по-
датком на додану вартість по 
операціях з:

• o ввезення на митну територію 
України в митному режимі ім-
порту товарів (крім підакциз-
них), що використовуються для 
потреб літакобудівної промис-
ловості, якщо такі товари є звіль-
неними від оподаткування ввіз-
ним митом згідно із підпунктом 
13 пункту 4 розділу XXI «При-
кінцеві та перехідні положення» 
Митного кодексу України;

• o постачання на митній тери-
торії України результатів науко-
во-дослідних і дослідницько-
конструкторських робіт, які 
виконуються для потреб літако-
будівної промисловості.

• o операції з продажу продукції 
(послуг), виробленої зазначени-
ми підприємствами за рахунок 
коштів Державного бюджету 
України, оподатковуються по-
датком на додану вартість за ну-
льовою ставкою.

➢ до 1 січня 2025 року звільняєть-
ся від оподаткування прибуток 
підприємств - суб’єктів літако-
будування, що підпадають під 
дію норм статті 2 Закону України 
«Про розвиток літакобудівної 
промисловості» і здійснюють 
розробку та/або виготовлення з 
кінцевим складанням літальних 
апаратів та двигунів до них.
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➢ До 1 січня 2025 року звільня-
ються від сплати земельного по-
датку суб’єкти літакобудування, 
що підпадають під дію норм 
статті 2 Закону України «Про 
розвиток літакобудівної про-
мисловості» і здійснюють роз-
робку та/або виготовлення з 
кінцевим складанням літальних 
апаратів та двигунів до них, 
крім земельних ділянок, на яких 
розташовані об’єкти соціально-
го, торговельного, сільськогос-
подарського призначення та не-
промислового будівництва».
Тобто держава йде на зустріч 

авіабудівній галузі, що на жаль не 
відображається на його реальному 
стані. 

Вплив політики ДК  
«Укроборонпром» на розвиток 

авіабудівної галузі
Зазначена кризова ситуація га-

лузі також погіршується невдалою 
управлінською політикою з боку 
уповноваженого органу управлін-
ня – ДК «Укроборонпром». На при-
кладі ДП «Антонов» видно, що за 
період  управління Концерном  не 
укладено жодного твердого контр-
акту на виробництво українських 
літаків, а на авіабудівних підпри-
ємствах не побудовано жодного се-
рійного літака. 

Концерн активно втручається в 
оперативну внутрішньогосподар-
ську діяльність цих підприємств, 
встановлюючи для них обов’язок 

сплачувати в інтересах Концерну 
регулярні внески, які не передбаче-
ні законодавством. При цьому, 
Концерн, як орган управління да-
ними підприємствами не забезпе-
чив підприємства авіаційної про-
мисловості жодним твердим 
замовленням на виробництво літа-
ків.

Концерн вживає заходів щодо 
запровадження широкомасштаб-
ної корпоратизації, яка спрямована 
перш за все на тотальне поглинан-
ня Концерном цих держпідпри-
ємств шляхом отримання 100 від-
сотків їх пакетів акцій (після їх 
перетворення в акціонерні товари-
ства) у статутний капітал Концер-
ну (https://blog.liga.net/user/
vplakhuta/article/30255). Такий 
стратегічний крок Концерну спря-
мований також на узаконення ре-
гулярних внесків та вирішення 
проблемних питань щодо утри-
мання апарату Концерну, як управ-
лінської надбудови над державни-
ми підприємствами ОПК за 
рахунок безпосереднього доступу 
до управління всіма прибутками 
підприємств від дивідендів через 
такі пакети акцій. При цьому, під-
приємствам, що будуть корпорати-
зовані у такий спосіб, зазначений 
крок не дасть поштовху для розви-
тку та стимулювання виробництва. 

Концерн активно втручається у 
зовнішньоекономічну діяльність 
експортно-орієнтованих підпри-
ємств, якими є у першу чергу є дер-
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жавні та приватні підприємства 
авіаційної промисловості. Таке 
втручання відбувається через не-
обхідність погодження  експорте-
рами з Концерном можливості 
проведення зовнішньоекономіч-
них переговорів, укладання зо-
внішньоекономічних контрактів 
на продаж (купівлю) товарів вій-
ськового та подвійного призначен-
ня та встановлення зовнішніх цін в 
таких контрактах (у тому числі й на 
продукцію власного виробництва).

Зазначене втручання відбува-
ється на фоні повної відсутності 
допомоги з боку Концерну в отри-
манні підприємствами авіапромис-
ловості зовнішньоекономічних 
контрактів, просування експорт-
них інтересів приватних виробни-
ків.

Реформа чи імітація реформ 
Концерном?

Концерн у 2015 році, зробив 
спробу імітувати реформування 
авіаційної галузі шляхом утворен-
ня так званого «авіаційного класте-
ру» у вигляді Корпорації «Україн-
ська авіабудівна компанія» (далі 
– Корпорація УАК) у складі Дер-
жавного концерну «Укроборонп-
ром». Корпорація УАК була утво-
рена на добровільних засадах 
декількома підприємствами під егі-
дою та патронатом Державного 
концерну «Укроборонпром». Про-
те, як свідчить досвід трьох років 
існування Корпорації УАК, зазна-

чений «авіаційний кластер» вия-
вився звичайною фікцією, а ство-
рення вертикально-інтегрованої 
компанії залишилися лише на па-
пері. Фактично Корпорацією УАК 
не було реалізованого жодного діє-
вого авіаційного проекту. Внаслі-
док її створення не відбулося жод-
ного інтеграційного процесу або 
стимулювання росту виробництва. 
За своєю організаційною формою 
Корпорація УАК є прибудовою до 
підприємств авіаційної промисло-
вості, слабкою організацією, яка не 
має функцій та інструментів для 
впровадження інтеграції навколо 
розробників авіаційної техніки, а 
також зосередження їх ресурсів з 
орієнтацією на управління життє-
вим циклом авіаційної техніки.

Таким чином, зазначена політи-
ка ДК «Укроборонпром» щодо 
управління авіаційною галуззю є 
хибною та вкрай неефективною. 
Незважаючи на аргументовану мо-
тивацію створення «авіаційного 
кластеру» у вигляді Корпорації УАК, 
запропонована політика є лише 
звичайною імітацією управління.

Створення вертикально-
інтегрованої структури (на 

прикладі ДП Антонов)
Таким чином, очевидним є необ-

хідність кардинальної зміни страте-
гії управління авіаційною промис-
ловістю України та виправлення 
помилок Державного концерну 
«Укроборонпром». Насамперед, не-
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обхідно забезпечити реалізацію 
концепції інтеграції, відродження і 
реформування авіаційної промис-
ловості, одним із етапів якої є ство-
рення потужної вертикально-інте-
грованої компанії з цих підприємств 
у вигляді холдингу.

Вертикально-інтегрована ком-
панія - складна організаційно-ви-
робнича структура з єдиним управ-
ляючим центром та замкнутим 
циклом виробництва, яка об’єднує 
підприємства, що послідовно при-
ймають участь у виробництві, про-
дажу і споживанні готового продук-
ту на послідуючих стадіях 
технологічного процесу, таким чи-
ном взаємопов’язані друг з другом 
товарними та грошовими потоками.

Організаційно-правовою фор-
мою реалізації вертикально-інте-
грованої компанії може бути утво-
рення Державної холдингової 
компанії або Державної керуючої 
холдингової компанії відповідно до 
Закону України «Про холдингові 
компанії в Україні» у вигляді пу-
блічного акціонерного товариства.

Засновником та єдиним акціо-
нером Державної керуючої холдин-
гової компанії є держава в особі 
Кабінету Міністрів України. Захист 
прав держави як власника у Дер-
жавній керуючій холдинговій ком-
панії здійснює наглядова рада, 
склад якої затверджується Кабіне-
том Міністрів України.

Інтеграція підприємств з ви-
робництва серійної продукції на-

вколо її розробників, таких як ДП 
«АНТОНОВ», стимулює впрова-
дження на підприємствах іннова-
ційних технологій, перехід на єдині 
стандарти та технології, освоєння 
інформаційних процесів, створен-
ня нових робочих місць, підвищен-
ня рівня кваліфікації спеціалістів, а 
як наслідок – зростання капіталіза-
ції підприємств та їх інвестиційної 
привабливості.

В основу запропонованої кон-
цепції інтеграції і реформування 
авіаційної промисловості покладе-
ний принцип збереження та розви-
тку підприємства-розробника про-
дукції та його бренду, 
збалансування інтересів різних 
підприємств авіапромисловості. 

ДП «АНТОНОВ» на даний час 
фактично здійснює деякі функції 
регулювання та координації діяль-
ності підприємств авіабудівної га-
лузі, як сертифікований розробник 
та виробник літаків марки «АН» 
відповідно до Авіаційних правил 
України та Міжнародних авіацій-
них правил.

Етапи реформування
Реформування авіаційної про-

мисловості України має відбувати-
ся в два етапи: 
➢ на першому етапі  – здійснення 

внутрішніх галузевих інтегра-
ційних процесів (створення 
державного холдингу); 

• санація підприємств, які потре-
бують відновлення платоспро-
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можності, або які перебувають у 
стадії банкрутства;

• оцінка вартості активів, у тому 
числі нематеріальних, та роз-
робка і впровадження системи 
управління правами інтелекту-
альної власності, яка, зокрема, 
забезпечить підвищення розмі-
ру активів підприємств та ефек-
тивне використання бренду 
«АНТОНОВ»;

• початок корпоратизації підпри-
ємств літакобудування з одно-
часним прийняттям КМУ рі-
шення щодо утворення 
Державної керуючої холдинго-
вої компанії „Антонов” (ДКХК 
„Антонов”) із покладенням 
функцій материнської компанії 
на правонаступника ДП «АН-
ТОНОВ» (перший варіант) або 
створенням нової керуючої ма-

теринської компанії (альтерна-
тивний варіант).
Проект Закону України про кор-

поратизацію та особливості прива-
тизації в ОПК розроблено та чекає 
реєстрації в ВРУ (https://blog.liga.
net/user/vplakhuta/article/32249).
➢ на другому етапі – міжнародна 

інтеграція із світовими розроб-
никами і виробниками авіацій-
ної техніки.

• приватизація (часткова) ДКХК 
„Антонов”;

• здійснення IPO (розміщення 
акцій ПАТ „Антонов” та інших 
ПАТ на провідних фондових 
біржах);

• утворення спільних підпри-
ємств з світовими розробника-
ми, виробниками та експлуа-
тантами авіаційної техніки в 
рамках міжнародних проектів.
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У січні 2019 р. була презентована 
оновлена Стратегія національної роз-
відки (далі - СНР) США, у якій роз-
відувальне співтовариство (далі - РС) 
надає свої оцінки актуальним загро-
зам США та пропонує заходи щодо 
протидії їм1. Вперше такий документ 
у Сполучених Штатах з’явився у 2005 
р., а у 2009 р. та у 2014 р. СНР пере-
глядалась і доповнювалась, з враху-
ванням змін на міжнародній арені. 

СНР містить досить загальні 
положення, і у ній зазначено, що 
оприлюдненню підлягають лише та 
інформація та плани, розголошен-
1  National Intelligence Strategy of the United 

States of America. - [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: https://www.dni.gov/files/
ODNI/documents/National_Intelligence_
Strategy_ 2019.pdf

ня яких не може завдати шкоди на-
ціональній безпеці США. 

У вступному слові Директор на-
ціональної розвідки Деніел Коутс 
наголосив, що Сполучені Штати 
стикаються з істотними змінами як 
всередині країни, так і за її межами, 
тому РС США повинно бути готове 
впоратися з проблемами XXI сто-
ліття, своєчасно виявляти та ней-
тралізувати загрози, використову-
ючи нові можливості. За його 
словами, щоб бути на висоті у такій 
складній стратегічній обстановці, 
багато речей сьогодні треба робити 
по-іншому, а для цього необхідно, 
серед іншого, збільшувати фінан-
сування РС з метою покращення 
його роботи.

Нова Стратегія національної  
розвідки США

Володимир Паливода, 
головний консультант  

відділу проблем розвитку сектору безпеки 
Національного інституту стратегічних досліджень   
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У СНР сформульовані основні 
завдання, поставлені на наступні 
чотири роки політичним керівни-
цтвом перед спецслужбами США, 
діяльність яких має відповідати та-
ким основним принципам: 
• сприяння реалізації Стратегії 

національної безпеки;
• зміцнення економіки і забезпе-

чення технологічної переваги;
• забезпечення чіткого, своєчас-

ного, об’єктивного розуміння 
намірів і можливостей проти-
вника; 

• підтримання широкої обізна-
ності американського уряду 
щодо ситуації на міжнародній 
арені шляхом отримання без-
прецедентного доступу до захи-
щеної інформації.
У документі говориться, що гео-

політична ситуація швидко зміню-
ється, а Сполученим Штатам по-
стійно доводиться мати справи зі 
складним і невизначеним світом, в 
якому загрози стають різноманіт-
нішими і взаємопов’язаними. Щоб 
ефективно їм протидіяти, РС пови-
нно стати більш гнучким, іннова-
ційним і стійким. Складний, 
взаємопов’язаний і транснаціо-
нальний характер цих загроз також 
вимагає від РС удосконалення ін-
формаційно-пропагандистської ді-
яльності та співпраці з міжнарод-
ними партнерами та союзниками.

