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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. 

@2014 Центр досліджень армії, 
конверсії та роззброєння     

У разі цитування обов’язкове 
посилання на ЦДАКР

Редакційна колегія:
Бадрак В.В. – головний редактор, директор ЦДАКР
Копчак В.І. – відповідальний секретар, заступник директора ЦДАКР
Самусь М.М. — заступник директора ЦДАКР з міжнародних питань

Члени Редакційної колегії:
Бондарчук С.В. – член Експертної Ради у галузі національної 
безпеки, генеральний директор ДК «Укрспецекспорт» 
(2005-2010 рр.)
Згурець С.Г. – головний редактор журналу «Экспорт оружия 
и оборонный комплекс Украины», директор інформаційно-
консалтингової компанії (ІКК) Defense Express
Кабаненко І.В.  –  заступник міністра оборони (2014 р.), перший 
заступник начальника Генерального штабу ЗСУ (2012 – 2013 рр.), 
член  Експертної Ради у галузі національної безпеки
Конопльов С.Л. – директор Гарвардської програми з чорноморської 
безпеки та програми з безпеки США-Росія і США-Південна Азія, член  
Експертної Ради у галузі національної безпеки
Литвиненко О.В. – заступник секретаря Ради національної безпеки і 
оборони України 
Міхненко А.В. – головний редактор журналу «Ukrainian Defense 
Review»
Паливода К.В. – голова правління банку «Аркада», член  Експертної 
Ради у галузі національної безпеки
Поляков Л.І. – голова Експертної Ради ЦДАКР, перший заступник 
міністра оборони України  (2005 – 2007 рр.), заступник міністра 
оборони України  (2014 р.)
Рябих В.О. – член  Експертної Ради у галузі національної безпеки, 
директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії (ІКК) 
Defense Express
Щербак Ю.М. – письменник та громадський діяч, Надзвичайний 
і Повноважний Посол України в США (1994 - 1998 рр.), міністр 
охорони навколишнього середовища (1991 - 1992)



ВИКЛИКИ і РИЗИКИ / 15 квітня 2019

3

ЗМІСТ

Загальні 
оцінки

У дзеркалі 
експертноі 

думки

Аналітичні 
розробки

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

Вооружённые силы Великобритании. Перед лицом старых и 
новых угроз

Державна система розвитку оборонних технологій.  
Перші кроки

Правоохоронні органи та спецслужби Великої Британії:  
життя після «Брекзиту»

Етнологи з парашутом. Еволюція структур інформаційно-
психологічного протиборства сил спецоперацій армії США 
(Частина І)
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У першій половині квітня 
2019 р. експерти ЦДАКР зафіксува-
ли продовження зростання напру-
ження у безпековій сфері, що на-
пряму пов’язано із виборами 
Президента України. Можна ствер-
джувати, що сусідня Росія розро-
била низку силових сценаріїв та 
створює умови для використання 
таких розробок під час виборчої 
кампанії, або після неї. У цьому 
контексті найбільш загрозливим 
викликом є такий результат друго-
го туру президентських виборів, 
коли один кандидат на посаду Пре-
зидента України відставатиме від 
іншого на два-три відсотки голосів 
та спробує звинуватити опонента у 
фальсифікації результатів виборів.

Як і раніше, Кремль залишає 
повну готовність для здійснення 
масштабного воєнного втручання з 
метою зміни влади в Україні і вста-
новлення російського протектора-

ту. У зв’язку з цим на передовій 
Москва підтримує максимальне 
напруження шляхом здійснення 
атак та обстрілів підрозділів укра-
їнських ЗСУ. Зафіксовано високий 
рівень втрат з боку підрозділів 
українських військ. Вогневі атаки 
та раптові напади підрозділів ро-
сійсько-терористичних угруповань 
мають на меті як утворення і по-
ширення серед військових думки 
про відсутність належної вертикалі 
військово-політичного управління 
військами, так і прямого зондуван-
ня слабких місць підготовленої 
оборони.   

Безумовно, дії Росії на фронті 
синхронізуються із політичною та 
диверсійною діяльністю на терито-
рії всієї України. Показово, що на-
віть Державний департамент США 
вже зробив заяву про те, що в Укра-
їні перед другим туром президент-
ських виборів зростає ризик на-

Загальні 
оцінки

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

У першій половині квітня 2019 р. 
експерти ЦДАКР зафіксували продо-

вження зростання напруження у 
безпековій сфері, що напряму 

пов’язано із виборами Президента 
України. Можна стверджувати, що 

сусідня Росія розробила низку силових 
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сильства. Серед іншого, звертається 
увага на ризикованість демонстра-
цій і натовпів. 

Найбільший відбиток на безпе-
ковому середовищі здійснять ре-
зультати виборів, тому деякі аспек-
ти виборів аналітична група 
ЦДАКР розглядатиме окремо. 

Безпекові аспекти президентських 
виборів в Україні

Якщо казати безпосередньо про 
акценти виборчої кампанії, то ціл-
ком очевидно, що діючий глава 
держави максимально зосередився 
на використанні адміністративно-
го ресурсу, тоді як ключові козирі 
менеджера шоу-бізнеса та актора 
пов’язані передусім із креативними 
представленнями нового обличчя 
політики та високим рівнем актор-
ської гри. При цьому обидва кан-
дидати активно використовують і 
експлуатують віртуальний світ со-
ціальних мереж. 

Які головні ризики під час про-
ведення самої кампанії та у перші 
дні після оголошення результатів? 
Цілком очевидно, що вони 
пов’язані у першу чергу із точкови-
ми провокаціями та диверсіями, 
які можуть бути проведені з вико-
ристанням скопищ людей. Хоча й 
необов’язково проти демонстран-
тів або масових мітингів. Можливі 
й чітко сплановані диверсійні дій 
проти відомих у суспільстві осіб з 
метою розхитування суспільства 
та утворення громадської думки 

щодо повної незахищеності грома-
дян країни. Диверсійні дії, що про-
лонговані за часом, дуже важко 
ідентифікувати, але легко перене-
сти звинувачення на одного із кан-
дидатів. У своїх пропагандистських 
ЗМІ Москва вже довела, що робить 
ставки на максимально близькі ре-
зультати лідерів, та при цьому вже 
створила суспільну думку про те, 
що нинішня президентська кампа-
нія «є найбруднішою за всю історію 
України». Такі акценти дозволяють 
припускати, що за умов фізичного 
протистояння груп підтримки кан-
дидатів Кремль може здійснити си-
лове втручання в Україну.      

       
Використання лідерами прези-

дентської гонки маргінальних або 
відверто брудних технологій також 
має ризикований характер.

Серед таких – поява бордів із 
портретом президента ворожої 
держави Володимира Путіна. З по-
чатку передвиборчої кампанії пре-
зидент Петро Порошенко проти-
ставляв себе президенту Росії, 
однак на фінішному етапі діючий 
глава держави не тільки порушив 
морально-етичні принципи, але й 
непрямо сприяв героїзації-демоні-
зації в Україні людини, яка пови-
нна в окупації територій та 
розв’язанні війни. Але ще більший 
ризик у бордах із обличчям ворога 
полягає у фактичному просуванні 
ідеї розколу суспільства. Досить 
чітко визначив це колишній жур-

У своїх пропагандистських ЗМІ 
Москва вже довела, що робить 
ставки на максимально близькі 

результати лідерів, та при цьому 
вже створила суспільну думку про 

те, що нинішня президентська 
кампанія «є найбруднішою за всю 

історію України». Такі акценти 
дозволяють припускати, що за 

умов фізичного протистояння груп 
підтримки кандидатів Кремль 

може здійснити силове втручання в 
Україну

Але ще більший ризик у бордах із 
обличчям ворога полягає у фактич-

ному просуванні ідеї розколу суспіль-
ства
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наліст, а нині народний депутат 
Мустафа Найєм: «Якщо я не хочу 
підтримувати ваше злодійство, ли-
цемірство і обман - я теж Путін? Ви 
серйозно?!»

Таку думку підтримує й Анато-
лій Гриценко, який також брав 
участь у першому турі президент-
ської кампанії: «Це небезпечно, для 
країни! Такою рекламою і газетами, 
які вже роздають штаби Порошен-
ка – країну свідомо розколюють на-
впіл. У 2004-му це робили російські 
технологи в штабі Януковича. За-
раз це робить діючий гарант – га-
рант цілісності та єдності Украї-
ни?!»

Серед іншого, такий крок з боку 
Петра Порошенка свідчить: орієн-
тований на беззаперечне лідерство 
й безкомпромісне суперництво, він 
готовий без обмежень порушувати 
будь-які правила – законів, етики, 
суспільних правил. Така позиція 
глави держави є загрозливою та су-
перечливою для розвитку суспіль-
ства, та й може викликати суворі 
протестні реакції. Непрямо готов-
ність до жорстких кроків діючого 
Президента підтверджують й інші 
епізоді кампанії: поява діючого гла-
ви держави без запрошення прий-
шов у студії каналу 1+1 (під час по-
літичного ток-шоу «Право на 
владу»), використав рекламний ро-
лик, де вантажівка збиває конку-
рента (тобто, В. Зеленського). За-
гальна агресивна, більш 
наступальна стратегія включає еле-

менти, які доводять: ця людина не 
має ніяких обмежень та здатна на 
будь-які непередбачувані, в тому 
числі деструктивні кроки.

Найбільшим ризиком приходу 
до влади В. Зеленського є відсут-
ність професійної команди та ймо-
вірні, пов’язані із цим наслідки. 
Особливо це стосується сектору 
безпеки і оборони. Від того, як 
вдасться в разі перемоги Зелен-
ському створити професійну ко-
манду державних менеджерів, за-
лежить ймовірність розвитку 
поствиборчого виклику. Оскільки 
очікування значної частини «про-
тестного» електорату можуть не 
виправдатися, що швидко призве-
де до кризи довіри й, не виключено, 
до масових заворушень. Фахівці та-
кож вказують на можливість по-
тенційного гальмування співробіт-
ництва з НАТО – внаслідок згаданої 
непрофесійності команди. Хоча, 
враховуючи менеджерський досвід 
цього кандидата у Президенти кра-
їни, можна припустити й вдалий 
підбір команди та створення умов 
для всебічного розвитку країни. 

Все ж, якщо казати про зовніш-
нього ворога, аналіз ситуації на-
вколо російського впливу у прези-
дентські вибори в Україні свідчить 
і про те, що головний акцент Мо-
сква робить саме на парламентські 
вибори. При цьому Кремль буде 
максимально зацікавлений у тому, 
щоб обмежити можливості Прези-
дента України та перенести центр 

Серед іншого, такий крок з боку 
Петра Порошенка свідчить: орієн-

тований на беззаперечне лідерство 
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готовий без обмежень порушувати 
будь-які правила – законів, етики, 

суспільних правил. Така позиція 
глави держави є загрозливою та 

суперечливою для розвитку суспіль-
ства, та й може викликати суворі 

протестні реакції

Все ж, якщо казати про зовнішнього 
ворога, аналіз ситуації навколо 

російського впливу у президентські 
вибори в Україні свідчить і про те, 

що головний акцент Москва робить 
саме на парламентські вибори. При 

цьому Кремль буде максимально 
зацікавлений у тому, щоб обмеж-

ити можливості Президента Украї-
ни та перенести центр тяжіння 

при прийнятті ключових рішень у 
парламент
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тяжіння при прийнятті ключових 
рішень у парламент. За таких умов 
РФ розраховує збільшити впливи 
та поліпшити позиції, оскільки 
кремлівські ставки пов’язані як із 
можливостями проросійського 
кандидата у Президенти Юрія Бой-
ка, так і на покращення риторики у 
діалозі в разі, коли суттєву фрак-
цію матиме Юлія Тимошенко. Важ-
ливо тримати у обєктиві таку циф-
ру, що вирахували фахівці: 
спільний рейтинг колишніх регіо-
налів Юрія Бойка й Олександра 
Вілкула, відомих своїм, м’яко кажу-
чи, скептичним поглядом на євро-
атлантичні прагнення України, ста-
новить 15,82%. Це дуже 
небезпечний результат для май-
бутньої парламентської гонки та, за 
умов всебічного втручання Росії (а 
саме так і передбачається), це може 
стати створенням грунту для спро-
би реваншу проросійських сил в 
Україні.    

Найважливіше  
на міжнародному фронті

Найбільш вагомою для України 
подією означеного періоду стало 
ухвалення пакету заходів щодо по-
силення безпеки в Чорноморсько-
му регіоні на зустрічі міністрів за-
кордонних справ країн-членів 
альянсу у Вашингтоні. Запобіжний 
захід має на меті призупинити 
агресію Росії, яка, як вдало позна-
чили оглядачі, намагається прива-
тизувати Чорне море. Те, що реалі-

зація Москвою наміру максимально 
поширити свій контроль у регіоні, 
почала турбувати усіх 29 членів 
альянсу, є одним із кроків до утво-
рення у майбутньому антипутін-
ської коаліції та остаточної зупин-
ки розповсюдження агресії, яку 
можна визначити «російською чу-
мою». Загалом, проблема свободи 
навігації в Чорному морі стала 
справою честі для НАТО, для Укра-
їни ж це питання має життєво важ-
ливе значення.

Вітчизняні фахівці з ентузіаз-
мом сприйняли появу посиленої 
групи кораблів країн-членів НАТО 
у Чорному морі, а також заяву по-
стійного представника США при 
НАТО Кей Бейлі Гатчісон про те, 
що НАТО готове супроводжувати 
наші кораблі до Керченської прото-
ки. Такий супровід значно знижує 
загрозу нападу на українських мо-
ряків у міжнародних водах та є вже 
практичним сигналом підтримки 
України з боку НАТО.

З іншого боку, Рада федерації 
Росії 10 квітня ухвалила заяву, в 
якій оголосила загрозу Україні 
«військовим конфліктом» за учас-
тю НАТО в разі порушень Украї-
ною процедур проходження суден 
через Керченську протоку. 

У ній, в тому числі, йдеться, що 
«проходження українських кора-
блів через Керченську протоку — 
це не питання співвідношення сил 
або присутності НАТО в Чорно-
морському регіоні, а виключно 

15,82%. Це дуже небезпечний резуль-
тат для майбутньої парламент-
ської гонки та, за умов всебічного 

втручання Росії (а саме так і перед-
бачається), це може стати ство-

ренням грунту для спроби реваншу 
проросійських сил в Україні
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проблема дотримання українською 
стороною встановлених процедур, 
які їй добре відомі і успішно вико-
ристовувалися нею до листопада 
2018 року».

Загальне протистояння Росії і 
Заходу, як і раніше, містить значні 
ризики для України. Зокрема, Укра-
їна може бути використана як по-
лігон, на якому відбуватимуться 
реальні епізоди такого протисто-
яння. З іншого боку, в разі вдалого 
використання ситуації Україна 
здатна організувати свій захист за 
допомогою, і частково за рахунок 
НАТО. В основі стратегії Києва має 
стати послідовність євроатлантич-
ної інтеграції та прагматизм у від-
стоювання власних національних 
інтересів.  

Реформаторські зусилля України. 
Оцінки поточного стану

Ці зусилля робляться в рамках 
«каяття і оновлення» діючого глави 
держави. Намагаючись визнати по-
милки і знайти шлях їхнього вирі-
шення, П. Порошенко здійснив де-
кілька кроків, за якими можна 
надати загальні оцінки. Показово, 
що в рамках роботи на цьому на-
прямку, наприклад, Порошенко зі-
брав на розмову на Банковій гро-
мадських активістів.

Загалом діючий глава держави 
публічно визнав кадрові промахи, 
на кшталт скандального заступни-
ка глави Зовнішньої розвідки Сер-
гія Семочка (його було звільнено 

лише 12 квітня ц.р.!), залучення у 
сферу безпеки і оборони своїх біз-
нес-партнерів (очевидно, йдеться 
про такі особистості як О. Гладков-
ський, Ю. Косюк, Б. Ложкін та 
інші), а також провал комунікації з 
громадянським суспільством.

Фахівці відзначають дуже сут-
тєві проблеми з реалізацією рамко-
вого Закону України «Про націо-
нальну безпеку», зокрема у реформі 
Служби безпеки, створення чіткої, 
зрозумілої та прозорої системи 
утворення та реалізації оборонно-
промислової політики, і в тому 
числі, системи управління оборон-
но-промисловим комплексом, 
впровадження реального демокра-
тичного контролю в секторі оборо-
ни та безпеки. За п’ять років своєї 
влади П. Порошенко свідомо не 
створив центрального органу ви-
конавчої влади для управління 
ОПК, тримаючи важіль при собі. 

Так само зафіксовано гальму-
вання реалізації положень Страте-
гічного оборонного бюлетеня, за-
твердженого президентом ще в 
2016 році, а саме щодо змін системи 
командування й контролю, розви-
тку оперативних (бойових, спеці-
альних) сил і засобів та іншого.  

«Цікавою» є й поточна ситуація. 
Наприклад, Україна має в 2019 році 
проведення огляд сектору безпеки 
та оборони (це включає оборонний 
огляд, огляд цивільної безпеки, 
огляд оборонно-промислового 
комплексу, розвідувальних органів 

Загальне протистояння Росії і 
Заходу, як і раніше, містить значні 

ризики для України. Зокрема, Україна 
може бути використана як полігон, 
на якому відбуватимуться реальні 

епізоди такого протистояння. З 
іншого боку, в разі вдалого викорис-

тання ситуації Україна здатна 
організувати свій захист за допомо-

гою, і частково за рахунок НАТО. 
В основі стратегії Києва має стати 

послідовність євроатлантичної 
інтеграції та прагматизм у відсто-
ювання власних національних інтер-

есів
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України, загальнодержавної систе-
ми боротьби з тероризмом та огляд 
стану кіберзахисту державних ін-
формаційних ресурсів і критичної 
інфраструктури). Однак фахівці 
самого сектору безпеки та оборони 
визнають, що це здійснити немож-
ливо внаслідок неготовності Украї-
ни, зокрема, відсутності методоло-
гії проведення таких заходів.

Не прийнято в Україні й низку 
довгоочікуваних законів. А саме, 
новий закон про парламентський 
комітет із нагляду за діяльністю 
розвідувальних служб і служб без-
пеки, новий закон про Службу без-
пеки України, новий закон про роз-
відку, закон про створення та 
виробництво озброєнь і військової 
техніки, закон про військово-тех-
нічне співробітництво, закон про 
офсетні угоди та інші.

Однак на тлі загальних оцінок 
неможливо не згадати про успіхи 
чинної влади у просуванні ракетних 
програм. Так, на початку квітня від-
булися  випробування нових ракет-
них комплексів: протикорабельної 
крилатої ракети «Нептун» та модер-
нізованого комплексу «Вільха-М».

На відміну від попередніх ета-
пів було продемонстровано увесь 
склад комплексу берегового базу-
вання для ПКР «Нептун» – рухо-
мий командний пункт РКП-360, 
уніфіковану пускову установку 
УСПУ-360, транспортно-заряджа-
ючу машину ТЗМ-360 та тран-
спортну машину ТМ-360. РК-

360МЦ є комплексом крилатих 
ракет наземного базування з про-
тикорабельною ракетою Р-360 з 
дальністю ураження 280 км. Комп-
лекс призначений для ураження 
бойових кораблів класів крейсер, 
есмінець, фрегат, корвет, десант-
них, танкодесантних кораблів та 
транспортів, які діють як самостій-
но, так і у складі корабельних груп і 
десантних загонів, та берегових ра-
діоконтрастних цілей у простих і 
складних метеорологічних умовах, 
у будь-який час доби і року, при ак-
тивній вогневій та радіоелектрон-
ній протидії противника. 

Що ж до «Вільхи», ракети цього 
комплексу здатні вражати ціль на 
майже вдвічі більшій відстані, ніж 
ті, що перебувають на озброєнні 
ЗСУ. Секретар РНБО України 
Олександр Турчинов, який особис-
то опікується розвитком вітчизня-
них ракетних програм, нагадав, що 
в 2018 році розпочалося серійне 
виробництво нового потужного 
ракетного комплексу «Вільха», 
прийнятого на озброєння ЗСУ, «ке-
ровані ракети якого точно вража-
ють ціль на відстані 70 км». «Але 
наші конструктори та виробнич-
ники продовжували наполегливу 
роботу з подальшого вдосконален-
ня ракетної техніки, і сьогодні від-
булися дуже важливі випробуван-
ня модернізованого комплексу 
«Вільха-М», нові ракети якого вра-
жають ціль вже на відстані 130 
км», – наголосив він.