Традиційні противники США 
(до яких, у першу чергу, віднесена 
Росія) будуть продовжувати спро-

би отримати і закріпити за собою 
переваги, скориставшись «розми-
ванням» західних демократичних 
ідеалів, послабленням міжнарод-
ного правопорядку, що склався 
після Другої світової війни, поси-
ленням ізоляціоністських тенден-
цій на Заході і змінами у глобальній 
економіці. Дії цих противників вже 
породжують виклики як традицій-
ного, так і нетрадиційного, гібрид-
ного характеру у військовій, еконо-
мічній і політичній сферах. Зусилля 
Росії щодо розширення свого впли-
ву в деяких регіонах світу можуть 
увійти в конфлікт з пріоритетними 
інтересами США. 

Модернізація китайських Зброй-
них сил та прагнення КНР до еконо-
мічного й територіального доміну-
вання в Тихоокеанському регіоні та 
за його межами викликає занепоко-
єння Вашингтона. Водночас зберіга-
ються можливості для співпраці з 
Пекіном у питаннях, що становлять 
взаємний інтерес, таких як агресив-
ні дії Північної Кореї та продовжен-
ня нею розробки ядерних техноло-
гій і балістичних ракет. 

Незважаючи на взяті на себе в 
2015 р. зобов’язання щодо мирного 
характеру ядерної програми, Іран 
намагається розвивати власні ра-
кетні та військові спроможності, 
продовжує підтримувати терорис-
тичні угруповання, бойовиків та 
інших ворогів США, а відтак загро-
жує інтересам Сполучених Штатів. 

Деякі противники США продо-



21

вжують чинити спроби заволодіти 
технологіями для створення зброї 
масового знищення (включаючи 
біологічну, хімічну та ядерну). На 
додаток до цього вони все частіше 
використовують новітні наукові 
досягнення з метою створення но-
вих загроз. Технічний прогрес до-
зволяє більш широкому колу 
суб’єктів придбати високотехноло-
гічні можливості, які раніше були 
доступні лише країнам з потужни-
ми ресурсами.

Космічний простір вже не є мо-
нопольною сферою США, що ство-
рює значні виклики для Сполуче-
них Штатів. Противники 
збільшують свою присутність у 
космосі, плануючи досягти парите-

ту або перевищити його. Росія та 
Китай продовжують розробляти 
різноманітну протисупутникову 
зброю як засіб зниження військо-
вої ефективності та загальної без-
пеки США. Комерціалізація космо-
су дозволяє придбати космічні 
апарати приватним особам, що до 
цього часу було прерогативою тіль-
ки наддержав. Багато аспектів жит-
тєдіяльності сучасного суспільства, 
включаючи здатність США прово-
дити військові операції, залежать 
від доступу до космосу та розташо-
ваного там обладнання.

Кіберзагрози підривають довіру 
населення до державних інститу-
цій, завдають значних економічних 
збитків на національному і гло-
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бальному рівнях. Зростання кібер-
можливостей противників США 
посилює вразливість критичної 
інфраструктури, системи охорони 
здоров’я, негативно впливає на 
економічне процвітання, стабіль-
ність та загальну безпеку Сполуче-
них Штатів. 

Нові технології, такі як штуч-
ний інтелект, глобальна автомати-
зація та високопродуктивні 
комп’ютерні системи підвищують 
функціональні можливості різної 
техніки і забезпечують значний 
економічний ефект. Однак ці до-
сягнення науки і техніки ведуть до 
появи підвищених військових і 
розвідувальних спроможностей у 
противників США. Розвиток нано-
технологій і біотехнологій створює 
потенціал для лікування хвороб і 
підвищення людських можливос-
тей. Однак без єдиних етичних 
стандартів та існування спільних 
інтересів у різних країн до управ-
ління цими розробками вони утво-
рюють високий потенціал для фор-
мування значних загроз інтересам і 
безпеці Сполучених Штатів. Крім 
того, розробка і поширення таких 
технологій характеризується вели-
кою нерівномірністю і істотно по-
силює різке розшарування між 
країнами, які володіють і не володі-
ють подібними досягненнями.

Розвиток систем зв’язку і розпо-
всюдження інших технологій надає 
можливість для створення і спіль-
ного використання експоненціаль-

но зростаючих обсягів даних у 
більших масштабах і з більш висо-
кими швидкостями, ніж це було 
досі. Таке розмаїття інформації по-
роджує значні можливості для роз-
відки, включаючи можливість ви-
користання нових каналів для 
збору відомостей і їх більш якісної 
оцінки. Однак недостатня чисель-
ність аналітиків і рівень їх професі-
оналізму створюють виклики мож-
ливостям РС щодо збору, обробки, 
оцінки та аналізу таких величезних 
обсягів даних, щоб з необхідним 
ступенем оперативності постачати 
зацікавленим інстанціям належ-
ним чином оброблену, об’єктивну 
та корисну інформацію.

Досягнення в області комуніка-
цій створюють певні переваги для 
недержавних суб’єктів, які висту-
пають проти США, і будуть й нада-
лі сприяти розширенню їх впливу 
на людей і на події як на території 
США, так і на глобальному рівні. 
Здатність індивідуумів і організо-
ваних груп мати більший, ніж до 
цього часу, політичний, військо-
вий, економічний та ідеологічний 
вплив завдає шкоди традиційним 
інститутам управління. Подібне 
розширення можливостей цих 
формувань і приватних осіб поси-
лює їх вплив на етнічні, релігійні та 
інші соціальні верстви населення і 
позначається на зміні характеру 
конфліктів. Все це чинить негатив-
ний вплив на можливості законно 
обраних урядів щодо задоволення 
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зростаючих запитів своїх громадян 
і підвищує потенціал подальшого 
зростання внутрішньої нестабіль-
ності на території ряду держав. Де-
які екстремістські угруповання бу-
дуть використовувати ці верстви 
населення та інші джерела ство-
рення обстановки нестабільності, 
щоб утримувати захоплені терито-
рії, збільшувати число повстанців, 
планувати терористичні атаки і 
спонукати своїх послідовників на-
носити удари в різних регіонах пла-
нети.

Міграційна криза та урбаніза-
ція населення також накладають 
певне навантаження на можливос-
ті урядів світу. Їх результатом може 
стати зростання розрізненості на-
селення різних країн і виникнення 

вихідних груп для формування ра-
дикальних настроїв. Можуть утво-
рюватися регіони напруженості в 
зонах скупчення мігрантів, біжен-
ців і переміщених осіб, які покида-
ють райони бойових дій, області з 
недостатністю природних ресурсів, 
території, на яких відбуваються 
зміни клімату, райони спалахів ін-
фекційних захворювань або зони, 
контрольовані транснаціональни-
ми злочинними угрупованнями. 

Всі ці проблеми будуть залиша-
тися причиною глобальних змін 
ситуації на планеті в безпрецедент-
них масштабах, і РС США повинно 
бути в змозі попереджати відповід-
ні інстанції про стратегічні наслід-
ки цих змін і бути готовим до кар-
динальної зміни професійних 
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завдань, що стоять перед спец-
службами, в надзвичайно неста-
більній обстановці.

Цілком ймовірно, що може зна-
добитися значна розвідувальна 
підтримка внутрішньої безпеки, 
що обумовлено терористичними 
загрозами, наркотрафіком, виник-
ненням мереж торгівлі людьми та 
загрозами федеральній критичній 
інфраструктурі. Розвідувальне за-
безпечення протидії цим загрозам 
повинно проводитися під контро-
лем вищого керівництва РС, з від-
повідним рівнем транспарентності, 
захистом громадянських свобод і 
збереженням права американців на 
приватне життя.

Зміст нової СНР США викликав 
достатньо гостру реакцію з боку 
Китаю. Відразу після оприлюднен-
ня документу офіційний представ-
ник МЗС КНР Хуа Чуньїн вислови-
ла протест Сполученим Штатам у 
зв’язку з  необґрунтованими зви-
нуваченнями на адресу щодо Ки-
таю і Росії, які названі «противни-
ками» США2. 

Слід зазначити, що у попере-
дній версії СНР, що вийшла у ве-
ресні 2014 р., цей термін стосовно 
КНР і РФ не застосовувався, хоча 
там і підкреслювалося, що обидві 
країни «кидають виклик інтересам 

2  «Сбросили маски»: почему американские 
спецслужбы назвали Россию и Китай 
главными противниками США. - [Електро-
нний ресурс]. – Режим доступу: https://
russian.rt.com/world/article/595714-rossiya-
kitai-ssha-strategiya-razvedki

США». У Стратегії національної 
безпеки США (грудень 2017 р.) 
щодо Китаю та Росії використову-
валося визначення «ревізіоністські 
держави»3. Стратегія національної 
оборони США (січень 2018 р.) роз-
глядала відносини з Москвою та 
Пекіном як «стратегічне 
суперництво»4. В «Огляді ядерної 
політики США» (лютий 2018 р.) 
термін «потенційні противники» 
хоча й використовувався в одному 
контексті з описом потенціалу або 
позиції РФ і КНР, але одночасно 
підкреслювалося, що «Сполучені 
Штати не хочуть вважати ні Росію, 
ні Китай своїми противниками і 
намагаються підтримувати ста-
більні відносини з обома 
країнами»5. В «Огляді політики в 
області протиракетної оборони» 
(січень 2019 р.) Росія, Китай, Іран і 
КНДР вже іменуються «ймовірни-
ми противниками».

Москва, на відміну від Пекіна, 
офіційно не відреагувала на «термі-

3  The 2017 National Security Strategy of the 
United States of America. - [Електронний ре-
сурс]. – Режим доступу: https://www.
whitehouse.gov/wp-content/uploads/2017/12/
NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf

4  The 2018 National Defense Strategy of the 
United States of America. - [Електронний ре-
сурс]. – Режим доступу: https://dod.defense.
gov/Portals/1/Documents/pubs/2018-National-
Defense-Strategy-Summary.pdf

5  The 2018 Nuclear Posture Review. - [Електро-
нний ресурс]. – Режим доступу: https://
media. defense.gov/2018/Feb/02/2001872886/-
1/-1/1/2018-NUCLEAR-POSTURE-REVIEW-
FINAL-REPORT.PDF
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нологічну еволюцію» стосовно сво-
їх відносин із США (від «кидають 
виклик» до «противник»), але ро-
сійську позицію озвучили про-
кремлівські експерти. За словами 
колишнього члена Наукової ради 
при Раді безпеки РФ Андрія Ма-
нойла, така розстановка пріорите-
тів в доктринальному документі 
покликана обґрунтувати нові дії 
Вашингтона проти РФ і КНР з ак-
тивним використанням спецслужб. 
Зміст нової СНР більше нагадує 
«чернетку записки до Конгресу про 
виділення додаткових асигнувань». 
На думку члена-кореспондента 
Академії військових наук Сергія 
Судакова, приділення  особливої 
уваги в новій СНР Росії і Китаю 

пов’язане з тим, що саме ці країни 
ставлять під сумнів колишню, од-
нополярну модель міжнародних 
відносин. Звинувачення на адресу 
Москви і Пекіна в підриві демокра-
тичних ідеалів - не що інше, як «на-
вколополітична демагогія», до якої 
Вашингтон вдається через брак ін-
ших доказів загроз, що виходять 
від цих країн. Нова риторика озна-
чає і новий підхід США до відно-
син з РФ та КНР. Світ вступає в 
епоху конфронтації, коли всі засо-
би хороші6.

6  «Сбросили маски»: почему американские 
спецслужбы назвали Россию и Китай 
главными противниками США. - [Електро-
нний ресурс]. – Режим доступу: https://
russian.rt.com/world/article/595714-rossiya-
kitai-ssha-strategiya-razvedki
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Инерция от «Мюнхена-2019»
Конференция по безопасности 

в Мюнхене показала, что у ключе-
вых мировых игроков – США (За-
пада в целом), КНР, России – суще-
ствуют разные толкования понятия 
«безопасность» как такового. От-
сюда и некая трансформация в 
оценках угроз. 

Международный терроризм, как 
видно, уже не является главной или 
тем более единственной угрозой на-
циональной безопасности. Наряду с 
ним растет «роль» угроз и вызовов в 
кибернетической и энергетической 
сферах. Естественно, все эти угрозы 
и процессы взаимосвязаны.  

Для европейцев сегодня угроза 
номер один – это Россия. В широ-

ком смысле слова. Европа зависима 
от российских энергоносителей. 
Кроме того, Россия в последнее 
время существенно расширила 
свое влияние на страны Евросою-
за, используя весь инструментарий 
так называемой мягкой силы – вли-
яния на СМИ, европейские НПО и 
так далее. Такое влияние Кремль 
весьма эффективно использует в 
Европе, формируя различные ры-
чаги давления в придачу к энерге-
тическому фактору. Отсюда, на мой 
взгляд, и разные трактовки поня-
тия безопасность.  

Для Москвы сегодня безопас-
ность – это устранение внешних 
«санкционных» нападок на россий-
скую экономику. Специфика зави-

Энгин Озер: «Процесс урегулирования 
конфликта вокруг Карабаха находится  
в глубоком кризисе и тупике»

Энгин Озер,
политолог, ведущий эксперт экспертно-аналитической сети  

«Анкара-Москва», Турция

Специфика зависимости России от 
«нефтегазодолларов» как основы 

национальной экономики никуда не 
делась
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симости России от «нефтегазодол-
ларов» как основы национальной 
экономики никуда не делась. Поэ-
тому для Москвы любой случай от-
каза от сделки на российские газ 
или нефть становится вопросом 
национальной безопасности. На 
этом фоне не факт, что в Москве 
достаточное внимание уделяется 
комплексу внутренних проблем 
безопасности. Есть фактор Север-
ного Кавказа, много выходцев из 
которого, к примеру, воюют в Си-
рии. По разным данным, там, в це-
лом, около 5 тысяч граждан Рос-
сии…  

От Мюнхенской конференции 
наивно было ожидать каких-либо 
прорывных договоренностей, их и 
не появилось даже в первом при-
ближении. Ни по глобальным про-
блемам, ни тем более по региональ-
ным конфликтам: вопрос 
Нагорного Карабаха если и подни-
мался, то только в фоновом режи-
ме.       Фактически мир вернулся в 
условия новой «холодной войны», 
ситуация будет только усугублять-
ся. Стоит готовиться ко всё боль-
шей радикализации процессов - в 
Европе, России, других регионах. 
Конфронтация будет только нарас-
тать. Эту тенденцию уже не полу-
чится остановить или изменить в 
одночасье …   

Тупик Карабаха
Россия системно продолжает 

вооружать обе стороны противо-

стояния в конфликте вокруг На-
горного Карабаха. И, если Москва 
для Еревана - объективно безаль-
тернативный поставщик вооруже-
ний, то Баку выстроил гибкую си-
стему импорта военной продукции.      

Недавний контракт на поставку 
Армении современных российских 
истребителей Су-30СМ активно 
обсуждается в прессе и экспертной 
среде. 4 единицы вряд ли способны 
как-то изменить баланс противо-
стояния. Не стоит забывать, что ар-
мянским летчикам понадобится 
где-то 5 лет, чтобы профессиональ-
но освоить такую технику. 

В плане перевооружения армии 
позиции Баку выглядят предпо-
чтительнее: экономические воз-
можности позволяют покупать со-
временные образцы вооружений у 
разных игроков – от России до Из-
раиля. Стоит выделить относитель-
но недавнюю закупку белорусско-
китайской системы РСЗО 
«Полонез». Отдельные пласты – со-
трудничество с Израилем в сегмен-
те «беспилотников», Турцией – по 
ракетной технике и т.д. Все это, по-
вторюсь, на фоне полной зависи-
мости Армении от Москвы со все-
ми возможными вытекающими 
последствиями.  

Собственно переговорный про-
цесс по урегулированию Карабаха 
находится в глубоком кризисе и ту-
пике. Насколько я понимаю, вари-
ант освобождения хотя бы пяти 
прилегающих к Нагорному Караба-

Фактически мир вернулся в условия 
новой «холодной войны», ситуация 

будет только усугубляться

Россия системно продолжает 
вооружать обе стороны противос-
тояния в конфликте вокруг Нагор-

ного Карабаха. И, если Москва для 
Еревана - объективно 

безальтернативный поставщик 
вооружений, то Баку выстроил 

гибкую систему импорта военной 
продукции

Мировая практика последних лет 
показывает, что ООН и другие 

международные организации ничего 
не решают. Гипотетическое при-
влечение региональных игроков в 

лице Ирана и Турции к переговорам 
по Карабаху также не принесет 

практического результата



28

ху районов (а это тот минимум для 
запуска любого формата урегули-
рования) сегодня категорически 
отбрасывается администрацией 
Никола Пашиняна. При этом Ере-
ван не спешит признавать т.н. НКР. 
В свою очередь, Азербайджан си-
стемно перевооружает и модерни-
зирует свои вооруженные силы, 
параллельно стараясь заручиться 
поддержкой России, Турции, Запа-
да и т.д. Ведется соответствующая 
психологическая работа с населе-
нием. Публичная активность и 
встречи на уровне МИД, сопрово-
ждаемые декларациями о «подго-
товке народов к миру», не имеют 
пока практического наполнения.     
Прогресса в работе Минской груп-
пы ОБСЕ по урегулированию не 
наблюдается. В то же время смена 
формата переговоров вряд ли при-
несет результат. Мировая практика 
последних лет показывает, что 
ООН и другие международные ор-
ганизации ничего не решают. Гипо-
тетическое привлечение регио-
нальных игроков в лице Ирана и 
Турции к переговорам по Карабаху 
также не принесет практического 
результата. 

… Я сейчас не говорю о предпо-
сылках для масштабной войны. В 
тоже время, не исключаю эскала-
ции - проведения краткосрочной 
военной операции Азербайджаном 
для освобождения части оккупи-
рованных приграничных террито-
рий и, соответственно, демонстра-

ции силы, готовности воевать и так 
далее. После чего инициировать 
новые переговоры с новых пози-
ций.      

Давайте смоделируем ситуа-
цию: Ереван (который объективно 
не заинтересован в войне с Азер-
байджаном), к примеру, соглашает-
ся на возврат пяти оккупирован-
ных районов и начало мирных 
переговоров. А теперь зададим 
сами себе вопросы: Россия, соб-
ственно, согласится с этим? И на 
каких условиях? Это, на мой взгляд, 
ключевые вопросы. И мне кажется, 
что, если Армения сегодня вдруг 
объявит о такой своей готовности, 
Москва с этим не согласится. Рыча-
ги «несогласия» у Москвы самые 
разные – вплоть до организации 
различных провокаций…

В случае же эскалации ситуации 
на фронте, не стоит ожидать боль-
шой региональной войны. Этого не 
допустит Кремль, в этом не заинте-
ресован ни один из региональных 
и глобальных игроков. Большая 
война на Кавказе никому не нужна. 

Официальный Ереван со своей 
стороны ищет пути демонстрации 
своей внешнеполитической лояль-
ности Москве. Именно в этом раз-
резе стоит рассматривать недав-
нюю отправку в Сирию 
гуманитарной миссии Миноборо-
ны Армении. С одной стороны, в 
Сирии есть небольшая армянская 
диаспора, у которой тесные отно-
шения с Арменией, это один народ. 

Официальный Ереван со своей 
стороны ищет пути демонстрации 

своей внешнеполитической лояль-
ности Москве. Именно в этом 

разрезе стоит рассматривать 
недавнюю отправку в Сирию гума-

нитарной миссии Минобороны 
Армении
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В то же время, ключевой вопрос 
состоит в том, кто придумал и ор-
ганизовал эту гуманитарную кам-
панию? Были запросы от междуна-
родных организаций? Приглашение 
от официального Дамаска? Или так 
решили в Москве?..

Между сирийскими армянами и 
Арменией существуют прямые кон-
такты, им не менее 5-6 лет, Ереван 
раньше отправлял в Сирию гумани-

тарную помощь. Так почему же мис-
сия Минобороны, и почему именно 
сейчас? Мне кажется, что это ини-
циатива России, и это очевидная 
провокация против Турции. 

Материал подготовлен в рам-
ках проекта Южнокавказского 
филиала Центра исследований 

армии, конверсии и разоружения 
«ЦИАКР-Южный Кавказ»

Это инициатива России, и это 
очевидная провокация против 

Турции
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Обеспечение готовности госу-
дарства к обороне определено Стра-
тегией национальной безопасности 
(Стратегией) ключевым приорите-
том политики национальной безо-
пасности (НБ), а мощные воору-
женные силы (ВС) и другие военные 
формирования, обеспеченные со-
временным вооружением и воен-
ной техникой (ВВТ), - ее залогом. 

Основные стратегические зада-
ния в этом направлении, помимо 
непосредственно реформирования 
сил обороны (СО) с ориентацией 
на обеспечение приоритета их ка-
чественных характеристик, вклю-
чают повышение способности ор-
ганов государственной власти, 
военного управления, ОПК и др. 

Приоритетное реформирова-
ние ВСУ предусматривает, в том 
числе, уточнение их функций и за-
дач, пересмотр структуры и чис-
ленности, усовершенствование си-
стемы управления и подготовки 
войск, оснащение их современным 
ВВТ и др.

Часть этих вопросов, безусловно, 
находится вне компетенции мини-
стерства обороны (МО), потому не 
все они нашли отражение в Стратеги-
ческом оборонном бюллетене (СОБ). 
С другой стороны, к оборонной тема-
тике относятся и соответствующие  
задания в контексте  «создания эф-
фективного сектора безопасности и 
обороны (СБО)»: комплексное усо-
вершенствование законодательства, 

Аналітичні 
розробки

Имплементация стратегических целей 
оборонной реформы. Часть 1

Анатолий Герасимов, 
кандидат технических наук,

старший научный сотрудник
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которое определяет  механизм руко-
водства в сфере НБ и обороны, нор-
мирует состав и структуру СБО, си-
стему управления, координации и 
взаимодействия его   органов;   цен-
трализованное управление СБО; со-
гласование концепций (программ) 
реформирования и развития органов 
СБО и ОПК; усовершенствование  
системы стратегического планирова-
ния; усовершенствование  бюджет-
ной политики; усовершенствование 
демократического гражданского кон-
троля (ДГК) над органами СБО и др.

В СОБ и Плане действий по вне-
дрению  оборонной реформы 
сформированная матрица дости-
жения стратегических целей и вы-
полнения основных заданий обо-
ронной реформы включает пять 
стратегических целей: 1. объеди-
ненное руководство силами оборо-
ни; 2. эффективная политика, си-
стема планування и управления 
ресурсами; 3. оперативные (бое-
вые, специальные) возможности 
СО, необходимые для гарантова-
ного отражения вооруженной 
агрессии, обороны государства; 4. 
объединённая система логистики и 
система медицинского обеспече-
ния; 5.профессионализация СО и 
создание необходимого военного 
резерва.

Стратегические цели декомпо-
зированы на 28 оперативних целей, 
которые разбиты на 139 задач. Цели 
и задачи снабжены 37 результатив-
ными (индикативными) показате-

лями (РП). Для подавляющего чис-
ла задач исполнителем является 
МО, сроком исполнения – 2020 г.

В настоящее время о полной 
имплементации какой-либо из 
стратегических и даже оператив-
ных целей говорить рано. И вместе 
с тем по прошествии более полови-
ны установленного срока можно и 
нужно делать определенные оцен-
ки в продвижении имплементации 
основных положений Стратегии – 
документа обязательного для ис-
полнения. 

 В оценке имплементации Стра-
тегии в оборонной сфере можно 
выделить три направления: пре-
емственности с ней СОБ; качества 
нового документа, в том числе  
в плане усовершенствования  
стратегического планирования  
(предусмотренного Стратегией)  
и реализуемости (выполнения) 
поставленных задач. Появление в 
последнее время в профильных 
изданиях и социальных сетях суж-
дений по рассматриваемому во-
просу иностранных экспертов, в 
том числе официальных предста-
вителей и советников НАТО – без 
дипломатических ухищрений и 
эвфемизмов, наряду с периодиче-
скими международными конфе-
ренциями, расширяет возможно-
сти объективного анализа и 
получения более взвешенных оце-
нок. Тем более, когда реальные из-
менения и официальные оценки 
состояния реформирования СО и 
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достигнутого прогресса суще-
ственно отличаются [1]. 