10

Отже, загалом майже усі перед-
виборчі кроки є нічим іншим як 
косметичним прикрашенням фаса-
ду. Фактично протягом усього тер-
міну президентської каденції П. 
Порошенко свідомо зберіг «ручне 
управління» не тільки ОПК, а й в 
усьому секторі безпеки і оборони. 
То ж, не міг не знати про наявні 
зловживання. В цілому «ручне 
управління» суттєво гальмує усі 
реформи сектору безпеки і оборо-
ни та створює умови для зловжи-
вань, в тому числі, для корупції.

«Зараз наше головне завдання – 
зробити все можливе, щоб пере-
могти. Навіть якщо виграти не 
вдасться, треба показати пристой-
ний результат. Краще програш, ніж 
сумнівна перемога. Порошенко бо-
їться делегітимізації свого образу 
більше, як програшу. Він не зможе 
дозволити, щоб Меркель чи Ма-
крон не хотіли подавати йому 
руку», – така цитата-пояснення ни-
нішніх зусиль штабу Порошенка в 

одному із ЗМІ з посиланням на 
анонімне джерело в оточенні чин-
ного глави держави дозволяє отри-
мати повне уявлення про «специ-
фічність» особистості самого 
гаранта.

На практиці це означає наступ-
не: в разі перемоги кардинально 
змінити свою політику П. Порошен-
ко не зможе й не схоче. Він застосо-
вуватиме свій менеджерський до-
свід для продовження обраної лінії 
– ефективно керувати державою 
для власного позиціонування та 
примноження капіталів. Політич-
ний курс держави можна буде вва-
жати наближеним до оптимального, 
акценти будуть ставитися на вдале 
зовнішньополітичне позиціонуван-
ня, повільне зміцнення обороноз-
датності, повільне утвердження на-
ціональної самосвідомості. Але саме 
повільність та паліатив у діяльності 
не влаштовували значну частину 
електорату, яка не віддала голоси 
чинному главі держави.

Отже, загалом майже усі передви-
борчі кроки є нічим іншим як косме-

тичним прикрашенням фасаду. 
Фактично протягом усього терміну 

президентської каденції П. Поро-
шенко свідомо зберіг «ручне управ-
ління» не тільки ОПК, а й в усьому 

секторі безпеки і оборони. То ж, не 
міг не знати про наявні зловживан-

ня. В цілому «ручне управління» 
суттєво гальмує усі реформи сек-

тору безпеки і оборони та створює 
умови для зловживань, в тому числі, 

для корупції
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Державна система розвитку оборонних  
технологій. Перші кроки

14 -15 травня 2019 р. на базі На-
ціонального технічного універси-
тету України «Київський політех-
нічний інститут імені Ігоря 
Сікорського» (НТУУ КПІ), вперше 
окремо буде проведена оборонна 
панель як окремий відкритий кон-
курс оборонних технологій. Всього 
до організаторів надійшло 130 про-
ектів, з яких експертна комісія віді-
брала на конкурс 85 розробок у га-
лузі безпеки та оборони, які 
можуть бути цікавими у першу 
чергу для вітчизняних замовників 
озброєнь і військової техніки, спе-
ціальних експортерів та оборонних 
підприємств. При цьому досить 
показовим є той факт, що близько 
80 проектів на конкурс надали саме 

вищі навчальні заклади або їх сту-
денти, 34 проекти – приватні під-
приємства та 10 проектів – устано-
ви і інститути Національної 
академії наук України. 

Про це ІА «Оборонно-промис-
ловий кур’єр» повідомив ректор 
НТУУ КПІ, голова Наглядової ради 
ДК «Укроборонпром», академік 
Національної академії наук Украї-
ни Михайло Згуровський.

За його словами, заплановано, 
що під час фінальної частини кон-
курсу 14-15 травня ц.р., що вперше 
проводитиметься як окремий, са-
мостійний напрям роботи вже ві-
домої у світі платформи НТУУ КПІ 
Sikorsky Challenge, відбудеться пре-
зентація близько 20 найкращих 

У дзеркалі 
експертноі 

думки

Матеріал підготовлено Центром досліджень армії,  
конверсії та роззброєння (ЦДАКР), що входить до Оргкомітету першого  

в Україні окремого відкритого конкурсу оборонних технологій
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безпекових та оборонних  техноло-
гій, але уся напрацьована техноло-
гічна база буде розвиватися та по-
стійно доповнюватиметься під 
егідою створеної в Україні держав-
ної агенції перспективних дослі-
джень, скорочено – GARDA. 

М.Згуровський  при цьому на-
голосив: «Головне завдання сього-
дення – поєднати можливості нау-
кових і конструкторських розробок 
у сфері безпеки і оборони з потре-
бами військового та інших силових 
відомств, а також самих оборонних 
підприємств-виробників».

До Оргкомітету технологічного 
форуму увійшли Національний 
технічний університет України 
«Київський політехнічний інсти-
тут імені Ігоря Сікорського», ДК 
«Укроборонпром», Міноборони – 
через Центральний науково-до-
слідний інститут озброєння та вій-
ськової техніки Збройних Сил 
України, Державна інноваційна фі-
нансово-кредитна установа (ДІ-
ФКУ), Національна академія наук 
України, Ліга оборонних підпри-
ємств України, Центр досліджень 
армії, конверсії та роззброєння 
(ЦДАКР) та Інформаційно-консал-
тингова компанія Defense Express.

Нині зусилля у підтримці нових 
оборонних технологій спрямовані 
на те, щоб означена GARDA 
об’єднала державних та приватних 
розробників, стартапи, інвестицій-
ні фонди, військових усіх збройних 
формувань держави. А діяльність її 

базуватиметься на моделі амери-
канського агентства перспектив-
них оборонних проектів DARPA 
(Defense Advanced Research Projects 
Agency) міністерства оборони 
США, є відкритою, вільною плат-
формою, «конституція» якої нині 
формується. 

Учасники технологічного фору-
му визнають, що найбільш значима 
роль на цей час у розвитку техноло-
гічної бази України має покладати-
ся на ДК «Укроборонпром» як 
структури, що має розвинуту мар-
кетингову систему та через мережу 
підприємств-спецекспортерів здат-
на залучити іноземних інвесторів. 

Загалом на цей час відомо, що 
найкращі розробки у сфері безпеки 
і оборони будуть відзначені кілько-
ма способами. 

По-перше, формується спільний 
інвестиційний фонд учасників.

По-друге, Державна інновацій-
на фінансово-кредитна установа 
(ДІФКУ), яка є учасником конкур-
су технологій, може відібрати кіль-
ка кращих проектів для фінансу-
вання. Засновником ДІФКУ є 
держава в особі КМУ. Установа від-
носиться до сфери управління Мі-
ністерства економічного розвитку і 
торгівлі України. ДІФКУ має де-
кілька регіональних представництв 
в Україні, а її метою є як раз здій-
снення фінансової підтримки 
суб’єктів господарювання різних 
форм власності в рамках державної 
інноваційної політики.   
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По-третє, проекти, які зацікав-
лять ДК «Укроборонпром», підтри-
муватимуться концерном. Щонай-
менше, у частині надання 
необхідних розробникам примі-
щення, власних фахівців у галузях 
розробки, а також усі інші адміні-
стративні можливості для розви-
тку проектів, включаючи наявну 
маркетингову систему просування 
розробок на світовому ринку.

По-четверте, проекти можуть 
профінансувати вітчизняні під-
приємства – відповідно до профі-
лю розробок. Йдеться як про дер-
жавні підприємства, так про 
приватні структури. Зокрема, зна-
чну увагу до конкурсу виявила Ліга 
оборонних підприємств України, 
яка нині об’єднує понад 60 приват-
них підприємств. 

По-п’яте, проекти можуть заці-
кавити безпосередньо іноземних 
інвесторів. Так, вже відомо, що у 
роботі конкурсу візьмуть участь 
декілька підприємств Ізраїлю. А у 
попередніх конкурсах Sikorsky 
Challenge майже постійно брали 
участь представники приватного 
бізнесу США.   

До того ж, усі проекти будуть 
включені у систему маркетингу но-
вої державної агенції перспектив-
них досліджень (згадувана 
GARDA).

Система відбору проектів утво-
рена у такий спосіб, щоб усі роз-
робки були розділені за своїм про-
філем – відповідно до вже 

створених дивізіонів ДК «Укробо-
ронпром». Кожен проект окремо 
розглядається спеціально сформо-
ваною експертною комісією, до 
якої входять відомі у державі фа-
хівці оборонної науки, розробни-
ки, промисловці, експерти. 

Варто зазначити, що НТУУ КПІ 
має значний досвід проведення та-
ких конкурсів у загальній системі 
Sikorsky Challenge та вже веде близь-
ко 30 проектів оборонного та по-
двійного призначення. Ще до цього 
конкурсу у роботі Sikorsky Challenge 
брали участь 5 підприємств ДК 
«Укроборонпром» та 2 підприєм-
ства Державного космічного агент-
ства України. Крім того, фахівці 
НТУУ КПІ розробили програму з 
розвитку критичних технологій і 
досвід університету у здійсненні пе-
репідготовки фахівців ОПК.      

Оцінки стартапів та технологій 
зазвичай відбувалися за наступни-
ми критеріями: «ідея», «проведені 
випробування», «наявний прото-
тип», «дрібна серія», «діючий біз-
нес/серійне виробництво».

А проекти створення безпілот-
ного авіаційного комплексу та у га-
лузі кібер безпеки вже були підтри-
манні інвесторами.

Ось що казав раніше з цього при-
воду сам М.Згуровський: «Окреме 
джерело фінансування – це приватні 
капітали. Така модель відпрацьована 
в нашій екосистемі Sikorsky Challenge. 
Досвід роботи НТУУ КПІ та утворе-
ної нами платформи Sikorsky 
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Challenge показав, що в Україні 
з’являється все більше приватних 
компаній, фондів, які зацікавленні у 
пошуку найкращих проектів, або 
стартапів - з метою інвестування в ці 
проекти. Передусім, для того, щоб 
вивести той чи інший продукт на ри-
нок. Приватних інвесторів, зрозумі-
ло, більше цікавить високотехноло-
гічна продукція, тому що прибуток 
чи рентабельність від таких інвести-
цій залежить від кількості технічних 
знань та технологій, вкладених в 
нову розробку. 

Досвід роботи інноваційної еко-
системи Sikorsky Challenge показав, 
що ми, скромно й стабільно працю-
ючи за моделями, які виявилися 
успішними у світі , почали залучати 
немалі кошти. Перший очевидний 
успіх ми отримали у 2012 р. Два ін-
вестори інвестували в чотири стар-
тами досить скромну суму, усього 22 
тисячі доларів. Але вже в 2014 р. було 
вісім інвесторів, які інвестували десь 
приблизно в десять стартапів вже 
два мільйони доларів. У 2015 р. це 
вже 26 мільйонів доларів. У 2016-17 
рр. суми інвестицій зростали, але тут 
вже наші інвестори почали з нами 
підписувати угоди про конфіденцій-
ність взаємодії і нерозголошення об-
сягів інвестицій. І я вже не маю пра-
ва називати цифри.

Нині НТУУ КПІ поширює ці 
практику, ділиться досвідом. Вже є 
мережа з дев’яти університетів в 
різних регіонах України. Особливо 
ми зараз звертаємо увагу на східні 

регіони, які наближені до зони кон-
флікту. Ми вважаємо, що залучаю-
чи молодь, інженерів, вчених та 
місцевих підприємців до такого 
типу діяльності, ми покращимо 
моральний стан та дамо їм надію 
на повноцінну самореалізацію. На-
приклад, декілька проектів в нашо-
му відділенні у Маріуполі стали ре-
зультативними та успішними».

Серед вже реалізованих проек-
тів в рамках екосистеми Sikorsky 
Challenge два мікросупутники - 
«Політан-1» і «Політан-2». Вони вже 
у космосі. У супутники здійснили 
інвестиції компанія Boeing, україн-
ська венчурна компанія «Благодій-
ний фонд науково-технічного роз-
витку ім. академіка Міхалевича» та 
Фонд Костянтина Калініна. А також 
безпілотні літальні апарати 
Spectator, які зараз випускаються се-
рійно підприємством «Меридіан», 
закуповуються прикордонниками. 
Це також був стартап НТТУ КПІ. Є 
реалізовані розробки у сфері транс-
феру технологій, в які вклали гроші 
приватні та іноземні інвестори.

Не можуть не цікавити темпи 
зростання загальних інвестпроек-
тів. Якщо у 2012 році переможцями 
конкурсу стартапів стали 4 проек-
ти, то у 2013 – таких проектів було 
вже 5, у 2014 – 14, у 2015р. – 29, у 
2016 – 34, у 2017 – 45, а у 2018 – 55! 
Саме цей досвід просування розро-
бок організатори мають намір 
впровадити у сектор безпеки та 
оборони. 
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Правоохоронні органи та спец-
служби Великої Британії за 45 років 
перебування цієї країни у ЄС глибо-
ко вкорінилися у загальноєвропей-
ські механізми безпеки. До того ж 
Велика Британія відіграла ключову 
роль у розвитку багатьох спромож-
ностей, які зараз використовуються 
для полегшення співпраці та обміну 
специфічними даними між держава-
ми-членами Європейського Союзу. 
Однак у країні, яка збирається най-
ближчим часом вийти з міжнародної 
організації, все ще існує суттєва не-
визначеність щодо її майбутнього 
місця в архітектурі безпеки ЄС. 

Тепер Лондон має прийняти рі-
шення щодо мінімального доступу 
до європейських баз даних, а Брюс-

сель повинен вирішити, чи готовий 
він створити прецедент, що дозво-
лить третім країнам отримати до-
ступ до інструментів ЄС, як части-
ну нового, індивідуального підходу 
до безпекової сфери. 

На думку експертів Об’єднаного 
королівського інституту дослі-
джень проблем оборони та безпе-
ки, існує три можливих сценарії 
для обміну інформацією між пра-
воохоронними органами Великої 
Британії та Євросоюзом на різних 
рівнях доступу1. 

1 No Deal, No Data? The Future of UK–EU Law 
Enforcement Information Sharing. – [Електро-
нний ресурс]. – Режим доступу: https://www.
rusi.org/publication/briefing-papers/no-deal-
no-data-future-uk–eu-law-enforcement-
information-sharing

Правоохоронні органи та спецслужби 
Великої Британії: життя після «Брекзиту»   

Володимир Паливода, 
головний консультант  

відділу проблем розвитку сектору безпеки 
Національного інституту стратегічних досліджень
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Варіант № 1
У разі реалізації сценарію так 

званого «жорсткого «Брекзиту»» 
(без угоди про врегулювання від-
носин), Лондон втратить доступ до 
всіх інформаційних систем і баз да-
них, створених на підставі загаль-
ноєвропейського права, що значно 
обмежить спроможності британ-
ських правоохоронних органів. 
Сполучене Королівство може по-
тім розпочати переговори з ЄС 
щодо відновлення обмеженого до-
ступу до певних інструментів на 
правах третьої країни.

«Відрізання» Лондона від усіх 
інформаційних систем Євросоюзу, 
безсумнівно, підірве британські та 
європейські правоохоронні мож-
ливості, оскільки ці інструменти 
використовуються з метою забез-
печення безперешкодного обміну 
даними між органами держав-чле-
нів, відповідальними за реалізацію 
правових норм. До того ж, Велика 
Британія є одним з найбільших по-
стачальників інформації правоохо-
ронного характеру для баз даних 
ЄС, і такий крок може завдати шко-
ди безпеці держав-членів рівною 
мірою, якою шкодить безпеці Спо-
лученого Королівства.

Шенгенська інформаційна сис-
тема (SIS-II)2 дозволяє надавати ін-
формацію в реальному часі всім 
правоохоронним органам країн-

2  Друга технічна версія Шенгенської інформа-
ційної системи була введена на заміну попе-
редньої у грудні 2012 р.

учасниць щодо осіб, які становлять 
інтерес, предметів, технічних тран-
спортних засобів та виданих Євро-
пейських ордерів на арешт (EAW). 
У 2017 р. Велика Британія внесла 
понад 1,4 мільйона записів до цієї 
системи, і майже 10 тисяч співпа-
дінь було зафіксовано у випадку 
попереджень, внесених до SIS-II ін-
шими країнами.

Втрата доступу до SIS-II позба-
вить британські правоохоронні ор-
гани можливості взаємного обміну 
інформацією в режимі реального 
часу з державами-членами ЄС. На-
приклад, особа, яка знаходиться у 
розшуку в одній з цих держав-чле-
нів, може вільно перетнути кордо-
ни Сполученого Королівства, 
оскільки база даних ЄОА не буде 
синхронізована з аналогічними ба-
зами даних Великої Британії3.

Інформаційна система Європо-
лу (EIS) - це централізована база 
даних, створена у 2005 р. і доступна 
на 22 мовах. Вона містить інформа-
цію про вчинені тяжкі міжнародні 
злочини; організовані злочинні 
формування і засоби, які викорис-
товуються для вчинення злочинів; 
про підозрюваних осіб та засудже-
них. EIS, насамперед, використову-
ється для перевірки інформації про 
конкретну особу або об’єкт інтере-

3  What impact will Brexit have on police in the 
UK? – [Електронний ресурс]. – Режим досту-
пу: https://www.independent.co.uk/news/uk/
brexit-explained/brexit-explained-policing-
europol-crime-public-safety-eu-databases-
impact-a8803726.html
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су (наприклад, автомобіль, теле-
фон або повідомлення електронної 
пошти) за межами національної 
або організаційної юрисдикції.

Втрата доступу до EIS означати-
ме позбавлення права британських 
слідчих користуватися централізо-
ваним порталом та перевіряти на-
явність інформації про об’єкти ін-
тересу в системах інших 
держав-членів Євросоюзу. Влада 
Сполученого Королівства повинна 
буде подати окремі заявки до кож-
ної держави-члена, щоб перевіри-
ти, чи мають вони відповідні дані.

Мережа безпечного обміну ін-
формацією Європолу (SIENA) - це 
платформа, яка дозволяє забезпе-
чити швидкий безперервний до-
ступ у режимі 24/7 для пошуку ін-
формації щодо підозрілих осіб, 
транснаціональних злочинів, вияв-
лення та встановлення зв’язків між 
кримінальними провадженнями4. 
Інформація, що вноситься в систе-
му, звіряється з наявною в базі да-
них, і у випадку виявлення співпа-
діння про це повідомляється 
оперативний підрозділ Європолу. 
При цьому, завдяки доступу до цієї 
бази, експерти Європолу можуть 
надавати необхідну інформацію 
безпосередньо на місці події злочи-
ну шляхом використання можли-
востей мобільного офісу (ноутбук 

4  Кілька третіх країн (зокрема, Україна) також 
підписали угоди про співробітництво з Єв-
рополом, що забезпечує їм доступ до цієї ме-
режі.

із доступом до інформаційних баз 
даних Європолу). SIENA з’єднує 
британські правоохоронні органи з 
1200 агентствами в 47 країнах і дає 
можливість відділенням із протидії 
відмиванню активів (AROs) обмі-
нюватися інформацією про активи, 
які були заморожені або конфіско-
вані в країнах ЄС.

Якщо правоохоронні органи 
Великої Британії втратять доступ 
до SIENA, вони стануть залежними 
від двосторонніх механізмів обмі-
ну інформацією, що вплине на опе-
ративність вирішення завдань, які 
стоять перед ними. 

Європейська інформаційна сис-
тема кримінальних реєстрів (ECRIS) 
надає можливість швидкого обміну 
інформацією про осіб, засуджених у 
країнах-членах ЄС. У 2014-2016 рр. 
Сполучене Королівство було однією 
з трьох держав, які найбільш актив-
но користувалися цією системою. 
Якщо Велика Британія втратить до-
ступ до ECRIS, то відповідні запити 
до країн-членів Євросоюзу не будуть 
автоматизованими, а дані не будуть 
надаватися у стандартному форматі. 
Брюссель не буде зобов’язаний до-
тримуватися термінів реагування на 
запити, а це означатиме, що британ-
ська сторона може довго чекати від-
повіді про кримінальну історію за-
триманої особи. 

Дані, що стосуються обліку паса-
жирів (PNR), дають можливість вза-
ємного обміну інформацією між 
країнами-членами Євросоюзу і  по-
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легшують роботу відповідних струк-
тур. За відсутності угоди, країна 
втратить доступ до цієї бази даних, 
яку свого часу сама ж допомагала 
розвивати. Обмін інформацією між 
Сполученим Королівством та окре-
мими країнами-членами Євросоюзу 
ускладниться і стане повільнішим, 
що зменшить шанси на виявлення, а 
у разі потреби, затримання підозрі-
лих пасажирів.

Крім того, Велика Британія не 
зможе використовувати можливості 
Прюмської конвенції про активіза-
цію транскордонного співробітни-
цтва, зокрема у боротьбі з терориз-
мом, транскордонною злочинністю 
та нелегальною міграцією (відома як 
Шенген-III), яка унормувала обмін 
даними про ДНК, відбитки пальців і 
реєстрацію транспортних засобів у 

режимі реального часу. Британським 
правоохоронним органам доведеть-
ся обмежитися двосторонніми кон-
тактами через офіцерів зв’язку Наці-
онального агентства боротьби зі 
злочинністю при посольствах та ін-
формаційними системами Інтерполу, 
які менш інтегровані у порівнянні з 
їхніми аналогами в ЄС. Результатом 
цього стало б значне звуження контр-
олю за  злочинцями та підозрювани-
ми у межах всієї Європи. Беручи до 
уваги всі обставини, важко спрогно-
зувати сценарій, при якому наслідки 
розбіжностей не завдали б істотної 
шкоди безпеці як Сполученого Коро-
лівства, так і цілого континенту5. 

5  No-deal Brexit would make Britain less safe, 
says police chief. – [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: https://www.theguardian.
com/uk-news/2019/feb/11/no-deal-brexit-
would-make-britain-less-safe-says-police-chief
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Варіант № 2
Якщо угода про врегулювання 

відносин буде підписана до виходу 
Великої Британії з Євросоюзу, то 
вона збереже доступ до всіх інфор-
маційних систем ЄС протягом пе-
рехідного періоду. Тимчасом Спо-
лучене Королівство може 
домовитися про нові умови обме-
женого доступу до певних інстру-
ментів ЄС вже після закінчення пе-
рехідного періоду і на правах 
третьої країни поза межами Шен-
генської зони. У цій ситуації Вели-
ка Британія потрапить у категорію, 
подібну до таких країн, як США, 
Канада та Австралія, але з більш 
обмеженим доступом, ніж країни 
Шенгенської зони, які не є членами 
Євросоюзу (Норвегія та Швейца-
рія). Такий варіант означав би сер-
йозну втрату оперативних можли-
востей, але не такою мірою, як при 
відсутності згаданої вище угоди.

Для доступу третіх країн до пев-
них інструментів ЄС, таких як SIS-
II, EIS, PNR і Шенген-III, прецеден-
ти існують, але їх немає стосовно 
доступу до ECRIS. Рівень наданого 
доступу відрізняється залежно від 
інструменту та країни, причому 
повний доступ до будь-якої інфор-
маційної системи ЄС отримують 
лише країни, що входять до Шен-
генської зони.  Норвегія та Швей-
царія мають повний доступ до SIS-
II i Шенген-III, але не мають права 
голосу у робочих групах та коміте-
тах експертів на рівні ЄС. Якщо 

Сполучене Королівство претенду-
ватиме на такий самий статус, який 
мають країни Шенгенської зони, це 
вимагатиме від Брюсселя створен-
ня нового прецеденту.  На сьогодні 
немає жодної гарантії, що перего-
ворники з ЄС підуть на такий крок, 
і якщо це трапиться, то процес буде 
юридично складним і довгим.

Деякі треті країни, які не нале-
жать до Шенгенської зони, такі як 
США та Канада, мають угоди з Єв-
рополом, які забезпечують їм не-
прямий доступ до EIS, але дані по-
винні передаватися лише через 
спеціальну групу уповноважених 
представників цієї міжнародної 
організації. Що стосується PNR, то 
тільки США, Канада та Австралія 
уклали угоди, що забезпечують пе-
редачу даних авіакомпаніями орга-
нам третіх країн, але ці угоди ма-
ють обмежений характер (зокрема, 
не передбачають взаємного обміну 
даними PNR). 

Якщо нова угода не буде укладе-
на до закінчення перехідного пері-
оду, то передбачається, що Лондону 
залишать постійний доступ до дея-
ких систем протягом обмеженого 
часу: до SIS-II - до трьох років; до 
SIENA - не більше одного року. 
Водночас Велика Британія буде 
зобов’язана відшкодувати Євросо-
юзу кошти за фактичні витрати, 
понесені у зв’язку із впроваджен-
ням засобів для забезпечення цьо-
го процесу. Якщо до закінчення пе-
рехідного періоду все-таки вдасться 
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укласти угоду про гарантування 
постійного доступу до цих інстру-
ментів (на рівні країн Шенгенської 
зони), Сполученому Королівству за 
використання згаданих систем не-
обхідно буде робити фінансові вне-
ски до бюджету ЄС. Сума цих вне-
сків визначена Брюсселем і 
передана британському уряду, 
який її не розголошує.

В Євросоюзі сподіваються, що 
протягом перехідного періоду буде 
досягнута домовленість про надан-

ня Великій Британії обмеженого 
доступу до ECRIS та PNR, як США 
та Австралії. З точки зору безпеки, 
ЄС зацікавлений в отриманні да-
них про осіб, засуджених у Сполу-
ченому Королівстві, а також у про-
довженні співпраці Лондона зі 
структурами країн-членів Євросо-
юзу, що ведуть облік пасажирів. На 
сьогодні ще не вироблено жодної 
правової основи для доступу тре-
тьої країни до ECRIS та PNR. У разі, 

якщо такий прецедент буде створе-
ний, то Великій Британії прийдеть-
ся дорого заплатити за викорис-
тання тих систем, у розвитку яких 
Лондон відіграв ключову роль.

Варіант № 3.
Лондон прагне до підписання 

нового, спеціального договору про 
внутрішню безпеку, за яким Спо-
лучене Королівство після закінчен-
ня перехідного періоду отримає 
постійний доступ до більшості 
(якщо не до всіх) інформаційних 

систем ЄС. Бажання британського 
уряду є амбітним, але Євросоюз не 
дав жодного сигналу про готов-
ність надати такий безпрецедент-
ний доступ для третьої країни. Це 
також може виявитися проблема-
тичним з юридичної точки зору. 
Бази даних і системи, до яких хоче 
мати доступ Велика Британія, 
функціонують на основі європей-
ського права і рішень Суду Євросо-
юзу. Отже, ЄС треба буде розроби-
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ти нові правові механізми для того, 
щоб Сполучене Королівство до-
тримувалося правил, що регулю-
ють використання цих інструмен-
тів та пов’язаних з ними законів 
про захист персональних даних.

Що стосується доступу до SIS-II 
та Шенген-III, Лондон вимагає тако-
го ж статусу, який мають країни 
Шенгенської зони, що не входять до 
Євросоюзу. Водночас британський 
уряд просить Брюссель створити 
прецедент, що дозволяє третій країні 
отримати повний доступ до можли-
востей PNR, ECRIS, EIS та інших ін-
струментів, якими на сьогодні ко-
ристуються лише країни-члени ЄС. 
Зрозуміло, що для Великої Британії 
найбільш вигідним є підписання но-
вого договору про внутрішню безпе-
ку, який мінімізував би шкоду від 
«Брекзиту» у правоохоронній сфері. 

У Лондоні вважають, що такий 
договір може стати частиною зако-
нодавства Євросоюзу, а переговори 
про його підписання будуть вести-
ся відповідно до процедури, вста-
новленої ст. 218 Договору про 
функціонування ЄС6. Проте, як ви-
кладено в Політичній декларації 
про майбутні відносини між ЄС та 
Сполученим Королівством, будь-
які нові домовленості повинні ві-
дображати зобов’язання, які Вели-

6  Treaty on the Functioning of the European 
Union. – [Електронний ресурс]. – Режим до-
ступу: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/
E N / T X T / P D F / ? u r i = C E L E X : 1 2 0 1 2 E / 
TXT&from=EN

ка Британія візьме на себе, 
наприклад, у сфері адаптації засад і 
механізмів врегулювання спорів та 
застосування права, зокрема, ролі 
Суду Євросоюзу у тлумаченні пра-
ва ЄС7. Таким чином, для ведення 
переговорів щодо договору про 
внутрішню безпеку попередньо не-
обхідно було б унормувати функ-
цію Суду Євросоюзу або іншого 
відповідного органу з необхідними 
юридичними повноваженнями 
щодо врегулювання спорів та за-
стосування права. 

Крім того, для проведення пере-
говорного процесу потрібен час, а 
успішність завершення перегово-
рів жодним чином не гарантується. 
Однак, незважаючи на всі юридич-
ні та політичні труднощі, це може 
бути єдиним життєздатним варіан-
том для обох сторін, щоб підтрима-
ти поточний рівень безпеки у Вели-
кій Британії та ЄС. Сполучене 
Королівство зробило значний вне-
сок у розвиток інформаційних сис-
тем і баз даних ЄС, а жодна зі сто-
рін не зацікавлена у непотрібному 
ускладненні в обміні цією критич-
ною інформацією.

Спецслужби 
На відміну від правоохоронної 

7  Political declaration setting out the framework 
for the future relationship between the European 
Union and the United Kingdom. – [Електро-
нний ресурс]. – Режим доступу: https://ec.
europa.eu/commission/publications/political-
declaration-setting-out-framework-future-
relationship-between-european-union-and-
united-kingdom_en
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сфери, спецслужби країн-членів 
Євросоюзу не створили ні наднаці-
ональних структур (Розвідуваль-
ний і ситуаційний центр ЄС навряд 
чи можна брати до уваги), ні спіль-
них баз даних чи інформаційних 
систем. Співробітництво відбува-
ється на двосторонній основі, і 
воно має обмежений характер. За 
словами колишнього Генерального 
директора  британської MI-6 Ро-
берта Соерса, «жодна розвідслуж-
ба не стане ризикувати своїми дже-
релами. Кожен раз, коли будь-яка 
інформація передається іншій сто-
роні, починається полювання на 
агентуру. Агента можуть ідентифі-
кувати, заарештувати, піддати тор-
турам, нарешті, просто вбити». А 
глава Національної комісії з контр-
олю за безпекою Франції Жан-Марі 
Деларю стверджує, що «розвідка за 
природою своєю схильна притри-
мувати інформацію. Інформація - 
це влада, це сила. У розвідці немає 
друзів, є тільки вороги» . 

Структури, на зразок Бернсько-
го клубу (створений у 1971 р., 
об’єднує 28 держав ЄС, Швейцарію 
і Норвегію), відіграють роль неофі-
ційного форуму керівників спец-
служб, де відбувається обмін досві-
дом і думками та обговорення 
актуальних питань розвідувально-
го співтовариства. Жодних 
обов’язкових для виконання рі-
шень там не приймається. 

Пропозиції окремих країн-чле-
нів Євросоюзу створити Європей-
ське розвідувальне агентство галь-
мувалися, передусім, Лондоном . Та 
й допомоги від «братів менших» 
найстаріші у світі британські спец-
служби особливо не потребують. 
До того ж Велика Британія, як 
з’ясувалося, щоб бути у курсі пози-
ції Брюсселя стосовно «Брекзиту», 
займалася «дружнім» шпигунством 
проти своїх партнерів по ЄС .   

Отже, вихід Сполученого Коро-
лівства зі складу Євросоюзу навряд 
чи позначиться на співробітництві 
спецслужб, які продовжать обмі-
нюватися (у разі потреби) необхід-
ною інформацією в існуючому 
форматі.  

Не дивлячись на «Брекзит», Ве-
лика Британія залишається впли-
вовим світовим гравцем: постій-
ним членом Ради безпеки ООН, 
шостою найбільшою економікою 
світу, ядерною державою, ключо-
вим членом НАТО (у м. Молесворт 
розташований Центр узагальнення 
розвідданих Альянсу), а також 
культурною супердержавою. У 
зв’язку з цим Україні потрібно вже 
зараз шукати шляхи налагодження 
співпраці з правоохоронними ор-
ганами «незалежного» від ЄС Спо-
лученого Королівства та зміцнюва-
ти наявні контакти з британським 
розвідувальним співтовариством 
на основі двосторонніх відносин.



ВИКЛИКИ і РИЗИКИ / 15 квітня 2019

23

Вже після Першої світової війни 
військові експерти Німеччини зро-
били висновок,  що «пропаганда на 
закордонні країни повинна вико-
ристовуватись як інструмент ві-
йни  – вишукана суміш пліток та 
брехні. Правда – це приманка для 
того, щоб підірвати єдність та по-
сіяти сумніви. Пропаганда це пер-
шочергове проникнення для підго-
товки населення території, обраної 
для вторгнення. Це перший крок, 
потім починає діяти “п’ята колона”, 
за ними диверсійно-десантні час-
тини, та лише потім виступають 
дивізії вторгнення».  

 У сучасних умовах та з погляду 
можливостей науково-технічної 

революції, інформаційна війна 
здатна забезпечити досягнення 
стратегічних цілей протистояння, і 
становить собою складну сукуп-
ність взаємопов’язаних  компонен-
тів, включаючи інформаційне за-
безпечення наступальних дій у 
мирний та воєнний час, протибор-
ство специфічними методами за 
панування над інформаційними 
ресурсами і простором, спрямова-
не на забезпечення необхідного 
рівня власної інформаційної безпе-
ки та зниження його у противника. 

Саме інформаційне протибор-
ство стало однією з ключових скла-
дових  новітніх доктрин «мереже-
центричної війни» (ЗС США і 

Етнологи з парашутом. Еволюція структур 
інформаційно-психологічного протиборства 
сил спецоперацій армії США
(Частина І)

Дмитро Вєдєнєєв, 
доктор історичних наук, полковник запасу

Андрій Слюсаренко, 
кандидат історичних наук, полковник
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Великої Британії) «інформаційно-
центричної війни» (Франція), 
«оборонної мережевої концепції» 
(Швеція) та у відповідних стратегі-
ях КНР та РФ.

Однолітки «холодної війни»
«Холодна війна» тільки розгор-

талася, а  вже у 1947 р. у Форт-Райлі 
(штат Канзас) сформували опера-
тивний підрозділ психологічної ві-
йни (ПсВ) – «загін тактичної ін-
формації» Сухопутних військ (СВ) 
США, який восени 1950 р. був пе-
ретворений на «1-у роту звукомов-
лення та видання листівок», на-
правлену до Кореї у статусі 
підрозділу тактичної пропаганди 
8-ї американської армії. У ході Ко-
рейської війни психологічні опера-
ції ЗС США проводилися відповід-
но до настанов статуту FМ-33-5 
«Проведення психологічної війни» 
від серпня 1949 р. 

Корейська війна 1950–1953 рр. 
також стала поштовхом для фор-
мування нової організації апарату 
психологічної війни – уперше до 
складу штатних сил і засобів ПсВ 
ввели підрозділи, визначені для ве-
дення стратегічної пропаганди. На 
основі відділу психологічної війни 
штабу Збройних сил (ЗС) США на 
Далекому Сході створили групу ра-
діомовлення і видання листівок 
(штаб, три роти: штабна, репродук-
ції та радіомовлення). До кожного 
армійського корпусу вводилися за-
соби друку листівок та звукомов-

лення. У 1951 р. Міністерство армії 
утворило Управління психологіч-
ної війни та розгорнуло підготовку 
спеціальних кадрів у загальновій-
ськовій школі СВ.

Надалі у МО США створили ко-
ординаційний комітет психологіч-
ної війни, який працював у тісній 
взаємодії з комітетом начальників 
штабів, координуючи воєнні дії з 
заходами масової комунікації та 
ПсВ, які проводилися ВПС, ВМС та 
СВ (відповідно, ці види ЗС отрима-
ли власні підрозділи ПсВ).

В 1952 р. на базі Форт-Брегг 
створили навчальний центр ПсВ, 
де проходили підготовку офіцери 
запасу зі спеціальностями в області 
мас-медіа. Центр включав школу 
ПсВ, 6-у групу радіо і звукомовлен-
ня, відділ ПсВ та 10-у групу спеці-
ального призначення. Відбувалися 
розробка та апробація доктрин 
ПсВ, форм і методів інформаційно-
психологічного впливу,  підготовка 
офіцерів всіх видів ЗС США. У ко-
мандно-штабному коледжі у Форт-
Лівенворті та інших коледжах для 
офіцерського складу запровадили 
спеціальні курси ПсВ, а у Форт-
Райлі почала діяти науково-дослід-
на лабораторія із розробки форм і 
методів інформаційно-психологіч-
них операцій. 

Після Корейської війни відбу-
лося певне скорочення підрозділів 
ПсВ, а у 1956 р. Центр ПсВ пере-
йменували у Центр спеціальних 
операцій  (термін «психологічні 
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операції» (ПсО) з 1957 р. вводиться 
замість визначення «психологічна 
війна»).

Під час війни у В’єтнамі безпо-
середнє керівництво реалізацією 
програм інформаційно-психоло-
гічного впливу у родах військ про-
водило відповідне управління шта-
бу командування з надання 
військової допомоги В’єтнаму. У 
1965 р. розпочинається формуван-
ня батальйону ПсО на основі чоти-
рьох рот 6-го батальйону ПсО. Піз-
ніше у складі СВ США сформували 
4-у групу ПсО (4 батальйони). Крім 
того, на острові Окінава розмісти-
ли 7-у групу ПсО, у Бангкоці – 3-й 
експедиційний загін (загальна 
кількість спеціалістів ПсО досягла 
800 вояків). Безпосередньо у 
В’єтнамі підрозділи ПсО формува-
лися за модульним принципом, з 
команд різних типів у залежності 
від характеру завдань та обстанов-
ки. Війна в Індокитаї засвідчила 
важливість інформаційно-психо-
логічного впливу (супроводу або 
забезпечення бойових дій з цієї 
сторони) на вороже середовище та 
цивільне населення – вважалося, 
що витрати на одного вбитого 
в’єтнамця становили $ 400 тис., а 
переконання перейти його на бік 
США – всього $ 125.

Однак після В’єтнаму і упро-
довж 1970-х рр. регулярні сили 
ПсО у ЗС США звелися до мало чи-
сельної та оснащеною застарілою 
технікою групи у Форт-Брегг. Вод-

ночас США мали вельми потужний 
апарат пропаганди по лінії Інфор-
маційного агентства, Державного 
департаменту, підконтрольних 
спецслужбам радіостанцій, неуря-
дових організацій тощо. 

Психовійна  
в «останньому штурмі»

Відродження та розвиток саме 
армійських сил ПсО починається у 
1980–першій половині 1990-х рр., і 
супроводжувалося  їх активним за-
стосуванням у військових операці-
ях на Гренаді (1983 р., там був заді-
яний батальйон 4-ї Групи ПсО), 
Панамі (1989 р.), на Гаїті (1994 р.). 
Застосування сил ПсО набуває 
комплексного (міжвидового) ха-
рактеру. Так, під час вторгнення 
США у Панаму у 1989 р. до складу 
експедиційних сил включили 1-й 
батальйон 4-ї Групи ПсО, 3-й ба-
тальйон «зелених беретів» та 96-й 
батальйон по роботі з цивільним 
населенням (загалом – 3,5 тис. 
осіб).

Йшли інтенсивні розробки кон-
цептуальних засад застосування 
знарядь і сил психологічних опера-
цій. Відбувалося це в контексті 
стратегії фронтального наступу на 
СРСР з метою його знищення як 
геополітичного й цивілізаційного 
противника. На межі 1981-1982 рр. 
президент США Рональд Рейган 
разом із кількома найближчими 
соратниками (зокрема, з директо-
ром ЦРУ Уїльямом Кейсі) у умовах 
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глибокої конфіденційності й кулу-
арності почав розробляти нову 
стратегію глобального протисто-
яння з СРСР, сутність якої поляга-
ла в таємних скоординованих уда-
рах і тиску по найбільш вразливим 
місцям радянської політичної та 
економічної системи. Специфіка 
цієї масштабної  операції, зазначав 
автор книги, полягала у «перене-
сенні центру бойовища супердер-
жав до радянського блоку і навіть 
вглиб самої Країни Рад».

Умовною точкою відліку нової 
наступальної стратегії проти СРСР 
стала доповідь директора ЦРУ Уї-
льяма Кейсі новообраному прези-
денту США Рональду Рейгану у січ-
ні 1981 р. Негайно був створений 
особливий координаційний ор-
ган – Група з планування заходів з 
національної безпеки (у складі: 
президента США, віце-президента, 
керівників Міністерства оборони, 
Державного департаменту, дирек-
тора ЦРУ, радника президента з на-
ціональної безпеки), яка обговори-
ла перший варіант плану секретних 
наступальних операцій проти 
СРСР. Ключовою фігурою «кухон-
ного кабінету» став згаданий Уї-
льям Кейсі, керівник передвибор-
чої кампанії Р.Рейгана.