1.Преемственность. В плане 
обязательности исполнения Стра-
тегии преемство ее целей, задач и 
приоритетов в СОБ не выглядит 
состоятельным. Это касается в 
первую очередь   расстановки при-
оритетов стратегических целей. 
Когда «объединенное руководство 
СО», и «управление ресурсами» 
поставлено выше необходимых 
«возможностей сил обороны» 
(ключевого приоритета Страте-
гии). А неоднократно подчеркива-
емый Стратегией (и Военной док-
триной) «приоритет их 
качественных, а не количествен-
ных характеристик (к которым 
явно не относится численность 
личного состава), оснащения со-
временным ВВТ» вообще затерял-
ся во множестве «более важных», 
по мнению МО, задач: непосред-
ственно ВВТ в СОБ посвящено 
только три задачи из 139 (2%), ко-
торые касаются: стандартов 
НАТО; обновления исправности 
(в том числе подводных лодок…?),  
модернизации,  разработки и за-
купки  «образцов»;  унифика-
ции.  – Без отягощения их поняти-
ями «новое», «современное» и т.п. 
Та же преемственность имеет ме-
сто и в отношении иерархии опе-
ративных приоритетов: в рамках 
третьей стратегической цели, где 
присутствуют ВВТ, им выделена 
только третья позиция. 

С той же непринужденностью 
уже через год после принятия СОБ 
МО   выдвигает новые приоритеты 
оборонной реформы: кадровая по-
литика, сбалансированный подход 
к использованию ресурсов, всту-
пление в НАТО, обеспечение СО 
необходимым ВВТ, оборонная ин-
фраструктура [2]. Уровень их обо-
снованности и ответственности 
исполнителей по всей видимости 
тот же, что и в других вариантах 
приоритетов, например, в Посла-
нии президента 2015 г. Но и здесь 
главный фактор оборонных воз-
можностей поставлен на предпо-
следнее место - с абстрактным 
определением «необходимый».  И в 
материалах МО, подготовленных 
для Послания Президента 2018 г. 
[3] ВВТ в рамках Стратегической 
цели №3 отведено только два из бо-
лее чем сорока пунктов, не касаю-
щихся ключевого приоритета.

Вполне объяснимым отзывом на 
подобные «вольности» стало реко-
мендация главы представительства 
НАТО в Украине: пересмотреть по-
ложения СОБ, сосредоточившись 
на очередности приоритетов и их 
реалистичности [4].

  В контексте преемственности 
должно отметить и игнорирование 
других важных положений Страте-
гии, касающихся, например совре-
менных ракетных комплексов, обе-
спечивающих сдерживание 
агрессора и признающееся в совре-
менных условиях более действен-
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ным, чем агрессия [5]; или исполь-
зования программно-целевого 
планирования, принятого мировой 
практикой в качестве одного из ос-
новных механизмов повышения 
эффективности процесса строи-
тельства ВС, но предполагающего 
наличие данных о фактически до-
стигнутых или недостигнутых ре-
зультатах, которые дают основание 
для управления: переопределения 
возникших проблемных ситуации, 
целей и альтернатив.

Не в пользу преемственности 
являются и отклонения некоторых 
трактовок и акцентов исходного 
документа. Начиная с замены впол-
не конкретного «централизованно-
го управления» на не совсем внят-
ное «объединенное руководство» 
(см. выше). Или другого приори-
тетного задания Стратегии - «ком-
плексного усовершенствования за-
конодательства» (см. выше), 
несовершенство которого принад-
лежит к одному из главных факто-
ров сдерживания оборонной ре-
формы и наиболее остро 
проявляется в низкой эффектив-
ности механизмов принятия и ис-
полнения государственных реше-
ний в следствии несогласованности 
действий между разными звенья-
ми и органами государственной 
власти. Что уже давно фигурирует 
в документах стратегического пла-
нирования как угроза НБ [6]. При-
чем, в Послании президента 2015 г. 
необходимость системного обнов-

ления законодательства сопрово-
ждалась внедрением жестких меха-
низмов контроля и привлечения к 
ответственности за невыполнение 
требований законов. указов прези-
дента и других нормативно-право-
вых актов. 

Текущий процесс обновления 
законодательства оборонной сфе-
ры, характеризующегося чрезмер-
ным количеством законов, про-
грамм    актов, и в то же время 
недостаточной определенностью, 
касающейся прежде всего механиз-
мов их реализации, осмысленности 
и согласованности законодатель-
ных решений, в отсутствии систем-
ного подхода и единого «ответ-
ственного исполнителя», несет еще 
большую его несбалансирован-
ность. В СОБ это задание представ-
лено аддитивными - бессвязными 
выдержками из существующей нор-
мативно-правовой базы и такого же 
качества   направлений изменений в 
законах и других нормативно-пра-
вовых актах - не отягощенных смыс-
ловым содержанием понятия «ком-
плексное». Причем на фоне 
разночтения даже состава СО в раз-
ных документах (Военной доктри-
не, Концепции развития СБО, 
СОБ). Что несомненно является 
сдерживающим фактором многих 
других поставленных задач. Поэто-
му и остается активным «внесение в 
существующее законодательство 
существенных комплексных изме-
нений [7].
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Особое внимание в вольной ори-
ентировке на преемственность с вы-
шестоящим документом заслужива-
ет задание Стратегии по 
совершенствованию бюджетной по-
литики путем увеличения расходов 
на развитие (ВВТ) и подготовку - в 
соответствие с практикой НАТО (в 
матрице СОБ со сроком выполне-
ния  - 2017 г.). Но эксперты НАТО 
уже в 2018 г. говорили о нерацио-
нальном использовании бюджета 
[8]. И само МО отчитывалось о про-
центах бюджета, выделяемого на 
ВВТ: в 2017 -19,2%, в 2018 -21%,. В то 
время как в практиках НАТО -  не 
менее 30%. При этом на содержание 
личного состава - соответственно 
62,7% и 58% (при общем увеличении 
бюджета в 2018 на 16,8 млрд. грн.). А 
в практике НАТО –не более 50%. 
При всем том МО предлагает увели-
чение численности армии до 280 ты-
сяч человек – с очевидной еще более 
разбалансировкой бюджета. Вопре-
ки Стратегии, мировой практике и 
логике войн ХХІ столетия. В ущерб 
базовому фактору обороноспособ-
ности. Последнее, вообще говоря, 
может иметь место только в плохо 
управляемой системе. Или предо-
ставленной самой себе. 

2.Общее качество планирова-
ния и перевода задач Стратегии по 
усовершенствованию системы 
стратегического планирования и 
использования программно-целе-
вого планирования в практиче-
скую плоскость.

Особого внимания в контексте 
качества планирования занимает 
механизм имплементации оборон-
ной реформы, представляемый как 
«впервые предусмотренный специ-
альный механизм имплементации 
и контроля оборонной реформы» 
(надо понимать – управления), ко-
торый «основывается на оценке со-
стояния достижения конкретных 
показателей  этой реформы , и на-
правлен на преодоление одного из 
главных недостатков трансформа-
ции  оборонного сектора – неэф-
фективности имплементации и 
контроля планов и программ соот-
ветствующих реформ [7].

В таком представлении важны-
ми представляются четыре момен-
та. Первый – подчеркивание (сло-
вом «впервые») того факта, что до 
этого времени процесс оборонной 
реформы был бесконтрольным и, 
следовательно, не управляемым.  Но 
вообще говоря уже игнорирование 
решения СНБО по части разработ-
ки оговоренных показателей, не 
безосновательно «пристегнутого» к 
Стратегии, достаточно ярко пред-
ставляет тот самый «главный недо-
статок трансформации оборонного 
сектора» и недвусмысленно относит   
нынешний этап оборонной рефор-
мы к прежним временам. Второй – 
выделение в иерархии недостатков 
«неэффективности имплементации 
и контроля планов и программ со-
ответствующих реформ». Хотя к не 
менее «главным» недостаткам, как 
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минимум стоящих выше по иерар-
хии, следует причислить низкое ка-
чество тех самых планов и про-
грамм и самого управления 
(выделенное Стратегией). А нынеш-
ний СОБ – тому подтверждение. 
Третий – никак не оправданное 
определение используемых РП этой 
реформы «конкретными» (см. 
ниже). И четвертый – «специаль-
ный механизм» есть ничто иное как 
известный механизм обратной свя-
зи (ОС), определяющей суть про-
цесса управления и сознательной 
деятельности вообще [9]. Где «оцен-
ка состояния   подразумевает срав-
нение заданных и действительных 
(реальных) значений показателей, 
разница между которыми служит 
основой для принятия соответству-
ющих управленческих решений, на-
правленных на устранение это раз-
ницы. Но для такого сравнения 
необходимы именно «конкретные» 
показатели, с содержательной и чет-
кой – измеряемой основой.  Ибо не-
возможно измерять отклонение от 
неопределенных норм [10]. Тем бо-
лее такая конкретность касается ко-
нечной - генеральной цели (ГЦ).

И для того в административно-
управленческих стандартах НАТО, 
опирающихся на общие принципы 
управления, стремление к которым 
многократно декларируется в СОБ, 
фигурируют четко обозначенные 
критерии оценки целей и результа-
тов, обеспечивающие прозрач-
ность, понятные и удобные для ре-

ализации и контроля условия, а 
также защиту от вольных – субъек-
тивных решений и действий [11].

Но похоже, что у МО собствен-
ное представление о конкретности, 
контроле и убедительности дово-
дов для принимаемых решений. И 
потому в подавляющем большин-
стве РП, используемые в Матрице 
СОБ, не имеют под собой реально-
го содержания. На что собственно  
сетует и сам глава оборонного ве-
домства [12]. А эксперты – поглуб-
же: на «недостаточное количество 
квалифицированных кадров на ру-
ководящих должностях в органах 
ВУ стратегического уровня» [7].

Из 379 результативных (инди-
кативных) показателей СОБ (вну-
шительное подмножество которых 
составляют явно малозначитель-
ные и весьма отдаленно коррели-
рующие с ГЦ, создающие только 
шумовой фон) подавляющее боль-
шинство не отвечает оговоренным 
требованиям. К типовым из них 
можно отнести: «Отработаны со-
ответствующие нормативные 
акты», «Внесены изменения», 
«Уменьшено количество военнос-
лужащих», «Пересмотрены полно-
мочия и функции», «Рекомендова-
ны аналогичны реорганизации» и 
даже «Обеспечена абсолютная не-
терпимость к коррупции».

Показательным примером каче-
ства (адекватности) разработан-
ных РП служит уже первый пункт 
первой Стратегической цели, где 
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«ДГК над СО осуществляется за 
счет повышения эффективности 
деятельности МО» (?). Ответствен-
ным за выполнение (т.е. за ДГК) 
выступает само МО и другие со-
ставляющие СО.  А РП здесь назна-
чена «эффективная организация 
МО и генерального штаба…». Не-
суразность такой постановки зада-
чи (очевидно - в следствии непони-
мания сути оговариваемого 
контроля) предопределяет и соот-
ветствующую трактовку ее реше-
ния: в сегодняшних реалиях - при  
отсутствии даже полноценного ад-
министративного гражданского 
контроля, являющимся необходи-
мым условием ДК, и самого субъ-
екта последнего, Министр оборо-
ны к основным достижениям (уже 
в 2017 г.) относит внедрение его 
принципов [12]. Впрочем, он также 
говорит о почти 100% достижении 
намеченных мероприятий - при 
официальном (лояльном) призна-
нии несвоевременности выполне-
ния значительного количества за-
дач и РП [7].

Важно и другое: рассматривае-
мое множество не содержит РП, 
«сопровождающих» конечную (ге-
неральную) цель оборонной ре-
формы и ключевой приоритет, 
обозначенный Стратегией – готов-
ность государства к обороне. Не 
говоря уже об обоснованности ее 
содержания и конкретных параме-
тров. Обделенными остались и 
главные факторы влияния, такие 

как СГУ с обозначенным механиз-
мом руководства, контроля и при-
влечения к ответственности; цен-
трализованное управление; 
необходимая (обоснованная) тех-
ническая оснащенность СО, согла-
сованное развитие ОПК и т.п. Не 
содержат РП и конкретные стан-
дарты НАТО. Т. о. «впервые пред-
ставленный специальный меха-
низм», лишенный уже только 
действенной ОС, опирающейся на 
конкретные РП, есть очередная 
фикция МО, плохо соотносящаяся 
с действительностью и официаль-
ным представлением, как «реаль-
ный, прагматичный и действен-
ный» [7].

Конечно, некоторые эти вопро-
сы выходят за рамки компетенции 
МО (как и часть заданий СОБ), но, 
по-видимому, других реальных 
субъектов имплементации этих и 
других положений Стратегии и со-
ответствующих программ не пред-
усмотрено. Хотя только неопреде-
ленность конечной цели 
обуславливает и вольность ее трак-
товки, и такое же качество путей 
движения к ней. - С большой веро-
ятностью отсутствия должных ре-
зультатов и не эффективной рас-
траты бюджетных средств.

На традиционную ошибку соз-
данной ситуации, приводившей к 
провалу всех предыдущих реформ, 
уже давно указывают как нацио-
нальные (среди которых встречает-
ся и высшее руководство ВСУ), так 
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и зарубежные эксперты [13,14,15]. 
Она состоит в том, «что ответствен-
ность за реформу берет на себя не 
вся власть, правительство и Прези-
дент, а само МО».   И в этом плане 
Украина является чуть ли не еди-
ным государством в Европе.  – При 
том, что реформа должна касаться и 
ОПК, и совместного развития сило-
вых структур, имеющих по своей 
принадлежности межведомствен-
ный характер и т.д. При общем при-
знании несоответствия общего 
уровня управления, обусловливаю-
щего, в том числе и по мнению Гене-
рального секретаря НАТО, недоста-
точную глубину и системность 
реформ (которая и ассоциируется 
МО не всегда адекватно [16]), и за-
мену их косметическими изменени-
ями - для «галочки» [17]. Любопыт-
на при этом официальная оценка 
ситуации, где фактором «риска того, 
что трансформация СО может осу-
ществляться застарелыми управ-
ленческими методами, без понима-
ния цели, путей и процедур…», 
является «недостаточное количе-
ство квалифицированных кадров 
на руководящих должностях в орга-
нах военного управления стратеги-
ческого уровня» [7]. Хотя здесь бо-
лее уместно теоретическое 
положение о том, что сама себя си-
стема реформировать не может. Тем 
более, когда она является часть бо-
лее широкой системы, объекты ко-
торой тесно с ней связаны, но не 
входят в зону ее ответственности.

С уровня МО, например, срок 
«оптимизации организационных 
структур и состава СО с законода-
тельным обозначением их общей 
структуры и уточнением основных 
функций ВС и других составляю-
щих СО» (оперативная цель 3.2) в 
Матрице СОБ установлен на конец 
2020 г. Причем и состав, и функции 
одновременно – в конце срока ре-
формы. Хотя для обоснования ос-
новных функций и задач составля-
ющих СО наверное необходимо, 
как минимум, знать состав этих 
сил. А уж потом обоснование 
структуры СО, их технического ос-
нащения, граничной численности 
и т.д. Но «обновление исправности, 
модернизация и закупка нових об-
разцов ВВТ» (оперативная цель 3.3) 
также намечены на конец 2020 г. 
Потому и существуют в этом деле 
«серьезные проблемы» [7].

Плохо согласованных и не 
оправдано затягнутих сроков ре-
шения поставленнях задач – на 
«последний день» превалирующее 
большинство. Это делает процесс 
достижения той же ГЦ бескон-
трольным и, следовательно, не 
управляемым. Или разработки и 
внедрения нормативных докумен-
тов по оцениванию готовности во-
йск (сил) к выполнению задач по 
предназначению при том же сроке 
законодательного определения 
структуры и уточнения функций  
составляющих СО. Или граничной 
численности – превалирующего 
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фактора в реализации рациональ-
ной структуры оборонного бюдже-
та. Или внедрение стандартов 
НАТО и т.д., и т.д. 

То есть задание Стратегии в ча-
сти усовершенствования стратеги-
ческого планирования осталось не 
решенным. И небезосновательно 
ведущие европейские эксперты за-
являют, что у них нет четкого по-
нимания логики этих реформ и 
куда ведут они Украину [18].
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С 6 до 11 ноября 2018 г в центре 
авиастроения Китая, городе Чжу-
хай, проходил международный 
авиасалон AIRSHOW CHINA 
2018 – авиационная и космическая 
выставка, которая устраивается 
раз в два года. Там были представ-
лены летательные аппараты и их 
вооружение, ракеты-носители и 
космические аппараты, ракетные 
комплексы и образцы другой воен-
ной техники. 

Выставка превратилась в глав-
ный смотр авиационно-космиче-
ской и оборонной промышленно-
сти КНР. Почти половину из 770 
компаний из 43 стран и регионов 
составляли китайские компании. В 
лётной программе и статической 

экспозиции демонстрировались св. 
100 образцов военной и граждан-
ской авиатехники. Эта статья по-
священа экспонатам военного на-
значения, представленным на 
выставке китайским ОПК. Наряду с 
авиацией, он показал широкую но-
менклатуру вооружения сухопут-
ных войск (СВ), а также ракетных 
систем ВМС, причём, большинство 
– экспортных модификаций. Ниже 
приведен перечень ряда образцов 
китайских вооружений, представ-
ленных на выставке.

Авиатехника:
• Бомбардировщик Н-6К (ВВС 

НОАК, модернизированный ва-
риант Н-6 – лицензионного со-
ветского самолёта Ту-16, Xian 

Китай на марше. О чем говорит  
авиасалон в Чжухае. Часть 1

Юрий Бараш,
 член Экспертного Совета ЦИАКР 
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Aircraft Industry Corporation) – 2 
двигателя тягой по 12 т, ско-
рость до 1050 км/ч, потолок 12,8 
км, радиус действия до 3000 км, 
вес до 79 т (боевая нагрузка 12 т, 
6 КР CJ-10A);

• Истребитель-бомбардировщик 
JH-7A (ВВС НОАК, Xian Aircraft 
Industry Corporation, экспорт-
ный вариант FBC-1А) – 2 двига-
теля тягой по 7/13 т, скорость до 
1800 км/ч, потолок 16 км, ради-
ус действия до 1650 км, вес до 
27,5 т (боевая нагрузка 7,5 т, в 
т.ч. 2 ПКР YJ-8K, УР В-В PL-8);  

• Многоцелевой истребитель 
J-10В (ВВС НОАК, Chengdu 
Aircraft Industry Group, CAIG) – 
двигатель тягой 7,7/12,7 т, ско-
рость до 2400 км/ч, потолок 18 
км, радиус действия до 800 км, 
вес до 19 т (боевая нагрузка 7,25 
т, в т.ч. 2 ПКР YJ-8K, ПРР YJ-9K, 
УР В-В PL-8/10/11/12);

• Вариант истребителя J-10В 
(опытный, имеет двигатель с 
управляемым вектором тяги 
(УВТ));

• Лёгкий истребитель JF-17 
Thunder (FC-1, ВВС Пакистана, 
китайско-пакистанской разра-
ботки, CAIG и Pakistan 
Aeronautical Complex, PAC) – дви-
гатель тягой 4,9/8,4 т, скорость до 
2160 км/ч, потолок 16,7 км, ради-
ус действия до 1350 км, вес до 12,5 
т (боевая нагрузка 3,63 т, 1 ПКР 
АМ-39, УР В-В PL-7/10), поступа-
ет в ВВС Пакистана и Мьянмы;

• Макет многоцелевого палубно-
го истребителя J-15 (ВМС 
НОАК, Shenyang Aircraft 
Corporation) – 2 двигателя тягой 
по 7,7/13,5 т, скорость до 2500 
км/ч, потолок 20 км, радиус дей-
ствия до 1400 км, вес до 33 т (бо-
евая нагрузка 6 т, в т.ч. 2 ПКР 
YJ-8K/9K, УР В-В PL-8/10/12);

• Многофункциональный мало-
заметный истребитель 5-го по-
коления J-20 (24 ед. уже посту-
пили в ВВС НОАК, CAIG) – 2 
двигателя АЛ-31ФМ2 тягой по 
7,7/14,5 т (WS-15 – 10,5/18-20 т), 
скорость до 2600 км/ч, потолок 
20 км, радиус действия до 2200 
км, вес до 36,3 т (боевая нагруз-
ка УР В-В PL-10/15, УР В-З, УБ);

• Макет многофункционального 
малозаметного истребителя 
5-го поколения FC-31 (опыт-
ный, экспортный вариант ки-
тайского J-31, Shenyang Aircraft 
Corporation) – 2 двигателя РД-
93 тягой по 5/8,3 т (WS-13A – 
5,1/8,6-9 т), скорость до 2200 
км/ч, потолок 20 км, радиус дей-
ствия 1250 км, вес до 17,5 т (бо-
евая нагрузка УР В-В и В-З, УБ);

• Самолёт ДРЛО KJ-500 (ВВС 
НОАК, на базе транспортного 
Y-9 Shaanxi Aircraft Company; 
РЛС – СЕТС) – 4 двигателя по 
5100 л.с., скорость до 660 км/ч, 
потолок 10,4 км, время патрули-
рования 10,5 час., вес до 62 т;

• Сверхзвуковой учебно-боевой 
самолёт FTC-2000G (экспорт-
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ный вариант китайского JL-9, 
компания Guizhou) – двигатель 
тягой 4,4/6,6 т, скорость до 1900 
км/ч, потолок 16 км, радиус дей-
ствия до 660 км, вес до 11 т;

• Тяжёлый военно-транспортный 
самолёт Y-20 (ВВС НОАК, Xian 
Aircraft Industry Corporation) – 4 
двигателя тягой по 12 т, ско-
рость до 830 км/ч, потолок 13 
км, радиус действия до 1760 км 
с грузом 66 т, вес до 220 т;

• Средний военно-транспортный 
самолёт Y-9 (ВВС НОАК, Shaanxi 
Aircraft Company) – 4 двигателя 
по 4250 л.с., скорость до 650 
км/ч, потолок 10,5 км, радиус 
действия до 2280 км, вес до 77 т 
(груз 25 т); 

• Лёгкий военно-транспортный 
самолёт Y-12D (ВВС НОАК, 
Harbin Aircraft Manufacturing 
Corporation, HAIC) – 2 двигате-
ля по 620 л.с., скорость до 330 
км/ч, потолок 7 км, радиус дей-
ствия до 540 км, вес до 5,3 т (не-
сёт 17 чел.). Самолёт Y-12 по-
ставлялся в Кампучию, 
Джибути, Эритрею, Гану, Гайа-
ну, Иран, Кению, Мали, Маври-
танию, Мьянму, Намибию, Па-
кистан, Перу, Шри-Ланку, 
Танзанию, Замбию;

• Тяжёлая летающая лодка-амфи-
бия AG600 (опытная, Zhuhai 
Yanzhou Aircraft Corporation 
(ZYAC), объединения China 
Aviation Industry General Aircraft 
(CAIGA) госкорпорации AVIC) –  

4 двигателя по 5100 л.с., скорость 
до 570 км/ч, потолок 10,5 км, ра-
диус действия до 2200 км, вес до 
53,5 т (груз 12 т или 50 чел.);

• Макет палубного самолёта 
ДРЛО KLC-7 (концепт, наподо-
бие американского «Хокай»);

• Многоцелевой вертолёт Z-9 
(ВВС НОАК, HAIC) – 2 двигате-
ля по 850 л.с., скорость до 305 
км/ч, потолок 6 км, радиус дей-
ствия до 400 км, вес до 4,1 т (2 
23-мм пушки, 8 ПТУР HJ-8E, 2 
блока 57-/90-мм НАР, 2 УР В-В 
TY-90); поставлялись в Гану, Бо-
ливию, Кампучию, Камерун, 
Пакистан, Кению, Замбию, 
Лаос, Мавританию, Мали;

• Разведывательно-ударный вер-
толёт Z-19 (СВ НОАК, HAIC, 
экспортный вариант Z-19Е) – 2 
двигателя по 850 л.с., скорость 
до 280 км/ч, потолок 6 км, ради-
ус действия до 300 км, вес до 4,5 
т (23-мм пушка, 8 ПТУР HJ-
8/9/10, 4 блока 57-/90-мм НАР, 2 
УР В-В TY-90); 

• Ударный вертолёт Z-10К (кора-
бельный вариант, Changhe 
Aircraft Industries Corporation, 
CAIC) – 2 двигателя по 1285 л.с., 
скорость до 300 км/ч, потолок 
6,4 км, радиус действия до 320 
км, вес до 8 т (боевая нагрузка 
1,5 т: 23-мм пушка, 8 ПТУР HJ-
10, 4 блока 57-/90-мм НАР, 8 УР 
В-В TY-90); 

• Макет российско-китайского 
тяжёлого транспортного верто-
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лёта AHL (начата разработка 
китайской компанией China 
Avicopter и российским холдин-
гом «Вертолеты России» (груп-
па Ростех)) – вес 38 т, г/п 15 т [1].
Управляемые ракеты «воздух-

земля» корпорации China Aerospace 
Science and Industry Corporation 
Limited (CASIC) и компании 
Guangdong Hongda Blasting 
Company:
• C-802A (ПКР YJ-82, CASIC) – 