Конкретні настанови політики 
підривних дій викладалися у ціл-
ком таємних президентських ди-
рективах з національної безпеки 
(NSDD), які попередньо обговорю-
валися президентом США (подеку-

ди, лише у колі 2-3  високопосадов-
ців та найближчих радників). 
Зокрема, підписана у березні 
1982 р. NSDD-32 визначала таємні 
підривні інформаційно-психоло-
гічні заходи та підтримку опозиції  
(творення нелегальних антикому-
ністичних організацій) з метою 
«нейтралізації» радянського впли-
ву в Східній Європі. У січні 1983 р. 
Р.Рейган підписав директиву 
NSDD-75, спрямовану на досягнен-
ня «фундаментальних змін радян-
ської системи», шляхом прямого 
втручання у внутрішні справи со-
ціалістичних  країн та підриву їх 
політичних режимів. Наголос ро-
бився на творенні й підтримці 
«внутрішніх опозиційних сил» на 
основі реалізації «Програми демо-
кратії і публічної дипломатії».

Виступаючи у британському 
парламенті   у червні 1981 р.,  Р.Рей-
ган заявив, що «результат боротьби, 
що розгорнулася у світі, буде зале-
жати…від перемоги або поразки 
прагнень та ідей». Дослідники істо-
рії психологічної війни 1945–1991 
рр. відзначають різке зростання пи-
томої ваги психологічних операцій 
у загальній  стратегії зовнішньопо-
літичної діяльності США на почат-
ку 1980-х рр., що дозволило оста-
точно досягти інформаційного 
домінування над СРСР. Тоді США 
контролювали 75 % світового пото-
ку телевізійних програм, 50 % де-
монстраційного часу кінофільмів і 
90 % телевізійних новин. 
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Доктрина інформаційної війни 
зазнала певних змін. При збере-
женні низки традиційних її компо-
нентів (формування «п’ятої коло-
ни», акцентування на «проблемі 
прав людини», намагання вплину-
ти на прийняття політичних рі-
шень в СРСР тощо), вона наголо-
шувала на необхідності 
використання новітніх інформа-
ційних технологій (супутникове 
телебачення, Інтернет), координа-
ції всіх зусиль ЗМІ, державних та 
недержавних структур, спецслужб 
на досягненні деморалізації радян-
ського керівництва та сприяння 
приходу до влади політиків, які 
пішли на політичні поступки. По-
силилася взаємодія з РНБ США ін-
телектуальних центрів інформа-
ційної війни та радянологів. 
Поширення отримали проект «Іс-
тина» (1981 р.) – формування при-
вабливого іміджу США за допомо-
гою новітніх медіа-засобів. Для 
використання пропагандистських 
матеріалів щодо Голодомору та по-
літичних центрів української емі-
грації особливе значення мав про-
ект «Демократія» (1983 р.). В рамках 
його реалізації при РНБ США ство-
рили штаб з керівництва інформа-
ційно-психологічним впливом на 
СРСР, зокрема – через можливості 
еміграційних організацій, опозиції 
всередині соціалістичного табору, 
робітничого руху.

В цілому ж 1980-ті рр. знамену-
валися ухваленням низки перспек-

тивних програм інформаційного 
впливу на населення СРСР, «розви-
ток демократії», творення та під-
тримку політичної опозиції. Зокре-
ма, йдеться про програми «Істина» 
(серпень 1981 р.) та «Демократія та 
публічна дипломатія» (на реаліза-
цію останньої у 1983 р. виділено $ 20 
млн., у 1985 р. – $ 65 млн.).  Згадані 
проекти, за визначенням газети 
«Вашингтон таймс», спрямовували-
ся на «зміцнення демократичних 
сил в самій радянській імперії», а 
радянська сторона, згідно із заявою 
ТАРС, оцінила ці заходи як спробу 
масованого втручання у внутрішні 
справи інших держав під приводом 
«захисту демократії», формування  
проамериканської «п’ятої колони». 
Остання програма, зокрема, перед-
бачала збільшення обсягу радіомов-
лення на соціалістичні країни, ви-
пуску пропагандистської 
літератури, створення особливого 
центру для підготовки емігрантів з 
цих країн тощо. 

 Відповідні настанови відпра-
цьовувалися армійським майстрам 
інформаційного протиборства. У 
листопаді 1983 р. полковник Аль-
фред Педдок-молодший підготував 
документ «Військові психологічні 
операції і стратегія США». Автор 
наголошував, що «психологічні 
операції – це одна із с систем озбро-
єнь, котра повинна відігравати 
важливу роль у мирний час, упро-
довж всього конфлікту та під час 
роботи із наслідками конфлікту». 
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Полковник навіть запропонував 
термін «ПсиОп-тотальність», скла-
довою якої є психологічні операції 
як  у мирний, так і воєнний час, а 
програма таких операцій має стати 
невід’ємною складовою політики 
національної безпеки. Пропонува-
лося створити  постійний коорди-
наційний орган психологічної ві-
йни.

Глава Пентагону Каспар Уайн-
бергер полковника підтримав, і 4 
лютого 1985 р. підписав документ 
(на основі Директиви президента 
США № 130 щодо завдань в області 
нацбезпеки) щодо проведення пси-
хологічних операцій у мирний час 
або поза межами власне бойових 
дій. Передбачалася тісна координа-
ція психологічних операцій армії із 
аналогічними діями «публічної ди-
пломатії та міжнародної інформа-
ційної діяльності».

 У середині 1985 р. згаданий мі-
ністр оборони США затвердив за-
гальний план ПсО, який передба-
чав понад 200 заходів із перебудови 
системи розробки та реалізації 
ПсО. У лютому 1987 р. Об’єднаний 
комітет начальників штабів 
(ОКНШ) ухвалив доктрину прове-
дення ПсО у мирний час, загрозли-
вий період та під час війни. У По-
льовому статуті армії США 
FМ-33-1 для сухопутних сил визна-
чалося, що ПсО проводяться  в 
мирний та воєнний час, на страте-
гічному, оперативному й тактично-
му рівнях. Метою ПсО проголошу-

вався цілеспрямований вплив на 
іноземні ворожі, нейтральні та 
дружні держави для досягнення їх 
поведінки у сприятливому для 
США напрямку, підриву позицій 
ворожих сил, укріплення впливу та 
престижу США.

31 липня 1986 р. був створений 
координаційний орган з плануван-
ня й реалізації психологічних опе-
рацій «на підтримку політики 
США»  – Комітет з психологічних 
операцій (КПО), до керівної ланки 
якого вводилися представник РНБ 
(голова),  Пентагона, ЦРУ, Держав-
ного департаменту та Інформацій-
ного агентства. Автором проекту 
положення про КПО виступив рад-
ник президента Р.Рейгана з нацбез-
пеки Джон Пойндекстер. Вже 10 
вересня 1986 р. відбулося перше за-
сідання КПО, де визначалися регіо-
ни першочергових ПсОп – Цен-
тральна Америка, Афганістан, 
Філіппіни. До акцій мали залучати-
ся сили ПсОп Сил спеціальних опе-
рацій (ССО). Зокрема, 4-а Група 
психологічних операцій викорис-
товувалася в рамках плану операції 
«Ніагарський водоспад»  з «прине-
сення демократизації до Нікара-
гуа»  шляхом «зміни режиму». 

Розумний спецназ
При цьому під психологічними 

операціями розумілася  планомір-
на пропагандистська і психологіч-
на діяльність, яка проводиться в 
мирний і воєнний час, розрахована 
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на іноземні ворожі, дружні чи ней-
тральні аудиторії з метою впливу 
на їхнє ставлення і поводження в 
сприятливому напрямку для досяг-
нення як політичних, так і військо-
вих цілей США. Сама ж  концепція, 
завдання, принципи планування, 
організації і ведення ПсО були ви-
значені статутом Сухопутних 
військ США FM 33-1 «Психологічні 
операції», який регулярно переро-
блявся з урахуванням досвіду ве-
дення останніх локальних конфлік-
тів і розвитку оперативного 
мистецтва.

Згідно із зазначеним статутом, 
основними завданнями військових 
ПсО є деморалізація військовос-
лужбовців противника, схилення їх 
до здачі в полон, контрпропаганда і 
випередження ворога в проведенні 
подібних операцій, нейтралізація 
радикально налаштованого місце-
вого населення і формування у ньо-
го лояльного ставлення до амери-
канських військ, загострення 
суперечностей в таборі противника 
і заохочення опозиційної (диси-
дентської) діяльності на його тери-
торії, дезінформація. Крім цього, 
здійснюються операції з впливу на 
особистість на рівні підсвідомості з 
використанням новітніх технологій. 

Головний потенціал ведення 
ПсО зосередили у складі Команду-
вання спеціальних операцій Сухо-
путних військ США, якому підпо-
рядкували Командування ПсО і 
зв’язку з цивільною адміністрацією 

(девіз командування - «Мечем, 
справою і словом»). Основним ре-
гулярним формуванням ПсО сухо-
путних військ та одночасно ядром 
усієї структури ПсО створених у 
1987–1989 рр. ССО стала 4-та група 
психологічних операцій (повітря-
нодесантна), яку сформували у 
1967 р. в ході війни в Індокитаї та 
згодом розмістили у Форт-Брегг 
(штат Північна Кароліна).

Чисельність групи становила 
понад 1100 осіб (26 % особового 
складу перебували у різноманітних 
формуваннях ПсО Сухопутних 
військ, решта – в організованому 
резерві). Серед розгорнутого в 
мирний час персоналу  працювало 
до 400 спеціалістів-лінгвістів з 35 
мов, понад 60 висококваліфікова-
них експертів з національно-куль-
турних, суспільно-психологічних, 
релігійних, ментальних, недійних, 
соціологічних, фінансових та ін-
ших проблем, а також спеціалісти 
із обслуговування відповідної тех-
ніки (у тому числі – трофейної). 
15% особового складу становили 
жінки. Майже весь особовий склад 
пройшов парашутно-десантну під-
готовку.

До компетенції 4-ї групи ПсО 
віднесли широке коло завдань:
• оперативне розгортання фор-

мувань психологічних операцій 
для підтримки військових та 
спеціальних операцій СВ ЗС та 
Корпусу морської піхоти 
(КМП);
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• розробка планів ПсО на ТВД та 
узгодження їх з оперативним 
планами бойового застосуван-
ня військ або їх бойової підго-
товки у мирний час;

• розробка, виготовлення та роз-
повсюдження продукції ПсО 
(листівок, літератури, плакатів, 
відео та аудіо продукції, про-
грам теле- й радіомовлення 
тощо);

• проведення масштабних опера-
цій на ТВД та тактичних ПсО в 
інтересах безпосереднього за-
безпечення бойових дій;

• підготовка інформаційно-ана-
літичних, розвідувальних та до-
відкових матеріалів для коман-
дування різних рівні, державних 
органів США;

• консультативна допомога ко-
мандирам у питаннях перекла-
ду, країнознавчих проблемах, 
встановленні контактів з місце-
вим населенням.
До складу  Групи увійшли 

Управління та п’ять батальйонів 
ПсО. 

Три батальйони 4-ї групи мали 
регіональну спеціалізацію й визна-
чалися для ведення ПсО стратегіч-
них й оперативних рівнів на кон-
кретних ТВД в інтересах об’єднаних 
командувань ЗС США:

1-й батальйон – призначався 
для дій у зонах Атлантичного океа-
ну, Центральної і Південної Амери-
ки (зона відповідальності Півден-
ного командування ЗС США);

6-й –  для проведення ПсО у Єв-
ропі та Африці;

8-й  – спеціалізувався на Тихоо-
кеанському регіоні;

3-й батальйон зосередився на 
підготовці та поширенні матеріалів 
ПсО. Він об’єднав всі типографські, 
радіо- і телевізійні та інші технічні 
засоби, які перебували на озброєн-
ні регулярних формувань ПсО, і 
використовувалися для підтримки 
частин сухопутних військ і КМП. 
Його структуру становили штабна 
рота, типографська рота, рота ра-
діо- і телемовлення, рота зв‘язку.

9-й батальйон здійснював так-
тичні ПсО (мав штабну роту, регіо-
нально орієнтовані роти: рота А – 
Атлантика, Центральна та Південна 
Америки; рота В – Європа та Афри-
ка; рота С – Тихоокеанський регі-
он). Нижчою тактичною одиницею 
регіональних рот були 12-15 функ-
ціональних команд ПсО рівня диві-
зійної або бригадної підтримки (3 
особи зі станцією звукомовлення 
на базі автомобіля «Хаммер»).

Основними підрозділами регіо-
нальних батальйонів виступали 
секція управління, відділ стратегіч-
них досліджень, два-три центри 
розробки матеріалів ПсО, дві-три 
регіональні роти. Кожен батальйон 
мав відділ стратегічних досліджень 
з власною електронною системою 
збору й обробки інформації, що до-
зволяло з високим ступенем спеціа-
лізації та кваліфікації готувати кіль-
ка типів аналітичних документів.
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Регіональні роти включали сек-
цію управління і 2-3 центри роз-
робки пропагандистських матеріа-
лів (10-15 творчих працівників, 
універсальні студійні комплекси 
для виготовлення продукції ПсО).

Формування ПсО були створені 
за модульним (секційним) принци-
пом, що забезпечувало високу 
гнучкість їх організаційно-штатної 
структури. Існували 27 типів функ-
ціональних команд. В залежності 
від обстановки та завдань, які стоя-
ли перед ними, формувалися від-
повідні частини і підрозділи ПсО. 
Команди складалися з трьох функ-
ціональних груп: штабна та управ-
ління, постачання та обслугову-
вання, оперативна.

У військовий час передбачалася 
можливість створення у Сухопутних 
військах формувань ПсО таких типів:

Група загальної підтримки, при-
значена для ведення ПсО у масшта-
бі ТВД, до якої могли входити один 
або декілька батальйонів загальної 
підтримки, батальйон роботи з вій-
ськовополоненими і батальйон ро-
боти з цивільним населенням 
(РЦН);

Група безпосередньої підтрим-
ки, що організовує та здійснює так-
тичні ПсО на ТВД, складався з ба-
тальйонів і рот безпосередньої 
підтримки із розрахунку один ба-
тальйон на корпус, одна рота на ди-
візію або на окрему бригаду;

Батальйон загальної підтримки 
(272-416 осіб) призначений для 

проведення стратегічних ПсО на 
ТВД. Складався зі штабу, роти і 
секції пропаганди та розвідки. Мав 
важку, середню та легку типогра-
фії, радіостанції, станції звукового 
оповіщення.

Батальйон безпосередньої під-
тримки (533 особи), що здійснює 
тактичні ПсО в інтересах армій-
ського корпусу, складався зі штабу, 
підрозділів забезпечення та 2-5 рот 
безпосередньої підтримки.

Батальйон роботи з військово-
полоненими (188 осіб), додавався 
бригаді військової поліції.

Батальйон консолідуючої про-
паганди (по роботі з цивільним на-
селенням, 330 осіб), призначений 
для здійснення психологічного 
впливу у місцях дислокації амери-
канських та союзних військ, мав ді-
яти у складі командувань по роботі 
з цивільним населенням. Включав 
штаб, 2-5 рот, в яких знаходилися 
радіо- та телевізійні станції, типо-
графії й пересувні кінотеатри.

Рота безпосередньої підтримки 
(близько 90 осіб), забезпечувала 
бойові дії дивізії або окремих бри-
гад, складалася з управління, під-
розділів (взводів, секцій) пропа-
ганди, звукомовних і 
аудіовізуальних засобів, а також 
легкої типографії (продуктивністю 
500 тис. листівок на добу).

Організований резерв ПсО СВ 
ЗС США включав два штаби груп 
ПсО, 8 батальйонів ПсО (три регіо-
нальні, три тактичних ПсО, підго-
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товки та поширення матеріалів 
ПсО, з роботи з військовополоне-
ними й інтернованими цивільними 
особами).

Повітряний пропагандист
Відповідну кадрову й матеріалу 

базу для розгортання ПсО у воєн-
ний час отримали  ВМС, ВПС  та  
КМП, а також Національна гвардія.  
Остання, наприклад, мала 193-е 
авіакрило спецоперацій з шістьма 
літаками РЕБ С-130Е новітньої мо-
дифікації, оснащені телерадіомов-
ним комплексом ПсО повітряного 
базування для транслювання від-
повідних програм на територію 
іноземних держав, а також приду-
шення систем зв‘язку та управлін-
ня противника. Літаки брали 
участь в операціях ЗС США на Гре-
наді (1983 р.), в Панамі (1989 р.), у 
Перській затоці (1991 р.) та на Гаїті 
(1994 р.).

Наприкінці 1980-х рр.  у США 
для ведення психологічної війни на 
базі літака С-130 «Геркулес» розро-
били спеціальний літак EС-130E 
«Коммандо Соло».  У середині 
1990-х рр. ЕС-130Е неодноразово 
модернізувався, сучасний варіант 
«Коммандо Соло II» має комплекс 
апаратури для радіомовлення в 
широкому спектрі частот і тран-
сляції телепрограм у загальносві-
товому кольоровому форматі 
WWCTV. Шість передавачів, що 
працюють у діапазоні від 450 кГц до 
350 мГц, випромінюють сигнали за 

допомогою 9-ти передавальних ан-
тен, установлених по всьому літа-
кові. До складу устаткування вхо-
дили також дві поєднаних 
радіостанції AN/ARC-186 і AN/
ARC-164 з апаратурою засекречу-
вання KY-58 і система пеленгації 
працюючих станцій противника. 

Екіпаж складався із двох піло-
тів, штурмана, офіцера - керівника 
операції й семи фахівців: інженера, 
фахівця з радіоелектронного устат-
кування й п’яти операторів. 

Зазвичай, «Коммандо Соло» 
прибували в зону конфлікту ще до 
початку військової фази. Це дозво-
ляло визначити робочі частоти вій-
ськових ліній зв’язку й теле- і раді-
останцій противника, діючих у 
мирний час. Після вивчення місце-
вих проблем формувалася загальна 
стратегія ПсО, і в наземних студіях 
готувалися конкретні, спрямовані 
на певні соціальні групи передачі. 
Потім вони транслювалися на всіх 
мовах, на яких говорять у даному 
регіоні. 

«Коммандо Соло», зазвичай, 
вели теле- радіо віщання з макси-
мальної висоти, літаючи по замкну-
тій еліптичній траєкторії. Цим до-
сягалося найкраще покриття 
сигналом. У випадку можливої вог-
невої протидії зони віщання літаки 
розташовувалися уздовж кордонів, 
поза досяжністю засобів протипові-
тряної оборони, а при відсутності 
загрози літаки діяли безпосередньо 
над територією країни. 
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Після точного налаштування на 
діапазони, які використовує армія 
противника, засоби місцевого ра-
діомовленням і телебаченням, по-
чиналася трансляція власних пере-
дач на декількох хвилях.  Літак міг 
використовуватись для доставки та 
скидання над густонаселеними ра-
йонами листівок. 

ЕС-130Е може використовува-
тись як літак радіоелектронної роз-
відки і радіоелектронної боротьби, 
для порушення роботи систем 
зв’язку, телебачення й радіомов-
лення противника, а також й для 
суто цивільних цілей – забезпечен-
ня місцевого віщання у випадку 
стихійних лих і катастроф, дове-
дення до постраждалого населення 
інструкцій, рекомендацій з евакуа-
ції, тимчасової заміни регіональ-
них мас-медіа або розширення 
спектру їхнього віщання. 

Навчання військовослужбовців 
способам і методам психологічної 
обробки здійснювалося в Центрі і 
школі спеціальних методів ведення 
війни ім. Джона Кеннеді Команду-
вання ССО СВ, розташованих у 
Форт-Брегг. Там  щорічно близько 
10 тис. військовослужбовців зі 
США й інших країн навчалися ме-
тодам роботи з цивільною адміні-
страцією, веденню ПсО, іноземним 
мовам, отримували країнознавчу 
підготовку тощо. 3-й навчальний 
батальйон Центру готував спеціа-
лістів з організації й планування 
ПсО; спеціалістів з роботи з ци-

вільним населенням; воєнних полі-
тологів з регіональною спеціаліза-
цією та знанням відповідних мов.

У Форт-Брегг розмістили  та-
кож 96-й батальйон цивільних дій 
(девіз – «Закріпимо перемогу»), 
який забезпечував лояльне став-
лення населення та новоствореної 
проамериканської влади на захо-
плених територіях до американ-
ських військ і військової адміні-
страції шляхом застосування 
різних форм та методів впливу, не-
допущення та мінімізація втрат се-
ред місцевого населення. Військо-
вослужбовці 96-го батальйону та 
особовий склад резервних форму-
вань мали спеціальні навички (гро-
мадська безпека, підтримка опера-
цій) та навички цивільних професій 
(фінанси, економіка, сільське гос-
подарство, будівництво тощо). Чи-
сельність особового складу – 
близько 200 осіб. 