дальность стрельбы 180 км, ско-
рость 0,9М, БЧ 165 кг, активное 
радиолокационное самонаведе-
ние. Поставлялись в Пакистан, 
корабельный вариант – в Ал-
жир, Бангладеш, Мьянму, Паки-
стан, Йемен;

• C-802AK (ПКР YJ-83K, CASIC) 
– дальность 180 км, скорость 
0,9М, БЧ 190 кг, активное радио-
локационное самонаведение;

• CМ-802AKG (УР «воздух-зем-
ля», CASIC) – дальность св. 200 
км, скорость 0,9М, БЧ 300 кг, те-
левизионное или инфракрасное 
самонаведение;

• CМ-400AKG (УР «воздух-зем-
ля» YJ-12, CASIC) – дальность 
130 км, скорость до 5М, БЧ 
150/200 кг, телевизионное или 
инфракрасное самонаведение, 
КВО 5 м; 

• HD-1А (УР «воздух-земля» и 
ПКР, компании Guangdong 
Hongda Blasting Company) – 
,двухступенчатая бикалиберная 
сверхзвуковая с маршевым ин-

тегральным ракетно-прямоточ-
ным двигателем (ИРПД), твер-
дотопливным разгонным 
двигателем в камере сгорания 
ИРПД и твердотопливным стар-
товым ускорителем. Дальность 
до 290 км, скорость 2,2-3,5М, БЧ 
240 кг, против наземных и мор-
ских целей, КВО 10-20 м); 

• CM-102 (против РЛС, CASIC) – 
дальность 100 км, скорость до 
2М, БЧ 80 кг, КВО 7 м;

• AG-300/M (CASIC) – вес 50 кг, 
лазерное наведение, запускают-
ся с БЛА;

• CM-502KG (CASIC) – дальность 
25 км, скорость 1,1М, вес 50 кг, в 
т.ч. БЧ 11кг, телевизионное на-
ведение, запускаются с БЛА [2];
Беспилотные авиационные 

комплексы:
• CH-804D (CAIC) – лёгкий раз-

ведывательный, вертикального 
взлёта и посадки; 

• CH-10 (CAIC) – разведыватель-
но-ударный, вертикального 
взлёта и посадки с поворотны-
ми двигателями. Будет базиро-
ваться на эсминцах и фрегатах;

• CH-3A (CAIC) – разведыватель-
но-ударный, время полёта 12-6 
час, радиус действия 200 км, 
скорость 250-220 км/ч, потолок 
до 6-5 км, вес 640 кг, в т.ч. 100-
180 кг вооружения на 2 точках 
подвески. Поставлялся в Ал-
жир, Нигерию, Туркменистан;

• CH-4А (CAIC) – разведыватель-
ный, время полёта 30 час, ради-
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ус действия 250 км, скорость 
180 км/ч, потолок до 8 км, вес 
1,26 т, в т.ч. 115 кг полезной на-
грузки. Поставлялся в Эфиопию, 
Замбию;

• CH-4В (CAIC) – разведыватель-
но-ударный, время полёта 14 
час, радиус действия 250 км, 
скорость до 150 км/ч, потолок 
до 7 км, вес 1,33 т, в т.ч. 345 кг 
полезной нагрузки (240 кг воо-
ружения на 4 точках подвески). 
Поставлялся в Алжир, Египет, 
Иорданию, Пакистан, Ирак, 
Мьянму, Саудовскую Аравию, 
ОАЭ, Замбию;

• GJ-2 (Wing Loong II, CAIC) – 
разведывательно-ударный, вре-
мя полёта 32 час, скорость 370 
км/ч, потолок 9,9 км, вес 4,2 т, в 
т.ч. 480 кг вооружения (6 точек 
подвески);

• CH-5 (Wing Loong III, CAIC, 
разработан в China Academy 
Aerospace Aerodynamics) – раз-
ведывательно-ударный, время 
полёта 60 час, дальность – 10 
тыс. км, скорость 180-220 км/ч, 
потолок 9 км, вес 3,3 т, в т.ч. 1 т 
вооружения (6 точек подвески); 

• WJ-700 (CASIC) – макет разве-
дывательно-ударного реактив-
ного БЛА, скоростного и высот-
ного, продолжительность 
полёта 20 час, вес 3,5 т, несёт на 
4-х точках подвески УР против 
РЛС СМ-102, ПКР С-701 и 
С-705KD, УР «воздух-земля» и 
бомбы;

• CH-7 (CAIC) – макет малоза-
метного разведывательно-удар-
ного реактивного БЛА (ско-
рость до 920 км/ч, потолок 13 
км, радиус действия 2000 км, 
вес до 13 т, в т.ч. 2 т бомб и ра-
кет);   

• CH Solar powered (CAIC) – раз-
ведывательный с большой про-
должительностью полёта на 
солнечных батареях [3]. 
Вооружение наземных войск 

корпорации NORINCO:
Танки:

• VT1, VT1A (MBT-2000/Al-
Khalid, экспортный вариант ки-
тайского ZTZ-96) – основной 
танк (экипаж 3 чел., вес 48-49 т,, 
двигатель 1200 л.с., скорость до 
70 км/ч, со 125-мм пушкой, 7,62-
мм и 12,7-мм пулемётами), по-
ставлялся в Пакистан, Марокко, 
Мьянму;

• VT2 (экспортный вариант ки-
тайского ZTZ-96A) – основной 
танк (экипаж 3 чел., вес 41,5 т, со 
125-мм пушкой, 7,62-мм и 12,7-
мм пулемётами), поставлялся в 
Бангладеш;

• VT4 (MBT3000, экспортный ва-
риант китайского ZTZ-99A2) – 
основной танк (экипаж 3 чел., 
вес 51-52 т,, двигатель 1300 л.с., 
скорость до 67 км/ч, со 125-мм 
пушкой, 7,62-мм и 12,7-мм пу-
лемётами). Пакистан планирует 
закупку;

• VT5 (экспортный вариант ки-
тайского ZTQ-15) – лёгкий/
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средний «горный» танк (экипаж 
3 чел., вес 33-35 т,, двигатель 
1000 л.с., скорость до 70 км/ч, со 
105-мм пушкой, 7,62-мм и 12,7-
мм пулемётами, 35-мм 
гранатомётом). Имеет гидроп-
невматическую подвеску [4, 5].
Модернизированные танки и 

боевые машины на базе танка 
ZTZ59: 
• 2 танка с усиленной бронёй и 

новой башней (со 105-мм и 125-
мм пушками, СУО с тепловизо-
ром, двигатель 800 л.с., вес до 40 
т);

• VN11 – тяжёлая БМП (экипаж 3 
чел., десант 6 чел, вес 35 т, двига-
тель 520 л.с., скорость до 50 
км/ч, с 30-мм пушкой и ПТУР 
HJ-73D);

• QN-506 – боевая машина огне-
вой поддержки (БМОП, экипаж 
3 чел., вес 30 т, двигатель 520 
л.с., скорость до 50 км/ч, с 30-мм 
пушкой, 7,62-мм пулемётом, 4 
ПТУР QN-502C, 20 УР QN-201 и 
4 ударных БЛА S-507) [5, 6] .
Гусеничные БМП:

• VN11А (экспортный вариант 
китайской БМП ZBD-04A) – 
экипаж 3 чел., десант 7 чел, вес 
21,5 т, двигатель 590 л.с., ско-
рость до 65 км/ч (на плаву 6-8 
км/ч), со 100-мм и 30-мм пуш-
ками, 7,62-мм пулемётом

• VN12 – БМП  (с 30-мм пушкой, 
7,62-мм пулемётом и 2 ПТУР 
HJ-73D, остальное как в 
VN11А);

• VN17 – тяжёлая БМП на базе 
танка VТ5 (экипаж 3 чел., де-
сант 7 чел, вес 30 т, двигатель 
883 л.с., скорость до 70 км/ч, с 
30-мм пушкой, 7,62-мм пулемё-
том и 4 ПТУР HJ-12) [4, 5].
Гусеничные амфибийные ББМ:

• VN16 (экспортный вариант ки-
тайского ZTD05) – танк (эки-
паж 4 чел., вес 26 т,, двигатель 
550 л.с. (на плаву 1475 л.с.), ско-
рость до 65 км/ч (на плаву 25 
км/ч), со 105-мм пушкой, 7,62-
мм и 12,7-мм пулемётами). По-
ставлялся в Венесуэлу; 

• VN18 (экспортный вариант ки-
тайской ZBD05) – БМП (экипаж 3 
чел., десант 8 чел, вес 26 т, двига-
тель 550 л.с. (на плаву 1475 л.с.), 
скорость до 65 км/ч (на плаву 25 
км/ч), с 30-мм пушкой, 7,62-мм 
пулемётом и 2 ПТУР HJ-73D). 
Поставлялась в Венесуэлу [4, 5]. 
БМД:

• VN10 (экспортный вариант ки-
тайской БМД ZBD03) – лёгкая 
гусеничная БМД (экипаж 3 чел., 
десант 4 чел, вес 8 т, скорость до 
68 км/ч (на плаву 6 км/ч), с 30-
мм пушкой, 7,62-мм пулемётом 
и ПТУР HJ-73D); 

• Новая средняя гусеничная 
БМД  – как российская БМД-
4М, вооружение 100-мм и 30-
мм пушки, 7,62-мм пулемёт;

• CS/VN3C (QL550) – лёгкая колёс-
ная БМД, экипаж 3 чел., десант 4 
чел, с 30-мм пушкой, 5,8-мм пуле-
мётом и ПТУР HJ-73D [4, 7]. 
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Колёсные ББМ:
• VN1B (экспортный вариант ки-

тайской ZBL09) – БМП 8х8 (эки-
паж 3 чел., десант 7 чел, вес 21 т, 
двигатель 443 л.с., скорость до 
100 км/ч (на плаву 8 км/ч), с 30-
мм пушкой, 7,62-мм пулемётом 
и 2 ПТУР HJ-73D). Поставля-
лась в Венесуэлу;

• VN1C/D (экспортный вариант 
китайского ZSL10) – БТР 8х8 
(экипаж 2 чел., десант 10 чел, 
вес 21 т, двигатель 443 л.с., ско-
рость до 100 км/ч (на плаву 8 
км/ч), с 12,7-мм пулемётом);

• VP10 – БМП 8х8 с боевым моду-
лем CS/AA5 (40-мм пушка с те-
лескопическими снарядами); 

• VE32A – экспортный вариант 
БРМ 8х8 с 30-мм пушкой и обо-
рудованием разведки на теле-
скопической мачте;

• VN2С/D (экспортный вариант 
китайского ZSL92) – БТР 6х6 
(экипаж 3 чел., десант 9 чел, вес 
15,3 т, двигатель 320 л.с., ско-
рость до 85 км/ч (на плаву 8 
км/ч), с 12,7-мм пулемётом). 
Ранние варианты VN2 постав-
лялись в Чад, Джибути, Эфио-
пию, Габон, Кению, Мьянму, 
Непал, Оман, Перу, Руанду, 
Шри-Ланку, Судан и Танзанию 
[5, 8].  
Колёсные бронеавтомобили 

класса MRAP:
• CS/VN3-1 – лёгкий бронеавто-

мобиль (БА) 4x4;
• CS/VP-1 – патрульный БА 4x4;

• CS/VP-14 – БА 4x4;
• Mengshi (EQ2058) – лёгкий БА 

4x4 (модернизированный аме-
риканский HMMWV);

• VP4 – лёгкий БА 4x4; 
• VP11 – БА 4x4, перевозит 7 чел. 