В організованому резерві ПсО 
СВ ЗС створили три штаби коман-
дування з роботи з цивільним на-
селенням, два штаби бригад з робо-
ти з цивільними населенням, 
підпорядковані йому батальйони 
(до 4800 осіб).

Підрозділи ПсО та ЗЦА засто-
совувалися не тільки під час бойо-
вих компаній США, але й для на-
дання допомоги населенню США 
та інших дружніх країн в екстре-
мальних ситуаціях.  Як приклад, 
можна згадати надання термінової 
допомоги мешканцям півострова 
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Флорида (США) після урагану «Ен-
дрю». Протягом 3-х тижнів фахівці 
з підрозділів ПсО, з використан-
ням обладнання 4 і 7-ї груп ПсО, 
здійснювали оперативне оповіщен-
ня та інформування населення че-
рез друкарські видання, радіо опо-
віщення та гучномовні засоби.

Особовим складом ССО було 
підготовлено і випущено 400 різно-
манітних інформаційних бюлете-
нів щодо запобіжних заходів, вико-
ристання медичних засобів та 
заходів, способів розчистки зава-
лів, функціонування шкіл та церк-
ви.  Надруковано понад  50 тис. 
листівок, карток, інформаційних 
зведень, карт та різноманітних по-
відомлень кишенькових розмірів, 
які розповсюджувались серед насе-
лення постраждалого регіону. Ви-
давалась також місцева газета «Но-
вини відновлення». Виходячи з 
поліетнічності населення, передачі 
та публікації здійснювались іспан-
ською, креольською та канджо-
бальською (діалект, на якому роз-
мовляють вихідці з Гватемали) та 
англійською мовами.

В бойових умовах
Широко застосовувалися під-

розділи інформаційно-психологіч-
ного впливу ССО у відомих ло-
кальних війнах на межі тисячоліть. 
В ході операції «Буря в пустелі»  у 
1991 р. проти Іраку зі складу 4-ї 
групи ПсО створили 8-у об’єднану 
групу психологічних операцій (до 

700 кадрових військовослужбовців 
та резервістів). До групи увійшли 
регіональний батальйон ПсО, два 
батальйони тактичних ПсО, ба-
тальйон підготовки та розповсю-
дження матеріалів, батальйон з ро-
боти з військовополоненими та 
інтернованими особами, окремі 
підрозділи тактичних ПсО зі скла-
ду резерву з підтримки частин 
КМП, угруповання коаліційних 
збройних сил з Туреччини, підроз-
діл організації  взаємодії (Каїр), два 
літаки ЕС-130Е зі складу авіагрупи 
СО ВПС Національної гвардії 
США.

Іракські війська постійно знахо-
дились під психологічним тиском. 
Для деморалізації іракців скинули 
декілька авіабомб «БЛУ-82». По 
силі вибуху вони нагадували вибух 
атомної бомби. У  листівках зазна-
чалось, що у разі нездачі іракських 
військ у полон американцями бу-
дуть скинуті ще декілька таких 
бомб. Тому в цей день у полон здав-
ся цілий батальйон разом з началь-
ником розвідки, який захопив з со-
бою карти розташування мінних 
загороджень.

Суттєві досягнення здобули і 
підрозділи ПсО ССО США, поши-
рюючи листівки, передаючи певну 
інформацію по гучномовцях і засо-
бах радіомовлення. Особовий 
склад іракської армії одержував до-
кладні інструкції про порядок здачі 
в полон і запевнення про гуманне 
ставлення до них з боку військ коа-
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ліції. Тільки в перші дні війни на 
іракські війська  скинули кілька 
мільйонів листівок. Існують дані, 
що в цілому у ході війни в Перській 
затоці підрозділи ПсО скинули з лі-
таків більше 29 мільйонів листівок, 
у яких закликали іракських солда-
тів здаватися в полон.

Разом с поширенням листівок, 
підрозділи ПсО організували про-
грами радіопередач  з повідомлен-
нями про долю перебіжчиків. Ця 
інформація стала корисною для 
іракців, які прагнули зберегти собі 
життя. У цих програмах виступали 
полоненні іракці з розповіддю про 
своє лагідне життя з американця-
ми. Завдяки цим радіопередачам та 
листівкам, кожний четвертий вій-
ськовослужбовець Іраку переходив 
на бік американців. Майже всі вони 
зазначили, що остаточне рішення 
про здачу в полон прийняли після 
ознайомлення, в тій чи інший спо-
сіб, з пропагандистськими матеріа-
лами, що є наочним прикладом 
перспективності поєднання психо-
логічних та бойових операцій. За-
галом, під впливом підрозділів 
ПсО БНС здалося до 70 % із 85 тис. 
полонених іракських вояків, 1850 
танків виявилося кинутими екіпа-
жами.

Просуваючись звільненою те-
риторією Кувейту, підрозділи ПсО 
надавали допомогу місцевій владі у 
відновленні роботи ЗМІ. Підрозді-
ли цивільної адміністрації ССО на-
давали допомогу цивільному насе-

ленню Кувейту й Іраку, а під час 
ведення бойових дій брали участь у 
фільтраційній роботі серед еваку-
йованого населення і військовопо-
лонених. Вони ж працювали з по-
лоненими, місцевими мешканцями 
в таборах репатріації тощо.

Відразу після виведення ірак-
ських військ з Кувейту, туди прибу-
ли фахівці з підрозділів ПсО (63 
особи) із завданням надати допо-
могу у відновленні урядових та гро-
мадських структур. Ця оперативна 
група координувала дії між вій-
ськовими та цивільним населен-
ням. До її складу входили фахівці з 
цивільної адміністрації та урядово-
го менеджменту, лікарі, юристи, ве-
теринари, агрономи, фахівці з міс-
тобудування та пожежної безпеки.

Застосування підрозділів ПсО 
ССО США у Боснії та Герцеговині 
(1998–1999 рр.). Загальне керівни-
цтво психологічними операціями в 
Боснії і Герцеговині здійснювало 
Об’єднане багатонаціональне ко-
мандування психологічних опера-
цій (PSYOP)  у Сараєві, де була роз-
горнута радіостанція «Радіо SFOR», 
що вела цілодобову трансляцію 
місцевому населенню. Серед аме-
риканських фахівців більша части-
на військовослужбовців мала до-
свід роботи у різних військових 
конфліктах (на Гаїті, Панамі, Пер-
ський затоці, Сомалі).

Підрозділи ПсО розгорнули у 
всіх багатонаціональних дивізіях 
SFOR. У дивізії «Північ», до складу 
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якої входила і російська повітряно-
десантна частина, створили най-
більше угруповання сил і засобів 
ПсО (27 осіб). До нього входили: 
301-й підрозділ організації і плану-
вання ПсО і 30-й підрозділ тактич-
них ПсО.

301-й підрозділ організації і 
планування ПсО розташовувався в 
базовому районі «Голок». Він скла-
дався зі штабної секції, секції пла-
нування і розробки програм, секції 
розробки інформаційно-пропаган-
дистських матеріалів і секції ви-
вчення аудиторії (всього 13 осіб).

30-й підрозділ тактичних ПсО 
включав штабну секцію, а також 31, 
32 і 33-ю команди ПсО батальйон-
ної підтримки в базових районах  
(по 4 особи у команді). Як і в попе-
редніх операціях, американці вико-
ристали так звану модульну мо-
дель, яка дозволяє гнучко й 
оперативно маневрувати силами і 
засобами при зміні військово-полі-
тичної обстановки.

Оснащення і комплектація під-
розділів ПсО особовим складом і 
технікою здійснювалася за рахунок 
4-ї групи ПсО і 96-го батальйону 
цивільних дій. Усі підрозділи ПсО 
оснастили сучасною електронною і 
поліграфічною технікою, що дозво-
лило оперативно випускати кольо-
рові листівки та плакати накладом 
до 7 тис. екземплярів на добу. Друк 
більш великих накладів, а також 
видання газет і журналів, зокрема 
щотижневої газети «Вісник світу» і 

щомісячного журналу «Вісник про-
гресу», замовлявся в міській дру-
карні Тузли, у друкарні Команду-
вання SFOR у Сараєві та на 
поліграфічній базі ЗС США в Ні-
меччині (Франкфурт-на-Майні). 

При виконанні завдань підроз-
діли ПсО застосовували нові на-
прямки впливу на масову свідо-
мість:
– виявляли найбільш популярні 

місцеві ЗМІ, укладали з ними 
контракти на публікацію своїх 
інформаційно-пропагандист-
ських матеріалів. Так, за станом 
на 1998 р., Об’єднане команду-
вання ПсО SFOR у Сараєві укла-
ло контракти з 29 телестанціями, 
106 радіостанціями і 11 редакці-
ями газет. Тільки за перші шість 
місяців 1999 року для встанов-
лення контактів з місцевими 
ЗМІ служба ПсО дивізії «Північ» 
витратила 30 тис. доларів США;

– американські фахівці вели ро-
боту по створенню нових, «не-
залежних» ЗМІ. З цією метою 
місцевих журналістів регулярно 
запрошували на семінари з про-
блем «демократизації журналіс-
тики»;

– у своїй діяльності служби ПсО 
взаємодіяли з іншими служба-
ми і підрозділами SFOR, а також 
з різними міжнародними орга-
нізаціями. Останні, зокрема, 
виділяли значні кошти для за-
купівлі поліграфічного і студій-
ного устаткування.
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Планування психологічних опе-
рацій велось в співпраці з 
Об’єднаною військовою комісією 
(JMC), Об’єднаною комісією спо-
стерігачів (JCO), Міжнародною по-
ліцією (IPTF), а також представни-
ками ООН і Верховного комісара у 
справах біженців (UNHCR).

Участь спеціальних підрозділів 
ПсО США у наступальній операції 
«Шок і трепет» проти Іраку у 2003 
р. Суттєву роль відіграли ССО і у 
війні США та Великої Британії  
проти Іраку у 2003 р. Суттєвий 
вплив на перебіг військових подій 
в Іраку справила «новітня зброя»  
США – за авторитетним свідчен-
ням колишнього командувача 
Об’єднаними силами НАТО в Єв-
ропі генерала Уеслі Кларка, в пері-
од підготовки війни з Іраком ши-
роко використовувалися 
«дезінформація, обман, психоло-
гічні операції, в яких були задіяні 
засоби масової інформації, журна-
лісти, колишні іракські генерали, а 
також прямий контакт з іракським 
керівництвом» аби змусити проти-
вника здатися.

Деякі з невійськових засобів 
розкладання противника, ствер-
джує У.Кларк, «почали застосову-
ватися ще під час роботи інспекцій 
ООН. Групи оперативників… США 
були направлені в Ірак, де вони 
вступили у контакт з групами дис-
идентів і навіть деякими представ-
никами військового командування 
й лідерами партії “Баас”. Поширен-

ня листівок з повітря також засто-
совувалося задовго до початку во-
єнної операції. Проводилася 
підготовча робота з метою вико-
ристати всі технічні можливості 
збройних сил США, включаючи за-
хоплення радіочастот і втручання у 
мережу Інтернет».

Вельми ефективними виявили-
ся інформаційно-пропагандистські 
операції ССО США. Уперше інфор-
маційне забезпечення бойових дій 
перетворилося на самостійний вид 
боротьби. Наступальні заходи («ін-
формаційна інтервенція») поляга-
ли в таких кроках:
• ліквідації системи управління 

та зв’язку за допомогою засобів 
радіоелектронного придушення 
з метою роз’єднання елементів 
оборони противника, його де-
зорієнтації та подальшого демо-
ралізуючого впливу спеціальної 
пропаганди;

• впливі на волю противника до 
опору.
Для реалізації останнього за-

вдання при Центральному коман-
дуванні США в Катарі розгорнули 
кілька укомплектованих офіцера-
ми з підрозділів психологічної бо-
ротьби, а також групу по роботі з 
журналістами. Вони мали потужну 
радіотехніку й поліграфічну базу, 
що дозволяла видавати до 2-3 млн. 
листівок на добу, котрі швидко до-
ставлялися в Ірак силами ВПС та 
агітаційними боєприпасами. Опе-
ративно готувалися програми для 
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теле- радіомовлення, причому для 
визначення їх змісту залучалися 
неурядові інститути з проблем 
Близького Сходу, спеціальні фон-
ди, іракська опозиція та «незалеж-
ні» ЗМІ. Цілодобово йшли передачі 
«Голосу Америки» та Бі-Бі-Сі, по 8 
годин на добу –  «Голос вільного 
Іраку». В країні поширили 150 тис. 
приймачів, налаштованих на певні 
хвилі.

Упродовж військової кампанії 
тематика спецпропаганди гнучко 
змінювалася: іракців залякували 
можливостями «непереможної 
американської військової маши-
ни», дискредитували «збанкрутіле 
саддамівське керівництво» тощо. 
Інформаційний простір Іраку ре-
тельно ізолювався для панування 
вигідних медіа-потоків. Для «зли-
ву» опозиційної американцям ін-
формації та провокаційних повідо-
млень був обраний катарський 
канал «Аль-Джазіра». Повідомлен-
ня для нього про невдачі американ-
ців готувалися одночасно з їх 
спростуванням. Після окупації 
країни засоби пропаганди пере-
йшли до мусування двох основних 
тез: про визвольну місію військ ко-
аліції та будівництво в Іраку ново-
го життя на засадах демократії.

Вже в перших числах жовтня 
2002 р. 4-а група ПсО розпочала го-
тувати радіопрограми, друкувати 
листівки для цивільного населення 
і Збройних Сил Іраку. За станом на 
7 квітня 2003 р. над Іраком поши-

рили 40 мільйонів листівок. Голо-
вними темами американської дру-
карської пропаганди на іракські 
війська в 2003 р. були заклики капі-
тулювати, утримуватися від засто-
сування зброї масового ураження, 
не підпалювати нафтові свердлови-
ни. Американське командування 
інформувало місцеве населення 
про те, що цивільні цілі не є 
об’єктами для ураження, а також 
закликало знаходитись в будинках 
і слухати радіо союзників.

Новим у веденні ПсО в Іраку 
сталі такі методи впливу на проти-
вника і місцеве населення як кам-
панії з адресної відправки електро-
нної пошти, телефонні дзвінки, 
телепередачі. 

На тактичному рівні прикладом 
ведення ПсО стали дії 318-ї роти 
ПсО 101-ї повітряно-штурмової ди-
візії. Головний напрям її діяльності 
була робота з населенням Іраку, яке 
було потрібне переконати у важли-
вості американської військової при-
сутності і необхідності введення ко-
мендантської години. З цією метою 
особовий склад роти влаштовував 
сеанси пропаганди через гучномов-
ці, змонтовані на машинах, на рин-
кових площах населених пунктів, 
інших місцях масового збору місце-
вих жителів. З повідомленням, що 
«комендантська година введена для 
забезпечення безпеки самого ж на-
селення». 

Машина із гучномовцями, як 
правило, одразу ж оточувалася міс-
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цевими мешканцями. З натовпу 
американські експерти-психологи 
відбирали декілька найактивніших 
осіб, які ставали «потенційними 
ключовими комунікаторами». Цим 
іракцям передавалися радіоприй-
мачі, по яких вони одержували ін-
струкції, як і що робити і говорити. 
Разом з радіоприймачами «комуні-
катори» одержували пам’ятки-
інструкції з частотами радіостан-
цій, що віщали в 
проамериканському дусі. 

Американські пропагандисти 
пояснювали місцевим мешканцям, 

що з 23:00 до 6:00 на вулицях мо-
жуть знаходитися тільки представ-
ники поліції, рятувальних служб, 
якщо вони знаходяться при вико-
нанні службових обов’язків. Режим 
комендантської години спочатку 
забезпечувався силами американ-
ських військовослужбовців, а по-
тім контроль за його дотриманням 
був переданий іракській поліції. 
Солдати 318-ї роти ПсО роздавали 
листівки арабською мовою, в яких 
конкретно розписувалися права і 
обов’язки населення в умовах ко-
мендантської години. 
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Часть 2. Вооружение войск  
(военных сил) Великобритании

Вооружение СВ приведено в 
табл. 1 [1]. В 1990 г СВ Британии 
имели 1198 танков, 3193 ББМ, 636 
зачётных артсистем (калибра 
100  мм и выше) и 368 ударных 
вертолётов. По Договору об 
обычных вооружённых силах 
(ДОВСЕ) в Европе Британии 

выделили квоту 843 танка, 3029 
ББМ, 583 зачётные артсистемы и 
350 ударных вертолётов. После 
распада СССР в 1991 г прошёл 1-й 
этап сокращений вооружения 
британских СВ, а с 2010 г – 2-й. В 
результате в 2018 г СВ Британии 
имели в строю 227 танков, 1636 
ББМ, 238 зачётных артсистем и 50 
ударных вертолётов.

Аналітичні 
розробки

Вооружённые силы Великобритании.  
Перед лицом старых и новых угроз

Юрий Бараш, 
член Экспертного Совета ЦИАКР

Классы вооружений Количества и типы вооружений в 
2018 г 

В перспективе 

Танки 227 Challenger 2 Все будут  
модернизированы

БРМ лёгкие гусеничные 176: 145 FV107 Scimitar; 31 Scimitar 
Mk2

+ 245 Ajax

БРДМ колёсные 4х4 и 613: 437:  197 Jackal; 110 Jackal 2; 
130 Jackal 2A

+ MRV-T

Таблица 1
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БМП гусеничные 466 FV510 Warrior 245 будут модернизиро-
ваны 

БТР  гусеничные 1170: 895 FV 432 Bulldog Mk3 + 93 Ares
БТР лёгкие гусеничные 275 Spartan: 252 FV103 и 23 Spartan 

Mk2
-

БА /БТР колёсные 396 БА MRAP 6×6 Mastiff + Св. 200 БТР 8х8 
MIV-PM

Патрульные БА 4х4 963: 399 Foxhound;; 396 Panther CLV; 
168 Ridgback

+ 747 MRV-T

Артиллерийские 
системы

598 (238 калибра 100 мм и выше)

Самоходные гаубицы 89 155-мм AS90
Пушки 114 105-мм L118 
Миномёты 360 81-мм L16A2
РСЗО 35 227-мм M270B1 GMLRS
ПТРК 18 Exactor (Spike NLOS) и ? Javelin
ЗРК 74: 60 Starstreak SP HVM; 14 Rapier 

FSC
+ Полк. комплект Sky 
Sabre 

ПЗРК 145 Starstreak  (LML)
Обеспечивающие 
машины 

157 Warrior: 88 КШМ FV511; 
51 ПРП FV514; 18 МУО FV515

+ 112 КШМ Athena
+ ? КШМ MIV-CC
+ ? БММ  MIV-A 

Инженерные и рем 
машины
Брон. инженерные 
машины

92: 60 Terrier; 32 Trojan + 51 Argus

БРЭМ и БМР 259: 80 Challenger ARRV; 
105 FV512 Warrior; 41 FV513 Warrior;
28 FV106 Samson; 5 Samson Mk2

+ 38 Atlas и 50 Apollo 
135 Warrior будут 
модерн. 
+ ? MIV-REP и ? MIV-
REC

Тральные машины 64 Aardvark
Мостоукладчики 70: 37 M3; 33 Titan
Машины хим. разведки 8 TPz-1 Fuchs NBC
РЛС 150: 6 Giraffe AMB; 5 Mamba; 139 

MSTAR
Десантные катера 3 Ramped Craft Logistic
Вертолётное командова-
ние

12 самолётов, 253 вертолёта и 8 
БпАК 

Лёгкие самолёты 12: 9 BN-2T-4S Defender; 3 BN-2 
Islander
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По другим данным количество 
вооружения СВ в строю (и на хра-
нении) отличается от приведенного 
в табл. 1. В данных [11] показаны 
246 танков Challenger 2 (+ 139 на 
хранении), 294 БРМ Scimitar, 375 
БМП Warrior (+ 107 на хранении), 
124 БМ на базе БМП Warrior (+ 175 
на хранении), 472 БТР AFV432 (+ 52 
на хранении), 245 Spartan (+ 120 на 
хранении), 15 Stormer, 106 Viking, 
439 Mastiff, 217 Varthog, 152 Sulatn, 
110 самоходных гаубиц AS90 (+ 20 
на хранении), 108 буксируемых ору-
дий L118 (+ 26 на хранении) и 4 
FH70, 28 РСЗО MLRS (+ 23 на хра-
нении), 24 ЗРК Rapier и 42 Starstreak 
на базе БТР Stormer (+ 42 на хране-
нии), 145 ПЗРК Starstreak, 16 
самолётов BN-2, 52 вертолетов 
Apache (+ 15 на хранении), 21 Lynx 
АН9 (+ 53 АН7 на хранении), 30 
Gazelle (+ 68 на хранении), 5 Bell 212, 
6 AS365N3, 10 AW159 Wildcat АН1, 
34 AS350 Ecureuil (+ 2 на хранении). 

Число танков с 1990 г сократи-
лось в 5 раз. Всего было закуплено 
408 танков Challenger 2. Танк уста-
рел и нуждается в модернизации. 
Он имеет мощную броню (вес тан-
ка 62,5 т), но его 120-мм нарезная 
пушка L30E4 устарела. Планирует-
ся модернизация по программе 
Challenger 2 LEP с продлением 
эксплуатации до 2035 г (по британ-
скому варианту – обновление всех 
электронных систем и СУО, уста-
новка системы кругового обзора и 
всепогодного тепловизора; по ва-
рианту ФРГ – установка башни со 
120-мм гладкоствольной  пушкой 
L/55). 

Число гусеничных ББМ с 1990 г 
сократилось почти вдвое.  

БМП и других бронированных 
машин (БМ) семейства Warrior 
было выпущено 790 ед., включая 
489 БМП V510 (в т.ч. 105 с ПТРК 
Javelin), 84 КШМ FV511, 105 
бронированных машин ремонта 

Ударные вертолёты 50 WAH-64D Apache Будут модерн. до 
AH-64Е

Многоцелевые  
вертолёты

73: 5 AS365N3; 34 AW159 Wildcat 
AH1; 
 34 SA341B Gazelle AH1

Транспортные  
вертолёты

122: 60 тяжёлых: 
38 CH-47D Chinook HC4/4A; 
7 CH-47SD Chinook HC3; 
1 CH-47SD Chinook HC5; 
14 CH-47F Chinook HC6; 
48 средних: 25 AW101 Merlin 
HC3/3A/3i; 23 SA330 Puma HC2; 
14 лёгких: 9 AS350B Ecureuil; 5 Bell 
212

Разведывательные БЛА 8 Watchkeeper (21+ на хранении)
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(БМР) FV512, 41 БРЭМ FV513, 52 
машины артиллерийской разведки 
(ПРП), 19 машин управления огнём 
(МУО) FV515. В строю 769 БМП и 
БМ Warrior. В локальных конфлик-
тах выявились недостатки 30-мм 
пушки L21A1 БМП (нет стабилиза-
ции и выстрелов с подкалиберным 
снарядом, пушка не сможет пора-
жать броню перспективных БМ и 
подавлять пехоту). В связи с этим 
запланирована модернизации по 
программе WCSP для 380 БМП и 
БМ с продлением эксплуатации до 
2040 г (у 245 БМП V510 – установка 
новой башни со 40-мм пушкой 
CTAS и круглосуточной СУО, до-
бавление модульной брони, совре-
менной электроники и средств свя-
зи; у 135 БМР FV512 и БРЭМ 
FV513  – улучшение оборудования 
ремонта). 

БТР включают 
модернизированные БМ FV432 
Bulldog Mk3 с усиленной бронёй, 
лёгкие БМ Spartan (FV103 и Spartan 
Mk2). 

Колёсные бронеавтомобили 
включают  БА 6×6 MRAP Mastiff 
(вес до 17,2 т, перевозит 2+8 чел.), 
патрульный БА 4х4 MRAP 
Foxhound (7,5 т и 2+6 чел.), БА 4х4 
Panther CLV (6,5 т и 1+6 чел.) 

БРМ и БРДМ представлены 176 
лёгкими гусеничными БРМ и 437 
лёгкими колёсными 4х4 БРДМ. Гусе-
ничная БРМ FV107 Scimitar имеет вес 
7,8 т и 30-мм пушку L21, а  модернизи-
рованная БРМ Scimitar Mk2 – до 12 т.  

Колёсная 4х4 БРДМ Jackal (Jackal 2/2A) 
имеет вес 6,65 т, перевозит 1+4 чел. 

Число артиллерийских систем с 
1990 г сократилось почти втрое.  

Самоходные гаубицы 
представлены 155-мм AS90 (было 
закуплено 179 ед.). СГ AS90 имеет 
длину ствола 39 калибров и даль-
ность стрельбы до 25 км. Она мо-
рально устарела. Разрабатывался 
модернизированный вариант AS90 
Brave heart (длина ствола 52 кали-
бра и дальность до 30/40 км), но 
проект не был реализован. 

Буксируемые пушки включают 
105-мм орудия L118 (было закупле-
но 169 ед.). Это лёгкая (1,86 т) пуш-
ка также перевозится вертолётом и 
может сбрасываться с парашютом. 
Дальность стрельбы 17,2/22,5 км. 

Миномёты  представлены 360 
81-мм L16A2 (было закуплено 543 
ед.). Они имеют малый вес (35,3 кг) 
и дальность стрельбы до 5,6 км. 

РСЗО включают 35 самоходных 
227-мм ПУ M270B1 GMLRS (было 
закуплено 64 MLRS). Их ракеты 
имеют дальность стрельбы до 
32/45/70 км, фугасные и кассетные 
ГЧ, есть и высокоточные ракеты. 

ПТРК представлены 
буксируемыми комплексами 
Exactor (Spike NLOS) с дальностью 
стрельбы до 25 км и переносными 
FGM-148 Javelin (до 2,5 км). 

ЗРК включают самоходные ПУ 
FV4333 Stormer с ЗУР Starstreak и   
Rapier FSC (дальность стрельбы 
0,4-8,2 км, потолок 5 м).
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ПЗРК Starstreak (LML) имеет 
дальность стрельбы 0,3-7 км. 

Объединённое вертолётное ко-
мандование включает: 

Лёгкие самолёты представлены 
BN-2T-4S Defender и BN-2 Islander 
AL1, которые используются для 
разведки в операциях по стабили-
зации. Они устарели и их намечено 
снять с вооружения.

Ударные вертолёты (их число с 
1990 г уменьшилось более чем в 7 
раз), включают WAH-64D Apache. 
Вертолёт имеет 2 двигателя по 2270 
л.с., скорость до 293 км/ч, даль-
ность до 537 км, потолок 6,4 км, вес 
до 9525 кг, пустого 5165 кг, воору-
жение: 30-мм пушка, 4 точки по-
двески (ПТРК Hellfire и Brimstone, 
НАР CRV-7, УР В-В Starstreak).

Многоцелевые вертолёты 
представлены SA341B Gazelle AH1; 
AS365N3; AW159 Wildcat AH1. 
AW159 имеет 2 двигателя по 1361 
л.с., скорость до 311 км/ч, даль-
ность 777 км, вес до 6000 кг, пусто-
го 3300 кг, перевозит 2 + 5 чел.

Транспортные вертолёты вклю-
чают тяжёлые (CH-47D Chinook 
HC4/4A; CH-47SD Chinook HC3; 
CH-47SD Chinook HC5 и CH-47F 
Chinook HC6); средние (AW101 
Merlin HC3/3A/3i и SA330 Puma 
HC2); лёгкие (AS350B Ecureuil и 
Bell 212). CH-47F имеет 2 двигателя 
по 4733 л.с., скорость до 315 км/ч, 
дальность 741 км, вес до 22,68 т, 
пустого 11,148 т, перевозит 3 + 33-
55 чел. или 10,9 т груза. AW101 име-

ет 3 двигателя по 2100 л.с., скорость 
до 309 км/ч, дальность 1129 км, вес 
до 15,6 т, пустого 10,5 т, перевозит 
2 + 30 чел. или 5,4 т груза. 

Разведывательные БЛА 
представлены комплексом 
Watchkeeper WK-450 (двигатель 35 
л.с., скорость до 150 км/ч, даль-
ность 200 км, вес 150 кг)

По программе «Объединенные 
силы-2025» в СВ намечено иметь 
1089 новых ББМ (589 гусеничных 
Ajax и 500 колёсных 8х8 MIV), а 
также 747 лёгких колёсных 4х4 БА 
MRV-T; 607 модернизированных 
танков и ББМ (227 Challenger 2 и 
380 Warrior); 192 
модернизированных вертолета: 50 
ударных Apache, 34 многоцелевых 
Wildcat, 108 транспортных (60 
Chinook, 25 Merlin и 23 Puma).

Перспективное вооружение СВ 
включает:

Гусеничные БРМ, БТР и БМ се-
мейства Ajax (589 поступят до 2024 
г по контракту на 3,5 млрд. ф. ст., 
1-й эскадрон намечено оснастить в 
2019 г.). Они будут включать 245 
БРМ Ajax с 40-мм пушкой (из них 
198 линейных, 24 с РЛС и 23 ПРП), 
93 БТР Ares (59 с ПТУР Javelin и 34 
с БЛА), 112 КШМ Athena, 51 инже-
нерную разведывательную машину 
(ИРМ) Argus, 50 БМР Apollo и 38 
БРЭМ Atlas. БРМ Ajax создана на 
базе БМП ASCOD 2, она имеет вес 
38/42 т и модульную броню, двига-
тель 820 л.с., скорость до 70 км/ч, 
пробег 500 км, 40-мм пушку CTAS с 
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телескопическими выстрелами, 
экипаж 3 чел. БТР Ares имеет мо-
дуль вооружения Kongsberg 
Protector с 12,7-мм пулемётом и пе-
ревозит 2+4 чел. [12]

Колёсные 8х8 БТР и БМ семей-
ства MIV (Boxer), будут включать 
св. 200 БТР MIV-PM с 12,7-мм 
пулемётом и до 300 БМ (КШМ 
MIV-CC, БММ MIV-A, БМР MIV-
REP, БРЭМ MIV-REC). БТР Boxer 
имеет вес 33/36,5 т и модульную 
броню, двигатель 720 л.с., скорость 
до 103 км/ч, пробег 1050 км, модуль 
вооружения с 12,7-мм пулемётом и 
несёт 3+8 чел. [12]

Колёсные 4х4 лёгкие 
многоцелевые БА MRV-T (JLTV?) 
будут включать 747 ед. (потреб-
ность 2747). БА JLTV имеет вес до 
9,5 т, лёгкую броню, скорость до 
110 км/ч, пробег 480 км,  12,7-мм 
пулемёт, несёт 2-4 чел. [12]

ЗРК Sky Sabre (Land Ceptor) с 
ЗУР CAMM (дальность стрельбы 
1-25/40 км) будет включать полко-
вой комплект, который поступит с 
2020 г. [13]

Анализ вооружения СВ Брита-
нии показал, что оно имеет необхо-
димую номенклатуру ВВТ, в т.ч. 
для общевойсковых операций: тан-
ки, гусеничные ББМ (БМП и БТР), 
гусеничные БМ (БРМ, КШМ, ПРП, 
МУО, БИМ, МТУ, БМР, БРЭМ и 
др.), системы артиллерии 
(самоходные и буксируемые ору-
дия, миномёты, РСЗО), ПТРК, ЗРК 
и ПЗРК, вертолёты (ударные, 

многоцелевые и транспортные), 
БЛА; а также для стабилизационных 
операций: колёсные БА MRAP 6×6, 
патрульные БА 4х4 и БРДМ 4х4, 
буксируемые орудия и миномёты, 
лёгкие самолёты, вертолёты 
(многоцелевые и транспортные), 
БЛА. 

Но структура вооружений СВ 
имеет диспропорции. Общее чис-
ло колёсных 6×6 БА MRAP, 
патрульных БА 4х4 и БРДМ 4х4 
1796 ед., т. е. больше, чем число 
гусеничных ББМ (1636 ед.). Это 
объясняется тем, что британские 
СВ активно участвуют в 
стабилизационных операциях, а 
эти дёшёвые машины для них хо-
рошо приспособлены. Но для об-
щевойскового боя они годятся 
мало, и это является серьёзным 
недостатком. Однако ещё боль-
шим недостатком является явно 
недостаточное число танков в СВ 
(227 ед.), причём его намерены со-
кратить до 170 ед. Учитывая зна-
чение танков, это решение пред-
ставляется ошибочным.

Соотношение в СВ Британии 
числа танков и ББМ (БМП) сейчас 
составляет 227:1636 (446), то есть 
1:7(2), тогда как это соотношение 
для общевойсковых операций 
должно быть 1:1,5(1). Тут тоже на-
лицо диспропорция. В перспективе 
это соотношение в СВ станет 
170:538(245), то есть 1:3,2(1,4). Дис-
пропорция уменьшится, но оста-
нется существенной.    
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Вооружение ВВС приведено в 
табл. 2 [1]. В 1990 г ВВС Британии 
имели 842 боевых самолёта. По 
ДОВСЕ стране была выделена кво-

та 855 боевых самолётов. В 2018 г 
ВВС Британии имели в строю 258 
боевых самолётов, то есть втрое 
меньше.

Таблица 2

Классы вооружений Количества и типы вооружений 
в 2018 г 

В перспективе 

Боевые самолёты 258 (в т.ч. 60 учебно-боевых 
Hawk)

Истребители-бомбардиров-
щики/
разведчики

46 Tornado GR4/GR4A В 2019 г будут сняты с 
вооружения

Многоцелевые истребители 139 Typhoon FGR4/T3 +21 Typhoon FGR4/T3, 
все будут модернизи-
рованы, эксплуатация 
до 2040 г

Многофункциональные 
истребители УВВП

13 F-35B Lightning II (испытыва-
ются)

125 F-35B Lightning II 
(77 в ВВС, 48 в ВМС) 

Базовые патрульные самолё-
ты

- + 9 P-8A Poseidon

Самолёты-разведчики 9: 4 Sentinel R1 и 5 Shadow R1 Продление  эксплуата-
ции 

Самолёты электронной 
разведки

3 RC-135W Rivet Joint Продление эксплуата-
ции 

Самолёты ДРЛО и управле-
ния

6 E-3D Sentry Продление эксплуата-
ции 

Заправщики/транспортные 14 A330 MRTT Voyager KC2/3
Транспортные самолёты 58: 24 тяжёлых: 16 A400M Atlas; 

8 C-17A Globemaster;
20 средних: 6 C-130J Hercules; 
14 C-130J-30 Hercules; 
10 лёгких: 5 Beech 200 King Air 
(по лизингу); 2 Beech 200GT King 
Air (по лизингу); 3 BN-2A 
Islander CC2; 
4 пассажирских BAe-146 CC2/C3

+ 6 A400M Atlas

Продление эксплуата-
ции C-130J 

Учебные самолёты 200: 39 EMB-312 Tucano T1 (39 на 
хранении); 101 G-115E Tutor; 
учебно-боевые  28 Hawk T2; 
32 Hawk T1/1A/1W (до 46 на 
хранении)
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По другим данным количество 
вооружения ВВС в строю (и на хра-
нении) отличается от приведенно-
го в табл. 2. В данных [11] показаны 
123 истребителя Typhoon FGR4/Т3, 
в т.ч. 21 учебно-боевых Т3 (+ 16 на 
хранении), 57 истребителей-бом-
бардировщиков Tornado GR4 (+ 58 
Tornado GR и 12 перехватчиков F3 
на хранении, но 53 и 9 назначены 
на запчасти). На хранении есть 68 
штурмовиков Jaguar. Специальные 
самолеты: 6 ДРЛО E-3D Sentry (1 на 

хранении), 3 РЭР RC-135W, развед-
чики (5 Sentinel R1, 5 Shadow R1 и 3 
BN-2). Транспортные самолеты и 
заправщики: 8 С-17, 11 А400М, 5 
КС2 и 6 КС3 Voyager, 6 Вае146, 24 
С-130 (7 на хранении), 1 Beech 300, 
кроме того 6 Tristar, 7 VC-10, 4 
Вае125 на хранении. Учебные 
самолеты: 89 Hawk (54 на хране-
нии), 42 Tucano (64 на хранении), 
62 Vigilant (4 на хранении), 48 
Viking (35 на хранении), 114 Tutor, 7 
Beech 200. Вертолеты: 60 Chinook, 

Многоцелевые вертолёты 5: 1 AW139; 4 Bell 412EP Griffin 
HAR-2

Транспортные вертолёты 3 лёгких: 2 AW109E; 1 AW109SP
БЛА 10 ударных MQ-9A Reaper + 16 Protector (Predator 

B)
Вооружение истребителей:
УР воздух-воздух IR AIM-9L/L(I) Sidewinder; IIR 

ASRAAM; ARH AIM-120C-5 
AMRAAM

УР воздух-земля AGM-114 Hellfire; Brimstone; 
Dual-Mode Brimstone; Brimstone 
II

Крылатые ракеты Storm Shadow
Управляемые бомбы GBU-10 Paveway II; GBU-24 

Paveway III; Enhanced Paveway II/
III; Paveway IV

ЗРК - + Sky Sabre 
ВВС США в Британии 47 боевых самолётов
Истребители-бомбардиров-
щики

23 F-15E Strike Eagle

Истребители 24 F-15C/D Eagle
Самолёты-разведчики OC-135/RC-135
Самолёты-заправщики 15 KC-135R/T Stratotanker
Спасательные вертолёты 8 HH-60G Pave Hawk
Группа спецопераций США
Транспортные СВВП 8 CV-22B Osprey
Транспортные самолёты 8 MC-130J Commando II
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23 Puma НС2, 1 AW109, 5 А-109Е (3 
на хранении), 14 Bell-412. На хране-
нии 19 вертолетов Sea King. 
Ударные БЛА: 10 MQ-9 Reaper.

Самолёты ВВС Британии имеют 
следующие характеристики:
• Tornado GR4/GR4A – модерни-

зированные истребители-бом-
бардировщики и разведчики с 
изменяемой стреловидностью 
крыла совместной разработки и 
производства Британии, ФРГ, 
Италии. Британские ВВС полу-
чили в 1980-1998 годах 242 ис-
требителя-бомбардировщика/
разведчика Tornado GR1/GR1A 
и 194 перехватчика Tornado 
ADV. Два двигателя тягой по 
4,4/7,6 т, скорость до 1112/2340 
км/ч, радиус действия 1390 км, 
потолок 15 км, скороподъём-
ность 77 м/с, перегрузка +7,5 g, 
вес, т (самолёта до 27,2, пустого 
14,1, топлива 5,1, боевой нагруз-
ки 9), 2 27-мм пушки, 7 точек 
подвески (УР В-В AIM-9L/L(I) 
Sidewinder; УР В-З ALARM, 
управляемые бомбы Paveway II/
II/IV). Снимут с вооружения в 
2019 г..

• Typhoon FGR4 (заказано 160 
ед.)   – многоцелевой истреби-
тель поколения 4++. Самолёт со-
вместной разработки и произ-
водства  Британии, ФРГ, Италии, 
Испании. Два двигателя тягой по 
6,1/9,2 т, тяговооружённость 
1,18, скорость до 1400/2450 км/ч, 
радиус действия 1390 км, пото-

лок 19,8 км, скороподъёмность 
315 м/с, перегрузка -3/+9 g, вес, т 
(самолёта до 23,5, пустого 11, то-
плива 5, боевой нагрузки 7,5), 
27-мм пушка, 13 точек подвески 
(УР В-В AIM-9L/L(I); AIM-132 
ASRAAM; AIM-120C-5 
AMRAAM, управляемые бомбы 
Paveway II/III/IV), цена 120 млн. 
долл. Планируется их модерни-
зация (оснащение РЛС с АФАР и 
УР Meteor, Storm Shadow, 
Brimstone) с продлением срока 
службы до 2040 г.

• F-35B Lightning II – многофунк-
циональный УВВП малозамет-
ный истреби-тель 5-го поколе-
ния (заказано 90 для ВВС и 48 
для авианосцев). Двигатель тя-
гой 13/19,5 т, тяговооружён-
ность 1,1, скорость до 850/1930 
км/ч, радиус действия 865 км, 
потолок 18,2 км, скороподъём-
ность 240 м/с, перегрузка +7,5 g, 
вес, т (самолёта до 27,2, пустого 
14,6, топлива 6,35, боевой на-
грузки 1,2/9,1), 4+6 точек подве-
ски (25-мм пушка, УР В-В AIM-
9L/L(I); AIM-132 ASRAAM; 
AIM-120C-5 AMRAAM, КР 
Storm Shadow и УР В-З Brimstone, 
бомбы Paveway II/III/IV), цена 
115 млн. долл.

• Hawk T1/2 – учебно-боевой са-
молёт, лёгкий штурмовик. Дви-
гатель тягой 2,9 т, скорость до 
1030 км/ч, радиус действия 1000 
км, потолок 13,5 км, скороподъ-
ёмность 47 м/с, вес, т (самолёта 
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до 9,1, пустого 4,5, боевой на-
грузки 3), 3/7 точек подвески 
(30-мм пушка, УР В-В AIM-9L/
L(I); AIM-132 ASRAAM, бом-
бы). 