Поступают в ОАЭ;
• VN21 – БА 4x4;
• VP22 – тяжёлый БА 6x6, (напо-

добие российского «Тайфун-К») 
[4, 5, 9].
Лёгкие машины на шасси Lynx 

для авиадесантных и горных войск, 
морской пехоты и пограничников. 
Могут доставляться вертолётами. 
В их числе:
• Вездеход CS/VP4 8х8 ATV (дизель 

87 л.с., скорость до 65 км/ч, на 
плаву 4 км/ч, пробег 400 км, пере-
возит 6 чел., вес 2,85 т с нагрузкой 
1,1 т, размеры 3,94х1,55х1,8 м);

• Носитель вооружения CS/
VP16В 6х6 (несёт 40-мм автома-
тическую пушку, ПУ с 14 107-
мм НУР, 82-мм автоматический 
миномёт W99, 120-мм миномёт, 
120-мм орудие, 23-мм зенитную 
6-ствольную пушку + 4 ПЗРК); 

• Санитарная машина CS/VP11 
4х4 [4, 5, 10].   
Ствольная артиллерия и 

миномёты:
• 120-мм самоходный миномёт 

CS/VN9 на шасси  колёсного 6х6 
БТР; 

• 120-мм самоходный миномёт 
CM4 на шасси  колёсного 6х6 
БТР (вес 17 т) с лёгким БЛА Sky 
Saker FX3; 
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• 120-мм самоходное орудие CS/
CM2A на шасси  колёсного 6х6 
БТР; 

• 120-мм новое самоходное ору-
дие для ВДВ (как российское 
САО 2С9);

• 122-мм самоходная гаубица 
SH-4 на шасси автомобиля 4х4;

• 155-мм/39 облегчённая букси-
руемая гаубица AH-4 (коррек-
тируемые снаряды GR1B со 
спутниковым наведением). 
Дальность стрельбы 24/30 км, 
вес гаубицы 4,5 т; 

• 155-мм самоходная гаубица AH-
15 на шасси автомобиля 6х6;

• 155-мм самоходная гаубица SH-
11 в башне на шасси БТР 8х8 (со 
снарядами GR1B). Дальность 
стрельбы 24/30 км, вес СГ 36 т;

• 155-мм/52 самоходная гаубица 
PLZ52 в башне на гусеничной 
базе (cо снарядами GR1B и 
ударным БЛА вертолётного 
типа с 8 ПТУР). Дальность 
стрельбы 39/53 км, вес СГ 43 т. 
Ранняя версия СГ  (PLZ45) по-
ставлялась в Алжир, Бангла-
деш, Кувейт, Саудовскую Ара-
вию;

• 105-мм истребитель танков (ко-
лёсный танк) ST1 на шасси БМП 
8х8. Скорость 100 км/ч, вес СП 
23,6 т  [8, 9]. 
Модернизированные 152-мм га-

убицы PL66:
• Самоходная на шасси автомо-

биля 6х6;
• Самодвижущаяся. 

РСЗО:
• SR5 лёгкая – пакет 20х122-мм 

НУР/УР с механизированной 
пакетной загрузкой на шасси 
БА Dong Feng Warrior 4х4;

• SR5 модернизированная мо-
дульная – 2 пакета НУР/УР: по 
20х122-мм King Dragon 40 (50 
км) или по 6х220-мм King 
Dragon 60 (70 км) или по 1 УР 
С705 или по 1 ОТР King Dragon 
300  (280 км) с механизирован-
ной пакетной загрузкой на шас-
си автомобиля Taian TA5310 6х6 
(вес 25 т). Есть БЛА вертолётно-
го типа. Поставлялись в Алжир, 
Бахрейн, Венесуэлу; 

• AR3 модернизированная мо-
дульная – 2 блока с ТПК: по 
5х300-мм НУР/УР Fire Dragon 
140А (20-130 км, ГЧ 200 кг) или 
по 4х370-мм УР Fire Dragon 280 
(100-220 км) или по 1 УР TL-7B 
или по 1 ОТР Fire Dragon 480  
(до 280 км) с контейнерной за-
грузкой на шасси автомобиля 
Wanshan 8х8 (вес 44 т). Есть БЛА 
Sky Saker FH 500 [8, 9]. 
Наземные роботизированные 

комплексы:
• Giant Tiger – боевая машина 

компании Sany Heavy Industry 
(вес 2,1 т, имеет 12,7-мм пуле-
мёт);

• ATV – автономный вездеход (4 
прототипа) Китайской аэрокос-
мической научно-технической 
корпорации (CASC). Квадро-
цикл с ПТРК TL-4;
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• King Leopard – гусеничный бое-
вой робот, оснащен датчиками 
на мачте (вес 6 т, имеет 23 мм 
пушку и 2 ПТУР);

• Lynx – колёсная 4х4 беспилот-
ная транспортная платформа 
для оснащения пехоты;  

• Lynx – колёсная 4х4 беспилот-
ная платформа с пулемётом для  
отделения  пехоты;

• Колёсная  6х6 беспилотная 
платформа (вес 800 кг);

• Sharp Claw-1 – гусеничный РТК 
с пулемётом (вес 120 кг);

• Sharp Claw-3 – гусеничный раз-
ведывательный РТК;

•  Sharp Claw-5 – малый гусенич-
ный разведывательный РТК;

• Робот для разведки коммуника-
ций;

•  Робот для обследования днища 
машин;

•  Робот для обследования стен;
• Сверхмалый разведывательный 

робот солдата;
• LR1-5 – робот-сапёр [4].  

ПТРК: 
• GAM-100 (компании Wuhan 

Guide Infrared (WGI)) – носи-
мые, дальность стрельбы до 2,5 
км, вес 13 кг, пробивает 800 мм 
брони, инфракрасная ГСН); 

• GAM-102 (WGI) – переносные, 
дальность до 4 км, пробивает 
1000 мм брони, инфракрасная 
ГСН; 

• QN-502C (WGI) – переносные и 
возимые на машинах, дальность 
до 6 км, пробивает 1000 мм бро-

ни, инфракрасная и телевизи-
онная ГСН, 

• TL-4 (CASIC) – дальность до 6 
км, вес 28,5 кг, БЧ 4,3 кг (куму-
лятивная, осколочно-фугасная 
или фугасная). ГСН телевизи-
онная, или инфракрасная, наве-
дение по радио или самонаведе-
ние;

• Red Arrow 10 – самоходные 
ПТРК, на ПУ 8 ПТУР, дальность 
до 10 км, на шасси БТР 8х8 [4, 
11, 12].   
ЗРС и ЗРК корпорации CASIC: 

• FD-2000 (HQ-9) – на колёсном 
8х8 шасси, на ПУ 4 ЗУР верти-
кального пуска (вес по 1,3 т, БЧ 
180 кг), дальность стрельбы до 
125 км, д-н имеет 8 целевых ка-
налов, время реакции 15 сек. 
Поставлялись в Узбекистан, 
Туркменистан и Алжир;

• FK-3 (HQ-22) – на колёсном 8х8 
шасси, на ПУ 4 ЗУР наклонного 
пуска, дальность стрельбы до 
170 км, потолок 0,05-27 км; 

• FM-3000 (HQ-16B?) – на колёс-
ном 6х6 шасси, на ПУ 8 ЗУР вер-
тикального пуска, дальность 
стрельбы  до 30 км, время реак-
ции 4-8 сек; ЗРК LY-80 (HQ-16) 
поставлялись в Пакистан;

• FM-2000 (HQ-17B?) – на колёс-
ном 6х6 шасси, на ПУ 8 ЗУР вер-
тикального пуска, дальность 
стрельбы 1,5-15 км, потолок 
0,01-10 км) 

• FM-90 (HQ-7B) – на колёсном 
6х6 шасси, на ПУ 4 ЗУР (вес по 
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84,5 кг, БЧ 15 кг) наклонного пу-
ска, дальность стрельбы до 15 
км, потолок 0,015-6 км. Постав-
лялись в Алжир, Бангладеш, Па-
кистан и Туркменистан.

• FL-2000C – на колёсном 4х4 
шасси, на ПУ 8 ЗУР TY-90 на-
клонного пуска с инфракрас-
ным самонаведением [2, 13].   .

ЗРК корпорации NORINCO: 
• Yitan – на шасси автомобиля 

EQ2050 4х4, на ПУ 4 ЗУР наклон-
ного пуска, дальность стрельбы 
0,5-6 км, потолок до 0,015-4 км., 
вес ЗУР 20 кг (ГЧ 3 кг);

• Sky Dragon 30 –  на шасси авто-
мобиля 6х6, на ПУ 6 ЗУР на-
клонного пуска, дальность 
стрельбы до 30 км, потолок до 
15 км.

• Sky Dragon 50 – на шасси авто-
мобиля 6х6, на ПУ 4 ЗУР на-
клонного пуска, дальность 
стрельбы 3-50 км, потолок 0,03-
20 км. Поставлялся в Марокко и 
Руанду [4].
ЗПРК и ЗСУ:

• CS/C45 (NORINCO) – 30-мм 
7-ствольная ЗПРК (+ 4 ПЗРК) 
на основе корабельной артилле-
рийской установки на шасси 
БТР 8х8;

• CS/SS1 (LD2000) –  30-мм 
7-ствольная корабельная артил-
лерийская установка – башня на 
шасси тяжёлого автомобиля 
8х8;

• SWS-2 (NORINCO) – 35-мм од-
ноствольная ЗПРК (+ 4 ЗУР TY-

90). Дальность стрельбы до 4 
км, потолок до 3 км. На шасси 
БТР 8х8; 

• JRVG-1 (NORINCO) – 76-мм 
ЗСУ на основе корабельной ар-
тиллерийской установки на 
шасси тяжёлого БТР 10х10; 

• LW-30 (CASIC) – наземная под-
вижная боевая лазерная система 
для «ослепления» фотоэлектри-
ческих систем наведения, БЛА и 
самолётов. Мощность 30 кВт, 
дальность стрельбы до 25 км. На 
шасси автомобиля 6х6 [4, 9, 14].
ТРК и ОТРК СВ корпорации 

CASIC:
• Наземная подвижная 6х6 ПУ с 2 

УР B611MR (БРМД, China 
Precision Machinery Import-
Export Corporation (CPMIEC)) – 
против РЛС, дальность стрельбы 
80-260 км, БЧ 480 кг. На её базе 
создан турецкий ОТРК J-600T;

• Наземная подвижная 8х8 ПУ с 2 
УР BR-12A/B (БРМД/ПКР, 
CPMIEC) – дальность 300/400 
км, БЧ 480 кг или 8 УР SY-400 
(SCAIC) – 400-мм, дальность 
400 км, БЧ 200 кг;

• Наземная подвижная 4х4 ПУ с 
УР (CASIC) по наземным и мор-
ским целям: барражирующие 
CM-501XA и высокоточные 
CM-501GA, дальность стрельбы  
10-40 км, вес 100 кг (в т.ч. БЧ 20 
кг), КВО 1-2 м [2].
ПКРК и ОТРК ВМС:

• ПКР СМ-708UNB (CASIC) – с 
торпедных аппаратов подлодок, 
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ПКР, дальность 128 км, скорость 
0,9М, активное радиолокацион-
ное самонаведение;

• Наземная подвижная 10х10 ПУ 
с 3 ПКР С602 (YJ-62, корпора-
ции China Aerospace Science and 
Technology Corporation (CASC)) 
– дальность стрельбы 280 км, 
вес 1350 кг (в т.ч. БЧ 300 кг), по-
ставлялись в Пакистан, или 3 
сверхзвуковыми ПКР СМ-302 
(YJ-12Е, CASIC)  – с ПВРД, ско-
рость 2,9-3,3М, дальность 
стрельбы до 290 км, вес БЧ 250 
кг, вероятность поражения 90%; 

• Наземная подвижная 8х8 ПУ 
(как у ЗРК HQ-9) с 4 ракетами 
многоцелевого ОТРК WS-600L 
(CASC, разработчик Sichuan 
Academy of Aerospace Technology 
(SCAAT)) – дальность до 290 км, 
против наземных и морских це-
лей, поражает сверху;  

• Наземная подвижная 10х10 и 
корабельная ПУ с 2 баллистиче-
скими ракетами СМ-401 (вари-
ант ОТР ВР-12А, CASIC) – даль-
ность 15-290 км, скорость 4-6М, 
вес БЧ 290 кг, против морских и 
наземных целей, поражает 
сверху с вероятностью 90% [2]. 
Выставка имела два основных 

назначения: коммерческое и про-
пагандистское. 

Коммерческое назначение со-
стояло в демонстрации экспорт-
ных образцов ВВТ с целью рекла-
мы китайского вооружения и 
заключения контрактов на его про-

дажу за рубеж. Руководство Китая 
придает особое значение развитию 
экспорта собственных образцов 
ВВТ. 

По данным на 2013 г, КНР с 
2008 г значительно увеличила объ-
ем экспорта, который в 2011 г до-
стиг 1,77 млрд. долл. При этом по-
ставки за рубеж китайской техники, 
в основном представлявших собой 
доработанные копии зарубежных 
образцов (по большей части совет-
ских и российских), осуществля-
лись на основе льготных расчетов 
по ценам на 20-40% ниже, чем у 
оригиналов.

В 2004-2011 годы объем военно-
го экспорта КНР составил 7,94 
млрд. долл., при этом более 62% его 
объема пришлось на 2009-2011 
годы. В эти годы 48,2% экспорта 
китайского ВВТ приходилось на 
страны Азиатско-Тихоокеанского 
региона (АТР) и 8,4% – Африки. В 
этот период Пекин заключил кон-
тракты на поставку 2288 ед. ВВТ в 
АТР на 7,8 млрд. долл. (47% всех 
контрактов, подписанных КНР в 
данный период) и 1840 ед. – в Аф-
рику на 1,8 млрд. (11%).