• MQ-9A Reaper – дальний удар-
ный БЛА. Двигатель 910 л.с., 
скорость до 250/400 км/ч, ради-
ус действия 2370 км, автоном-
ность 16-28 ч, потолок 15 км, 
вес, т (самолёта до 4,76, пустого 
2,22, топлива 1,3, боевой нагруз-
ки 1,7), 6 точек подвески (УР 
В-З Brimstone, управляемые 
бомбы Paveway IV). 

• C-17 Globemaster III – тяжёлый 
транспортный самолёт. Четыре 
двигателя тягой по 18,5 т, ско-
рость до 650/830 км/ч, радиус 
действия 1780-2080 км, потолок 
13,7 км, вес, т (самолёта до 265, 
пустого 122,  полезной нагрузки 
77,5), перевозит 102 чел., 3 вер-
толёта АН-64 и др.

• A400M Atlas – тяжёлый транс-
портный самолёт (заказано 22 
ед.). Четыре  двигателя мощно-
стью по 11000 л.с., скорость до 
650/830 км/ч, радиус действия 
1320-3150 км, потолок 12,2 км, 
вес, т (самолёта до 141, пустого 
75,5, топлива 50,5, полезной на-
грузки 37), перевозит 120 чел., 2 
вертолёта АН-64 и др.

• C-130J Hercules – средний транс-
портный самолёт. Четыре дви-
гателя по 4590 л.с., скорость до 
645 км/ч, радиус действия 2100 
км, потолок 9,3 км, вес, т (само-

лёта до 79, пустого 34, топлива 
20,8, полезной нагрузки 19), пе-
ревозит 72 чел. и др. [14]  
По программе «Объединенные 

силы-2025» в ВВС намечено иметь 
298 истребителей (160 Typhoon и 
138 F-35B); ракеты Meteor, Storm 
Shadow и Brimstone; 16 новых 
ударных БЛА Protector; 18 
модернизированных специальных 
самолетов (срок службы 4 развед-
чиков Sentinel R1 будет продлен до 
2025 г, 5 разведчиков Shadow R1 – 
до 2030 г, 6 самолетов ДРЛО Sentry 
и 3 РЭР RC-135W – до 2035-го); 9 
новых базовых патрульных само-
летов Р-8A Poseidon; 14 
транспортно-заправочных самоле-
тов A330 MRTT; 22 тяжёлых 
транспортных самолета А.400М 
Atlas и 8 С-17 Globemaster. Также 
будут модернизированы 14 
самолётов С-130J Hercules с  про-
длением их эксплуатации до 2030 г 
[2]. Кроме того, планируется со-
вместно с Италией разработать 
истребитель 6-го поколения 
Tempest и принять его на вооруже-
ние в 2035 г. 

В перспективе ВВС должны по-
лучить:   
• P-8A Poseidon – базовые па-

трульные самолёты (поставки с 
2019 г). Два двигателя тягой по 
12 т, скорость до 333/815/907 
км/ч, радиус действия 3700 км, 
потолок 12,5 км, вес, т (самолёта 
до 85,8, пустого 41,4,  топлива 
34,1, боевой нагрузки 9), 5+6 то-
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чек подвески вооружения (ПКР 
AGM-84 Harpoon, торпеды Mark 
54, морские мины, бомбы).

• Protector (Predator B) – ударные 
БЛА, модернизированные MQ-9 
Reaper (поступит с 2024 г). Са-
молёт имеет скорость до 250/333 
км/ч, автономность до 40 ч, по-
толок 13,5 км, 9 точек подвески 
вооружения (УР В-З Brimstone 
2, управляемые бомбы Paveway 
IV).

• ЗРК малой и средней дальности 
Sky Sabre [14].
Анализ возможностей авиатех-

ники и вооружения ВВС Британии 
показал, что они имеют сбаланси-
рованный состав, и почти всю не-
обходимую номенклатуру совре-
менных самолётов (боевых, 
специальных, транспортных и 
учебных), а также спасательных 
вертолётов. Недостающие самолё-
ты (базовые противолодочные) и 
ЗРК скоро поступят в ВВС. 

Основные боевые самолёты ВВС  – 
многоцелевые истребители Typhoon 
FGR4 поколения 4++ (на уровне МиГ-
35) ещё поступают. Начались постав-
ки новейших многофункциональных 
малозаметных истребителей 5-го по-
коления F-35B Lightning II (УВВП обе-
спечит их действия с повреждённых 
ВПП и авианосцев). Устаревшие ис-
требители-бомбардировщики и раз-
ведчики Tornado GR4/GR4A будут в 
2019 г сняты с вооружения. Имеются 
дальние разведывательно-ударные 
БЛА MQ-9A Reaper, но они эффектив-

ны лишь в операциях по стабилиза-
ции.  

Боевые самолёты имеют совре-
менное эффективное вооружение: 
УР В-В (AIM-9L/L(I) Sidewinder; 
AIM-132 ASRAAM; AIM-120C-5 
AMRAAM), УР В-З (Brimstone и 
ALARM), КР Storm Shadow, управ-
ляемые бомбы Paveway II/III/IV. 
Должны поступить новейшие УР 
В-В Meteor. 

Планируемая закупка патруль-
ных самолётов P-8A Poseidon позво-
лит возродить базовую противоло-
дочную авиацию.

Специальные самолёты вклю-
чают современные разведчики/це-
леуказатели Sentinel R1 и Shadow 
R1, самолёты электронной развед-
ки RC-135W Rivet Joint, ДРЛО и 
управления E-3D Sentry, заправщи-
ки/транспортные  A330 MRTT 
Voyager KC2/3. Они обеспечивают 
высокую эффективность действий 
боевых самолётов. 

Транспортные самолёты вклю-
чают современные тяжёлые маши-
ны C-17 Globemaster III (г/п 77,5 т) 
и новейшие A400M Atlas (г/п 37 т), 
поставки которых ещё идут, а так-
же средние C-130J/J-30 Hercules 
(г/п 19 т). Они удовлетворяют воз-
душные транспортные потребно-
сти ВВС. 

Особое внимание уделяется 
подготовке лётчиков – число учеб-
ных самолётов равно числу боевых. 
Имеются учебные самолёты EMB-
312 Tucano T1, G-115E Tutor, а так-
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же учебно-боевые Hawk (послед-
ние также используются как лёгкие 
штурмовики). Годовой налёт лёт-
чиков боевых самолётов (210 час.) 
вдвое больше, чем в ВВС России.

Однако число боевых самолетов 
ВВС Британии постоянно уменьша-
ются. В 1993 г в них было св. 600 (26 
эскадрилий), а в 2018 г – 198 (9 эска-
дрилий). К 2020 г, после сокращения 
самолётов Tornado, это число сокра-
титься до 150 (6 эскадрилий). На во-
оружении 5 эскадрилий будут ис-
требители Typhoon, а 6-й  – самолеты 
F-35В. Но после 2020 г должно на-
чаться увеличение числа британ-

ских истребителей. К 2025 г число 
эскадрилий  самолётов Typhoon 
увеличится до 7, а F-35В – до 2-х.  В 
перспективе общее число истреби-
телей Typhoon и F-35В достигнет 
почти 300, но для противостояния 
России этого всё равно мало. Одна-
ко надо учитывать, что ВВС Брита-
нии планируют вести войну против 
России в составе объединённых 
ВВС НАТО, которые с учётом ВВС 
США обладают трёхкратным пре-
восходством над ВВС России по 
числу боевых самолётов. 

Вооружение и военная техника 
ВМС приведены в табл. 3 [1] 

Таблица 3

Классы Количества и типы в 2018 г В перспективе 
Подлодки 10
Атомные ракетные 
подлодки

4 типа Vanguard + 4 типа Dreadnought

Атомные подлодки 6: 3 типа Trafalgar и 3 – Astute + 4 типа Astute
Боевые корабли 19 океанских
Авианосцы - + 2 типа Queen 

Elizabeth
Эсминцы 6 типа Daring (тип 45) -
Фрегаты 13 типа Norfolk (тип 23) + 13: 8 типа 26 и 5 

типа 31
Морские патрульные 
корабли

3: 2 типа River; 1 – Forth с верт. площад-
кой 

+ 5 типа Forth 

Прибрежные патр. 
катера

18: 16 типа Archer (в т.ч. учебные); 2 
Scimitar

Океанские тральщи-
ки

6 типа Hunt (включая 4 mod Hunt)

Базовые тральщики 8 типа Sandown
Десантные корабли-
доки

2 типа Albion (вертолётные)

Суда обеспечения: 4
Ледокол 1Protector с вертолётной площадкой
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По другим данным ВВТ ВМС в 
строю (и на хранении) во многом 
совпадают с приведенным в табл. 3. 
Но есть и отличия – в данных [11] 
показано, что в стратегических си-
лах 58 БРПЛ, и, в дополнение к 160 
развёрнутым ядерным БЧ, есть 65 

неразвернутых. Выведены из боево-
го состава 4 ПЛАРБ Resolution, 3 
ПЛА Trafalgar, 6 ПЛА Swiftsure. 
Вертолеты морской авиации вклю-
чают 55 Merlin (14 на хранении), 9 
Sea King (73 на хранении), 2 
AS365N2, 11 Lynx НМА8 (44 на хра-

Суда наблюдения 3: 1 Scott; 2 типа Echo (все с верт. площад-
кой)

Вспомогательный 
флот:

15

Десантные транспор-
ты-доки

3 типа Bay

Танкеры с верт. 
ангаром 

4: 2 типа Wave; 1 Fort Victoria; 
1 Tide с вертолётом  AW159/AW101

Малые танкеры 1 Rover с вертолётной площадкой
Суда снабжения 2 типа Fort Rosalie
Вспомог. вертолёто-
носец

1 Argus (учебный)

Грузовые суда 4 типа Point 
Морская авиация 12 боевых самолётов и 65 вертолётов
Транспортные 
самолёты

4 лёгких Beech 350ER King Air (Avenger)

Учебные самолёты 17: 5 G-115; 12 Hawk T1 (учебно-боевые)
Противолодочные 
вертолёты

58: 28 AW159 Wildcat HMA2; 
30 AW101 ASW Merlin HM2 

Вертолёты ДРЛО 7 Sea King AEW7
Морская пехота 6,6 тыс. чел., 1 бригада коммандо 
Гусеничные БТР 99 BvS-10 Mk2 Viking
Пушки 12 105-мм L118
Миномёты 27 81-мм L16A1
ПТРК и ПЗРК FGM-148 Javelin и Starstreak
Патрульные катера 2 Island
Десантные катера 30
Танкодесантные 
катера

10 LCU Mk10

Пехотнодесантные 
катера 

16 LCVP Mk5B

Катера на возд. 
подушке

4 Griffon 2400TD
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нении), 36 AW159 Wildcat HMA2 (12 
на хранении) [11].

 Подлодки и корабли ВМФ име-
ют следующие характеристики:
• Атомная ракетная подлодка 

типа Vanguard Стратегических 
сил: водоизмещение 15130/15900 
т, УВП на 16 БРПЛ UGM-133A 
Trident II D-5/D-5LE (на каждой 
подлодке не более 40 боеголо-
вок БРПЛ), 4 533-мм TT с торпе-
дами Spearfish.

• Атомные подлодки: несут КР 
Tomahawk/ПКР Sub-Harpoon/
торпеды Spearfish: ПЛА типа 
Trafalgar имеет водоизмещение 
4740/5208 т и 5 533-мм TT (25 
КР/ПКР/торпед), ПЛА типа 
Astute – 6500/7800 т и 6 533-мм 
TT (48 КР/ПКР/торпед). 

• Эсминец ПВО типа Daring: 
7500/8100 т, дальность плава-
ния 7000 мор. миль, имеет  ПУ 
Mk141 2х4 ПКР RGM-84C 
Harpoon (только на 3-х эсмин-
цах), ЗРК Sea Viper PAAMS (УВП 
на 48 ЗУР Aster 15/30), 2 30-мм 
ЗАУ DS 30M, 2 20-мм ЗАУ 
Phalanx Block 1B, 114-мм пушку 
Мк8, ангар с вертолётом ПЛО 
AW159 Wildcat или AW101 
Merlin.

• Фрегат типа Norfolk: 4900 т, 9000 
мор. миль, имеют ПУ 2х4 ПКР 
RGM-84C Harpoon, УВП на 32 
ЗУР (9 фрегатов с ЗУР ЗРК Sea 
Wolf, 4 – с ЗУР CAMM ЗРК Sea 
Ceptor), 114-мм пушку Мк8, 2  
30-мм ЗАУ DS 30M, 2 по 2 324-

мм TT с торпедами ПЛО, ангар 
с 2 вертолётами ПЛО Wildcat 
или 1 Merlin. 

• Морские патрульные корабли: 
типа River: 1700 т, 20-мм ЗАУ и 
типа Forth (River mod): 2000 т, 
30-мм ЗАУ, площадка для верто-
лёта Merlin, 2 катера Pacific 
24RIB.

• Патрульные катера: типа Archer 
(P2000) и Scimitar.  

• Тральщики искатели мин: оке-
анские типа Hunt (вкл. 4 mod 
Hunt): 762 т, 1500 мор. миль, 30-
мм ЗАУ или 40-мм и 2 20-мм 
ЗАУ и базовые типа Sandown: 
465/484 т, 3000. мор. миль, 30-
мм АУ.

• Д е с а н т н о - в е р т о л ё т н ы й 
корабль-док: типа Albion: 
14600/18500 т,  8600 мор. миль, 2 
20-мм ЗАУ Phalanx Block 1B, не-
сёт 2 вертолёта AW101 Merlin 
HC3, 4 танкодесантных катера 
LCU или 2 катера LCAC на воз-
душной подушке, 4 пехотноде-
сантных катера LCVP, 6 танков 
и 300 пехотинцев. 

• Десантный корабль вспомога-
тельного флота: транспорт-док 
типа Bay: 16200 т,  8000 мор. 
миль, 2 30-мм ЗАУ Goalkeeper, 
несёт 4 катера LCU; 2 катера 
LCVP; 24 танка; 350 пехотинцев 
[15].
По программе «Объединенные 

силы-2025» в ВМС намечено иметь 
4 ПЛАРБ типа Vanguard, которые в 
2030-х годов намечено заменять 
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новыми ПЛАРБ типа Dreadnought 
(стоимость программы 31 млрд. ф. 
ст.); 7 многоцелевых ПЛА типа 
Astute (4 – в 2019-2024 гг.); 2 новых 
авианосца типа Queen Elizabeth (1-й 
введён в строй в 2018 г, 2-й будут 
введён в 2020 г, один будет нахо-
диться в постоянной готовности); 6 
эсминцев ПВО типа 45; 13 фрегатов 
типа 23 (их заменят 8 фрегатов ПЛО 
типа 26 и 5 – многоцелевых типа 31); 
6 патрульных кораблей (в 2019 г) и 
12 тральщиков; 2 десантных кора-
бля-дока и 3 десантных транспорта-
дока; 3 судна наблюдения и 1 ледо-
кол; 3 судна снабжения и 6 танкеров; 
6 эскадрилий вертолётов ПЛО (4 – 
Merlin, 2 – Wildcat) [2]. Плюс наме-
чено в 2021 г переоборудовать 2 
крупных парома в десантные 
«литоральные ударные корабли».  

В перспективе в ВМФ должны 
поступить:  
• Атомные ракетные подлодки 

типа Dreadnought (1 строится и 
1 заложена): 17200 т, УВП на 12 
БРПЛ Trident II D-5LE (будут 
нести по 8 БРПЛ). 

• Атомные подлодки типа Astute.
• Авианосцы типа Queen Elizabeth 

(головной передан флоту,  готов-
ность – в 2020 г) и Prince of Wales 
(будет передан в 2020 г):  70600 т, 
10000 мор. миль, имеет взлётный 
трамплин и несёт до 40 самолётов 
и вертолётов (24-36 истребителей 
УВВП F-35B, до 9 вертолётов ПЛО 
AW101 ASW Merlin HM2 и 4-5 
вертолётов ДРЛО Sea King 

AEW7); 3 ЗАУ Phalanx Мк15, 4 – 
30-мм ЗАУ DS 30M Mk2. 

• Фрегаты типа 26 (GCS): 
6900/8000 т, 7000 мор. миль, 
УВП Mk41 c 24 КР Tomahawk / 
ПКР AGM-158C LRASM / КР и 
ПКР CVS401 Perseus / ПЛУР  
RUM-139 VL-ASROC / ЗУР 
САММ, УВП на 48 ЗУР САММ, 
127-мм АУ Мк45, 2 30-мм ЗАУ 
DS 30M Mk2 и 2 20-мм ЗАУ 
Phalanx Мк15, ангар с 2 вертолё-
тами ПЛО Wildcat или Merlin; 
1-й фрегат в строю с 2023 г, сто-
имость 450 млн. ф.ст.

• Фрегаты типа 31 (GPFF): 4000 т, 
6000 мор. миль, 2х4 ПКР, УВП на 
24 ЗУР САММ, 1 АУ, 2 ЗАУ, ан-
гар с вертолётом ПЛО Wildcat; 
1-й фрегат в строю с 2023 г, сто-
имость 250 млн. ф.ст.

• Патрульные корабли типа Forth 
(River mod) [15].

• Десантные «литоральные удар-
ные корабли»: несет 400 чел., 
вертолёты и десантные катера.   
Новое и перспективное воору-

жение ВМС включает корабельные 
ЗРК Sea Viper и Sea Ceptor, лёгкие 
ПКР Martlet и Sea Venom для 
вертолётов, ПКР и УР Spear 3 для 
самолётов F-35B, корабельные КР и 
ПКР Perseus, разрабатывается де-
монстратор лазерной пушки. ВМС 
проявляют интерес к новой ЗУР 
Aster-30 Block 1NT для ЗРК Sea Viper, 
которая способна перехватывать 
баллистические ракеты с дальнос-
тью стрельбы до 1500 км.
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 Анализ возможностей кора-
бельного состава и вооружения 
ВМС Великобритании показал, что 
они имеют почти всю необходимую 
номенклатуру современных единиц 
флота: подлодки, боевые, минно-
тральные и десантные корабли, а 
также суда обеспечения, вертолёты 
и морскую пехоту. Корабли недо-
стающего класса (авианосцы) уже 
начали поступать, палубные истре-
бители и базовые патрульные 
самолёты скоро будут поставлены. 

Атомные подлодки представле-
ны ракетными субмаринами типа 
Vanguard с БРПЛ Trident II, которые 
обеспечивают стратегическое ядер-
ное сдерживание, и многоцелевыми 
типа Trafalgar и Astute с КР Tomahawk 
и ПКР Sub-Harpoon.

ВМФ включает новые эсминцы 
ПВО типа Daring (нет ТТ ПЛО, а 
ПКР Harpoon на 3-х из 6) и устаре-
вающие фрегаты ПЛО типа Norfolk. 
Они несут ПКР RGM-84C Harpoon 
(дальность стрельбы до 130 км), 
114-мм пушки Мк8, 30-мм ЗАУ DS 
30M и 20-мм Phalanx Мк15, 
вертолёты ПЛО Wildcat или Merlin. 
Кроме того, эсминцы имеют ЗРК зо-
нальной ПВО PAAMS (ЗУР Aster 
15/30, 30/120 км), а фрегаты – 324-
мм TT ПЛО (торпеды Sting Ray), 
ЗРК самообороны Sea Wolf (до 10 
км) или ЗРК Sea Ceptor (ЗУР CAMM/
CAMM-ER, до 25/45 км). 

Также в ВМФ есть патрульные 
корабли типа River и новые Forth, 
современные тральщики типа Hunt 

и Sandown, десантные корабли 
Albion и Bay.  

Вертолёты включают относи-
тельно современные машины: 
противолодочные AW159 Wildcat и 
AW101 ASW Merlin HM2, ДРЛО Sea 
King AEW7, а также лёгкие ударные 
AW159 Wildcat AH1и транспортные 
AW101 Merlin HC3/3A/3i.

Уровень подготовки экипажей 
подлодок, кораблей и вертолётов – 
один из самых высоких в мире.

В перспективе ВМФ планирует 
принять на вооружение 2 новых 
авианосца типа Queen Elizabeth, 2 
десантных «литоральных боевых 
корабля», заменить все атомные 
ракетные подлодки типа Vanguard 
на перспективные типа Dreadnought, 
атомные подлодки типа  Trafalgar на 
новые типа Astute, фрегаты типа 23 
на перспективные фрегаты типа 26 
и 31, патрульные корабли типа River 
на новые Forth. Фактически это по-
лная (за исключением новых 
эсминцев типа 45) замена крупных 
боевых кораблей ВМФ. Возврат на 
флот авианосцев позволит форми-
ровать 1-2 авианосные ударные 
группы, каждая в составе авианос-
ца, нескольких эсминцев, фрегатов 
и атомной подлодки, а поступление 
«литоральных боевых кораблей» – 
формировать 2 литторальные 
ударные группы  из десантных ко-
раблей с охранением. 