Объем военного экспорта КНР 
в 2012 г составил 1,954 млрд. долл., 
или 2,8% общемирового объема 
экспорта военной продукции. Без 
учета новых контрактов, военный 
экспорт страны в 2012-2015 г про-
гнозировался на уровне до 5,7 
млрд. долл. Это было обусловлено 
тем, что руководство стран данных 
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регионов при выборе поставщиков 
военной продукции ориентирует-
ся, в основном, на следующие фак-
торы: низкие цены на ВВТ китай-
ского производства; продукция 
ВПК Китая не требует высокотех-
нологичной базы для обслужива-
ния; возможность оплаты за по-
ставленные образцы путем 
предоставления китайским компа-
ниям доступа к национальным 
природным ресурсам.

КНР экспортировала в стра-
ны АТР по контрактам, заклю-
чённым в 2004-2011 годах,  186 
танков, 150 ББМ, 340 систем ар-
тиллерии, 120 самолётов (в т.ч. 40 
боевых),  10 вертолётов, 1290 
ЗУР, 52 корабля и катера, 100 
ПКР, а в страны Африки  – 190 
танков, 690 ББМ, 640 систем ар-
тиллерии, 110 самолётов (в т.ч. 40 
боевых),  170 кораблей и катеров 
(см. таблицу). 

Таблица

Вид ВВТ Заказа-
но

Заключение 
контракта

Поставлено Год 
поставки

Заказ,  
млн. 
долл.

Прим.

Пакистан
Истребитель  FC-1 150 1999 85 2007-? 3000 142 по 

лицензии
Сам. ДРЛО
ZDK-03

4 2008 4 2011-2012 278 В кредит

ПЛ вертолёт Z-9EC 6 2004 6 2009-2011 60 Для фр. 
F-22P

ПКР С-802 2011 2011 Для FC-1
Бангладеш
Автомат  81 100 тыс. 2006 100 тыс. 2008-2012 30 По 

лицензии
ЗРК FM-90 8 ПУ 2009 8 ПУ 2011 50 1 ЗРК
ИстребительF-
7BGI

16 2011 16 2012 160 По 
лицензии

Танк MBT-2000 44 2011 44 2012 162
ПЗРК QW-2 2011 2012
Мьянма
УТС JL-8 60 2009 60 2010-2012 700 48 по лиц.
Индонезия
ПКР С-704 2011 2012
Кампучия
Вертолёт Z-9 18 2011 18 2013 195
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Основным покупателем китай-
ского ВВТ в АТР был Пакистан. В 
2004-2011 годы его доля в экспорте 
Китая составила до 36% (2,824 
млрд. долл.). Ключевыми видами 
ВВТ, поставляемой в эту страну, 
стали истребители FC-1 (в экспорт-
ном варианте JF-17), самолеты 
ДРЛО ZDK-03 и противолодочные 
вертолеты Z-9EC. Кроме того, Па-
кистану были проданы фрегаты 
типа Sword (F-22P),  танки Al-Khalid 
(MBT-2000), ракеты «воздух-воз-
дух», ПКРК С-802А, а также стрел-
ковое оружие и боеприпасы. Наря-
ду с этим Пекин передал 
Исламабаду технологии по произ-
водству ракетного вооружения. 
Сейчас КНР поставляет Пакистану 
4 подлодки Type 039 (+ 4 строятся 
по лицензии), совместно произво-
дятся и продвигаются на рынки 
третьих стран истребители FC-1. 

Крупнейшими импортерами 
китайских вооружений в АТР в 
2004-2011 годы являлись Бангла-
деш (289 млн. долл.), Малайзия 
(100 млн.), Мьянма (253 млн.) и Та-
иланд (117 млн. долл.) Большая 
часть заключенных КНР контрак-

тов в 2011 г в АТР пришлая на Бан-
гладеш, Пакистан, Индонезию и 
Кампучию. Планировалось, что 
доля стран АТР в экспорте ВВТ Ки-
тая в 2012-2015 годы достигнет 
63,9% (3,64 млн. долл.) в основном 
за счет увеличении поставок в Па-
кистан.

В 2004-2011 годы КНР суще-
ственно не увеличила экспорт ВВТ 
и в страны Африки. Крупнейшими 
импортерами китайских вооруже-
ний в этом регионе являются Ниге-
рия (251 млн. долл.) и Зимбабве 
(203 млн.). При этом продвижению 
продукции китайского ОПК на аф-
риканский рынок во многом спо-
собствовало наличие в странах ре-
гиона оружия производства СССР 
и ресурсной базы для его ремонта и 
обслуживания, что упрощало под-
готовку специалистов, а также сни-
мало вопрос о совместимости си-
стем.

Кроме того, при заключении 
контрактов широко применялись 
бартерные схемы с оплатой кон-
трактов природными ресурсами. 
Так, Замбия неоднократно рассчи-
тывалась с КНР медью. Значитель-

Шри-Ланка
Сам. МА-60 2 2010 2 2011 41,1
Гана
Патр.  катер 2 2008, 2 2011 40
Патр.  катер 2 2009 2 2011 28
Танзания
Танк ZTZ-59 24 2010 24 2011 7 Модерн.
БТР ZFB-05 2010 2011
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ным спросом в странах Африки 
пользуются китайские истребите-
ли J-7, УТС JL-8 и самолет Y-12.

Ранее Китай поставил Анголе и 
Зимбабве стрелковое оружие и бо-
еприпасы. В Алжир экспортирова-
лись 155-мм самоходные гаубицы а 
Судану Китай поставил БТР WZ-
551 с колесной формулой 6х6. 

Развивая экспорт ВВТ, Китай не 
только стремился реализовать 
свою продукцию, но и достичь по-
литических и экономических це-
лей. Так, в отношении АТР основ-
ной упор Пекин делал на 
сотрудничество с Пакистаном, 
стремясь усилить свои геополити-
ческие позиции в соперничестве с 
Индией. В Африке основные уси-
лия руководства КНР направлены 
на реализацию устаревших типов 
ВВТ и на получение доступа к при-
родным ресурсам [15].

По данным на 2017 г, в АТР уси-
ливается гонка вооружений в свя-
зи с эскалацией конфликтности в 
Южно-Китайском море. Как Пе-
кин, так и его соседи, начиная с 
2012 г, активно наращивают закуп-
ки вооружений.

Сравнивая два пятилетних пе-
риода (в 2007-2011 годы и в 2012-
2016 годы) объемы китайского экс-
порта вооружений выросли на 
74%, что подняло долю Китая в 
глобальном экспорте с 3,8% до 
6,2%, сделав его 3-ей по величине 
державой-экспортером вооруже-
ний после США и России.

В отличие от США, с их третью 
мировых поставок вооружений в 
более чем 100 стран, Китай работа-
ет с 44 государствами-партнерами 
преимущественно в Азии и Афри-
ке. Более 60% вооружений идет в 
Пакистан, Бангладеш и Мьянму, 
еще 22% – в страны Африки. Китай 
также расширяет свои рынки. В 
2015 г КНР впервые осуществила 
поставки в Перу.

Продажи китайских вооруже-
ний в 2010-2014 годы составили до 
15 млрд. долл. Благодаря растущей 
экономике Китая и его готовности 
производить собственное совре-
менное вооружение, его импорт 
упал на 11%, если сравнивать вы-
шеуказанные два пятилетних от-
резка. Однако, Китай все еще зави-
сим от вооружений и компонентов 
из России, Украины и Франции. 
Особенно Китай ощущает нужду в 
запчастях для авиадвигателей, ко-
торые лишь на 30% состоят из ки-
тайских компонентов [16].

По данным на 2018 г, Китай за 
2013–2017 годы нарастил экспорт 
ВВТ по сравнению с 2008-2012 го-
дами на 38%. За последние 5 лет 
Китая осуществлял ВТС с 48-ю го-
сударствами (Россия в тот же пери-
од поставляла ВВТ в 47 стран).

С 1991 г 1-е место получателей 
китайского оружия занимает Па-
кистан, на который после 2000 г 
приходилось 35–55% всего китай-
ского экспорта ВВТ. Здесь Китаю 
даже удалось подвинуть давнего 
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союзника Пакистана – США. При-
чина этого в том, что продавая ору-
жие, китайцы не выдвигают поли-
тических требований. К тому же 
Китай – давний противник Индии 
(противника Пакистана). 

На 2-ом месте среди покупате-
лей китайского оружия Бангладеш, 
а на 3-ем – долгое время была 
Мьянма. Однако в 2013–2017 годы 
3-им по важности партнером Ки-
тая по ВТС с объемом 10% стал Ал-
жир, заказы которого вместе с бан-
гладешскими контрактами стали 
главным двигателем совокупного 
роста оружейного экспорта Китая 
в 2013–2017 годы. И это привело к 
противостоянию на оружейном 
рынке между Пекином и Москвой, 
поскольку для последней Алжир – 
один из крупнейших заказчиков в 
последние годы. Алжир некоторое 
время назад даже занимал 3-е ме-
сто в оружейном экспорте России, 
а в 2012–2016 годы на эту страну 
приходилось 10% объема россий-
ского экспорта ВВТ.

Возможность вытеснения рос-
сийских вооружений с рынков 
стран Азии и Африки китайским 
ВВТ очень велика, поскольку на 
эти регионы сегодня приходится 
основная доля оружейного экспор-
та Китая – 72% и 21%. Тогда как на 
Северную и Южную Америку при-
ходится лишь 4,9%, а на Ближний и 
Средний Восток – 2%. Хотя и тут 
Китай стал вытеснять Россию – за-
ключены крупные контракты на 

поставку ВВТ в Венесуэлу и др. 
Особенно обеспокоило Москву то, 
что в 2016 г Китай впервые поста-
вил ЗРС в бывшую республику 
СССР (Туркменистан). Китай так-
же не дает России по-настоящему 
выйти на оружейный рынок Индо-
незии. Реальность вытеснения Ки-
таем России с рынков стран АТР 
показывает тот факт, что в свое 
время первым победителем тенде-
ра турецкого МО на новую ЗРС 
большой дальности оказалась бо-
лее дешёвая китайская FD-2000 
(HQ-9), а не российская С-400 с 
лучшими характеристиками. И 
только под сильным давлением 
США эта сделка была сорвана. 

Но Китай продолжает закупать 
у ведущих разработчиков, в пер-
вую очередь России и Франции, не-
большие партии новейших ВВТ 
(например, у РФ – 2 полковых ком-
плекта ЗРС С-400 и 24 истребителя 
Су-35), значительная часть кото-
рых затем копируется с корректи-
рованием под китайские техноло-
гии, либо активно используется в 
разработках своих систем оружия 
аналогичного класса. А последние 
затем по существенно более низ-
ким ценам идут на внешний рынок, 
где теснят более дорогие и каче-
ственные аналоги [17].

Пекин активно развивает амби-
циозную программу экспорта ору-
жия. Часто Китай продаёт новей-
шие технологии, которых у других 
стран нет, либо они готовы их про-
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давать лишь ближайшим союзни-
кам. Пример тому – рынок беспи-
лотных авиационных комплексов 
(БпАК). Они сейчас быстро рас-
пространяется по миру.

США, одними из первых приме-
нившие эту технологию, отказыва-
ются продавать высокотехнологич-
ные вооруженные БпАК всем, 
кроме самых близких союзников 
по НАТО. У Китая нет подобных 
ограничений. На выставках воору-
жения он представляет высокотех-
нологичные БпАК, одновременно с 
системами оружия для них. Китай 
уже продал вооруженные БпАК 
CH-3 и CH-4B 12 странам. Нежела-
ние Вашингтона продавать свои 
технологии открывает Пекину поле 
действий. Экспортеры оружия из 
США и стран Европы считают Ки-
тай растущей для них коммерче-
ской угрозой. Китай играет гораздо 
более значительную роль по срав-
нению с прошлым десятилетием, и 

предлагает клиентам системы воо-
ружений приемлемого качества. 
Китайские технологии на 75% со-
ответствуют потенциалу техноло-
гии западной, но стоит на 50% 
меньше. Кроме того, Китай готов 
работать на рынках, которые за-
падные страны считают политиче-
ски неприемлемыми. Например, в 
прошлые годы Китай, в нарушение 
эмбарго ООН, продавал вооруже-
ние КНДР, Ирану и Ливии времён 
Каддафи. 

Экспорт китайского вооруже-
ния для сухопутных войск выгля-
дит менее внушительно. Китай все 
еще конкурирует на международ-
ных рынках с такими странами, как 
Россия и Украина. Но, например, 
когда в 2014 г Киев не смог вовремя 
выполнить заказ Таиланда на по-
ставку танков, Таиланд купил ки-
тайские танки VT4, а в 2017 г за-
ключил еще один такой контракт с 
КНР.
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