Перспективные фрегаты типа 26 
должны иметь очень мощное и раз-
нообразное вооружение: УВП Mk41 
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c 24 КР Tomahawk (дальность 
стрельбы 1600 км) / новыми ПКР 
AGM-158C LRASM (930 км) / 
перспективными КР и ПКР CVS401 
Perseus (300 км, скорость 3 М) / 
ПЛУР RUM-139 VL-ASROC, а также 
УВП на 48 ЗУР САММ, 127-мм АУ, 4 
ЗАУ, 2 вертолёта. Фрегаты типа 31 
должны иметь меньший состав воо-
ружения, но и вдвое меньшую стои-
мость. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВС БРИТАНИИ 
ВООРУЖЕНИЕМ. Британия, при 
выполнении обязательств в рамках 
НАТО, планирует  увеличить на 1% 
расходы на закупки ВВТ и направ-
лять не менее 20% военного бюджета 
на разработку и закупку новых ВВТ. 
В ближайшие 10 лет намечено израс-
ходовать 178 млрд. ф. ст. на закупки 
и обслуживание ВВТ [2]. 

ОПК Британии один из наибо-
лее развитых и высокотехнологич-
ных в мире. Он разрабатывает и 
производит большую часть воору-
жения национальных ВС, в т.ч. со-
вместно с другими странами НАТО, 
частично выпускает ВВТ по лицен-
зии и активно работает на экспорт. 
Часть вооружения для ВС закупает-
ся за рубежом. 

Вооружение СВ, в основном, 
разрабатывается и производится 
национальным ОПК, а его меньшая 
часть выпускается по лицензии, или 
закупается за рубежом.  

ВВТ британской разработки 
включает танки Challenger 2 и 
машины на его базе, гусеничные БМ 

(БМП и ОБМ Warrior, БТР FV432 
Bulldog Mk3, лёгкие БМ CVR(T)), 
лёгкие БА Foxhound, БРДМ Jackal и 
Land Rover RWMIK), 155-мм СГ 
AS90, 105-мм пушки L118, 81-мм 
миномёты L16A2, ЗРК и ПЗРК 
Starstreak, ЗРК Rapier FSC, лёгкие 
самолёты (BN-2T-4S Defender и 
BN-2 Islander AL1), вертолёты 
(AW159 Wildcat AH1, Lynx AH9A и 
AW101 Merlin HC3/3A/3i).

ВВТ, выпускаемое в Британии по 
лицензии, включает американские 
колёсные БА MRAP (Mastiff и 
Ridgback), вертолёты (американ-
ские AH-64D, французские Gazelle 
AH1 и Puma HC2), израильские 
ПТРК Spike NLOS и БЛА 
Watchkeeper.

ВВТ, закупаемое за рубежом, 
включает американские РСЗО 
GMLRS и ПТРК Javelin, вертолёты 
Bell 212 и CH-47D/SD/F Chinook 
HC4/4A/3/5/6, французские 
вертолёты AS365N3 и AS350B 
Ecureuil, итальянские БА 4х4 Panther 
CLV.

Авиатехника ВВС, в основном, 
совместной европейской разработ-
ки или закупается в США. 

Авиатехника совместной евро-
пейской разработки включает 
истребители-бомбардировщики/
разведчики Tornado, многоцелевые 
истребители Typhoon, транспортно-
заправочные самолёты A330 MRTT 
и транспортные самолёты A400M. 

Авиатехника, закупаемая в 
США, включает истребители F-35B, 
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разведчики Sentinel R1, Shadow R1 и 
RC-135W, самолёты ДРЛО E-3D, 
базовые патрульные самолёты P-8A, 
транспортные самолёты C-17A, 
C-130J/J-30 и Beech 200/200GT, 
вертолёты Bell 412EP Griffin HAR-2, 
БЛА Reaper и Protector; в Италии за-
купаются вертолёты AW109E/SP и 
AW139, в ФРГ – учебные самолёты 
G-115E Tutor. 

Авиатехника британской разра-
ботки и производства включает 
лёгкие транспортные самолёты BN-
2A Islander CC2 и BAe-146 CC2/C3, 
учебно-боевые самолёты Hawk T2 и 
Hawk T1/1A/1W. 

По лицензии выпускается бра-
зильский учебный самолёт EMB-
312 Tucano T1.

Ракетная техника и управляемые 
бомбы включают американские УР 
В-В AIM-9L/L(I) и AIM-120C-5, 
ПТУР Hellfire и бомбы Paveway II/
III/IV; британские ПТУР Brimstone 
(на базе Hellfire) и ЗРК Sky Sabrе, 
ракеты совместной разработки (В-В 
ASRAAM и крылатые Storm 
Shadow).

Подлодки, боевые корабли и 
суда ВМФ – британского производ-
ства, но некоторые типы вооруже-
ния подлодок и боевых кораблей 
американские, в т.ч. БРПЛ UGM-
133A Trident II D-5/D-5LE (с англий-
скими ядерными боеголовками), КР 
Tomahawk, ПКР UGM-84C Sub-
Harpoon и RGM-84C Harpoon. В 
перспективе должны поступить 
новые американские ПКР AGM-

158C LRASM и ПЛУР RUM-139 VL-
ASROC, англо-французские КР и 
ПКР CVS401 Perseus. 

 Британская военная помощь 
Украине. В конце 2014 г Британия 
первой поставила Украине воору-
жения (продала ей 75 старых БТР 
Saxon). Также британские 
инструкторы (100 чел.) работают с 
украинскими военными в рамках 
Объединенной многонациональной 
группы по подготовке. Британские 
инструкторы тренируют украин-
ских солдат для ведения боя в го-
родских условиях – обучают разми-
нированию территорий, сбору 
разведданных, оперативному пла-
нированию и фортификации. По 
2017 г в рамках программы было 
обучено 3 тыс. украинских военных. 
Планируется провести подготовку 
еще 5 тыс. чел. 

Помогают англичане и с рефор-
мой украинской сферы обороны. 
Они работают в Объединенной ко-
миссии по реформе обороны и со-
трудничеству в области безопаснос-
ти с Украиной. А с 2016 г советником 
министра обороны Украины стал 
бывший командующий СВ Брита-
нии генерал Ник Паркер [16].

Поскольку ВС Украины 
испытывает острую потребность в 
ВВТ, а ВС Британии имеют на хра-
нении много вооружения и британ-
ское руководство понимает угрозу 
для Украины, представляется 
целесообразным, чтобы украинское 
руководство  предприняло усилия 
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для приобретения британского воо-
ружения.   

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Британия – 
островное государство на северо-
западе от Евразии, одно из крупных 
государств Европы, ядерная держа-
ва, постоянный член СБ ООН, 
бывшая метрополия Британской 
империи, парламентская монархия.

Британия – экономически раз-
витая держава, её ВВП в 2017 г со-
ставлял 2,57 трлн. долл., военный 
бюджет – 50,7 млрд. дол. (2% ВВП), 
военные расходы – 55 млрд. долл. 
Население – 64,77 млн. чел. Для 
сравнения, ВВП России – 1,47 трлн. 
долл., военный бюджет – 45,6 млрд. 
долл.,  (3,1% ВВП), военные расходы 
61,7 млрд. долл.  и население – 142,26 
млн. чел. Площадь Британии 243809 
кв. км, длина береговой линии – 
17820 км. Страна соединена с Фран-
цией туннелем, а в Северной Ир-
ландии граничит с Республикой 
Ирландия (длина границы 360 км). 
Британские заморские владения 
включают 17 территорий.

 В 2015 г была принята «Страте-
гия национальной безопасности и 
обзор стратегической обороны и 
безопасности Великобритании». В 
ней сформулированы подходы пра-
вительства к политическим, 
оборонным, экономическим и 
иным аспектам обеспечения безо-
пасности королевства, 
адаптированные к имеющимся и 
прогнозируемым угрозам и 
вызовам.

 Согласно стратегии целью наци-
ональной безопасности Британии 
является защита её населения, тер-
ритории, экономики, 
инфраструктуры и образа жизни, 
снижение возможности появления 
угроз для неё, её интересов и инте-
ресов союзников. Угрозы безопас-
ности включают: изменение балан-
са экономической и военной мощи 
ведущих стран мира; рост соперни-
чества между государствами и по-
явление мощных негосударственных 
игроков; угрозы терроризма, 
экстремизма и нестабильности; 
киберугрозы; разрушение системы, 
основанной на международном 
праве. Другие факторы, в т.ч. соци-
альное неравенство, демографичес-
кие изменения, урбанизация, изме-
нение климата, глобальные 
экономические и др. сохранятся. 
Поэтому Британия ориентирует 
свою внешнюю политику на обеспе-
чении стабилизации за рубежом.

В стратегии Россия подвергается 
осуждению за аннексию Крыма и 
поддержку сепаратистов на Донбас-
се, и не исключается возможность 
агрессии Москвы против союзни-
ков Британии по НАТО. Но авторы 
стратегии не видят прямой угрозы 
нападения на территорию страны, 
хотя участилось появления россий-
ских военных самолетов и кораблей 
вблизи британских границ. Брита-
ния находится в тыловом районе 
НАТО и достаточно далеко от Рос-
сии (до 1500 км), к тому же отделена 



59

от материка проливом, но она уяз-
вима от ударов крылатых ракет.  

На саммите НАТО в 2014 г были 
выработаны меры реагирования на 
действия России и угрозы союзни-
кам, в т.ч. обязательства по выделе-
нию средств на оборону, разработку 
и реализацию планов повышения 
боеготовности ВС альянса. Кроме 
этого, Британия с партнерами нара-
щивает давление на Россию путём 
санкций, чтобы заставить ее выпол-
нить Минские договоренности, вер-
нуть Украине Крым, соблюдать пра-
ва человека и принципы демократии. 
Также авторов стратегии тревожит 
ситуация на Ближнем Востоке и в 
Северной Африке, в странах Юж-
ной и Юго-Восточной Азии, и осо-
бенно – ракетно-ядерная угроза 
КНДР. Сохраняются и другие вызо-
вы безопасности: природные ката-
строфы; проблемы энергетической 
безопасности; угрозы устойчивому 
развитию мировой экономики; из-
менение климата; дефицит природ-
ных ресурсов. В приложении даётся 
итоговая оценка угроз националь-
ной безопасности Британии, рас-
пределенных на три уровня в зави-
симости от степени опасности и 
вероятности возникновения.

Угрозы первого уровня (самого 
высокого): терроризм; киберугрозы; 
международные военные 
конфликты; нестабильность за 
пределами национальной террито-
рии, которая с 2010 г интенсифици-
ровалась, особенно на Ближнем 

Востоке, севере Африки и на восто-
ке Украины; эпидемии; крупные 
природные катастрофы, а также 
глобальное потепление (последнее 
после 2035 г).

Угрозы второго уровня: атаки и 
давление на союзников (обычные и 
«гибридные»); бездействие ключе-
вых международных институтов; 
атаки с применением оружия мас-
сового поражения и его распро-
странение; организованная пре-
ступность; финансовый кризис; 
агрессивные действия извне против 
Британии или экономических инте-
ресов страны.

Угрозы третьего уровня: нападе-
ние на Британию, ее зарубежные 
территории и базы; сбои в постав-
ках энергоносителей или их ценовая 
нестабильность; утечка радиоак-
тивных или химических отходов; 
незащищенность международных 
поставок ресурсов; общественные 
беспорядки; погодные или другие 
метеорологические угрозы; природ-
ные явления (загрязнение воды и 
воздуха).

В стратегии определены 
принципы взаимоотношений Бри-
тании с НАТО, США и другими 
странами, а также с заморскими 
территориями. Так, Британия наме-
рена продолжать выполнять свои 
обязательства в рамках НАТО и по-
ддерживать военные расходы на 
уровне 2% ВВП, что позволит: еже-
годно наращивать оборонный бю-
джет; сохранять численность СВ на 
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уровне не ниже 82 тыс. чел. и увели-
чить ее в ВВС и ВМС на 700 чел.; 
сформировать объединенный фонд 
оборонных расходов.

В 2017 г Великобритания возглави-
ла силы быстрого реагирования 
НАТО, созданные в ответ на агрессию 
России на Украине, использовала ис-
требители для патрулирования неба 
стран Балтии, а британские корабли и 
подразделения СВ привлекались к 
учениям НАТО для демонстрации го-
товности защитить союзников от рос-
сийской угрозы. Такую деятельность 
Великобритания продолжит.

Особую роль Лондон отводит 
развитию отношений с США, миро-
вым лидером в экономической и 
оборонной сферах, гарантом миро-
вой стабильности, способным воз-
главить международные ответные 
действия на кризисы. Британия со-
трудничает с США в области строи-
тельства авианосцев, закупки само-
лётов F-35В и Р-8А. 

Лондон также намерен укре-
плять военные связи с Францией 
(совместные экспедиционные силы) 
и Германией (закупка самолетов 
Typhoon и А.400М).  

Британия продолжит курс на 
обеспечение суверенитета Украи-
ны, оказание гуманитарной помо-
щи и консультационной поддерж-
ки, помощи в борьбе с коррупцией, 
усиление обороноспособности и 
подготовку военнослужащих.

В стратегии указывается на глу-
бокие отношения Британии со стра-

нами Персидского залива и АТР, в 
частности с Китаем.

Британия продолжит поддержи-
вать свои заморские территории, в 
частности Фолклендские о-ва, уве-
личит численность войск в Гибрал-
таре и на о. Кипр. 

Стратегия определяет направле-
ния оборонной политики и задачи 
британских ВС: защита Британии, 
заморских территорий и своих 
граждан за рубежом; обеспечение 
ядерного сдерживания; предостав-
ление руководству страны разведы-
вательной информации; обеспече-
ние международной безопасности и 
усиление военного потенциала со-
юзников Британии; проведение бо-
евых, стабилизационных, миро-
творческих и гуманитарных 
операций, ликвидация последствий 
стихийных бедствий; содействие 
развитию глобальной системы обо-
роны, тесная и устойчивая работа с 
союзниками и партнерами.

Великобритания планирует раз-
вивать свои ВС по программе 
«Объединенные силы-2025» и кон-
цепции «Будущие силы-2020». К 
2025 г экспедиционные силы коро-
левства должны насчитывать до 50 
тыс. чел. и  включать авианосную 
ударную группу; 3 бригады СВ; 
группу боевой, транспортной и 
разведывательной авиации; группу 
сил СпН. Эти силы смогут одновре-
менно проводить несколько 
региональных операций, в т.ч. опе-
рацию среднего масштаба, несколь-
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ко вспомогательных операций; 
разные миссии по обеспечению 
обороны. Серьезное значение при-
дается силам СпН, которые получат 
дополнительное финансирование и 
будут увеличены. По программе 
«Объединенные силы-2025» плани-
руют иметь:
• СВ: «тяжёлую» дивизию (4 бри-

гады) для действий высокой ин-
тенсивности; «лёгкую» дивизию 
(6 бригад) для заморских терри-
торий и защиты страны; воз-
душно-штурмовую бригаду; 15 
эскадрилий вертолётов (в т.ч. 4 
ударных Apache) и 3 батареи 
БЛА; 2 бригады (разведки и ин-
формационной войны); части 
артиллерии, инженерные и 
тыла.  

• ВВС: 24 эскадрильи (7 – истре-
бителей Typhoon и 2 – F-35B; 
2  –  ударных БЛА Protector, 4 – 
специальных самолётов (2 – 
разведки Sentinel и Shadow, 1 – 
РЭР RC-135W, 1 – ДРЛО Sentry); 
2 – патрульных самолетов Р-8A 
Poseidon; 2 – заправщиков A330 
MRTT; 5 – транспортных само-
летов (2 – А.400М, 1 – С-17 и 2 
– С-130J) и 5 крыльев охраны. 

• ВМС: 2 группы атомных подло-
док (1 – ПЛАРБ типа Vanguard 
для стратегического ядерного 
сдерживания и 1 – многоцеле-
вых ПЛА Astute); 2 авианосных 
ударных группы (по авианосцу, 
несколько эсминцев, фрегатов и 
подлодке, 1 группа – в готовно-

сти); 2 литторальных ударных 
группы (несколько десантных 
кораблей с охранением); 6 эска-
дрилий вертолётов ПЛО (4 – 
Merlin, 2 – Wildcat); бригаду 
морской пехоты. 
ОРГАНИЗАЦИЯ БРИТАН-

СКИХ ВС в 2018 г включала: 
• Регулярные ВС: 150,25 тыс. кон-

трактников, в т.ч. СВ 85 тыс. 
чел., ВВС 32,9 тыс. чел., ВМС 
32,35 тыс. чел. 

• Резервы: 82,65 тыс. чел., в т.ч. 
регулярный 43,6 тыс. чел. (СВ 
29,45 тыс. чел., ВВС 7,6 тыс. чел., 
ВМС 6,55 тыс. чел.); доброволь-
ческий 37 тыс. чел.  (СВ 30,5 тыс. 
чел., ВВС 2,85 тыс. чел., ВМС 
3,65 тыс. чел.) и др. – 2,05 тыс. 
чел.
СВ Британии – 3-й по приори-

тетности вид ВС, учитывая остров-
ное расположение страны. Опера-
тивная организация СВ до 
реформы включала:
• Штаб корпуса быстрого реаги-

рования НАТО. 
• 3-я (бронетанковая) дивизия: 

1-я, 12-я и 20-я бронепехотные 
(механизированные) бригады 
(в каждой танковый полк с тан-
ками Challenger 2 и бронеразве-
дывательный полк на БРМ 
Scimitar, 2 бронепехотных (ме-
ханизированных) б-на на БМП 
Warrior и механизированный 
(мотопехотный) б-на БА 
Mastiff), а также 101-я бригада 
тылового обеспечения из 13 



62

полков (6 тылового обеспече-
ния, 4 ремонтных, 3 медицин-
ских).

• 1-я (лёгкая пехотная) дивизия 
из шести пехотных бригад: 

• 4-я: разведывательный полк на 
БРДМ Jackal; 3 б-на (лёгкий ме-
ханизированный на БА 
Foxhound и 2 лёгких пехотных); 

• 7-я: разведывательный полк на 
БРДМ Jackal, 5 б-нов (3 лёгких 
механизированных на БА 
Foxhound и 2 лёгких пехотных);

• 51-я: разведывательный полк на 
БРДМ Jackal, 3 б-на (2 лёгких ме-
ханизированных на БА 
Foxhound и лёгкий пехотный); 

• 11-я: 3 б-на (лёгкий механизи-
рованный на БА Foxhound и 2 
лёгких пехотных, в т.ч. 1 гурк-
ский); 

• 38-я и 160-я: по лёгкому пехот-
ному б-ну; 

• 102-я бригада тылового обеспе-
чения: 6 полков (2 МТО, 2 ре-
монтных, 2 медицинских).

• Специализированная пехотная 
группа: 2 учебных пехотных 
б-на.

• Лондонский округ: 2 лёгких пе-
хотных б-на.

• Британские войска в Брунее: 
гуркский лёгкий пехотный б-н. 

• 16-я воздушно-штурмовая бри-
гада: взвод разведки, 2 пара-
шютных б-на, 4 полка (артилле-
рийский, инженерный, 
тылового обеспечения, меди-
цинский).

• Бригады и полки боевого и ты-
лового обеспечения:

• 1-я артиллерийская бригада: 5 
артполков (3 самоходных и 2 
полевых).

• Объединённое командование 
ПВО: 2 полка ПВО.  

• 1-я бригада военной разведки 
из 3-х полков  (поиска целей для 
артиллерии, РЭБ, разведыва-
тельных БЛА) и 3-х разведыва-
тельных б-нов.

• 8-я инженерная бригада из 11 
полков (5 боевых инженерных, 
2 удаления мин, поиска и удале-
ния мин, инженерный, инже-
нерный воздушной поддержки, 
тылового обеспечения).

• 1-я  бригада связи (7 полков 
связи) и 11-я бригада связи (2 
полка связи и б-н связи корпуса 
быстрого реагирования НАТО).

• 77-я бригада информационных 
операций из 5 групп  (3 инфор-
мационных операций, обеспе-
чения, инженерного/тылового 
обеспечения).

• 1-я бригада военной полиции (3 
полка военной полиции).

• 104-я бригада тылового обеспе-
чения (2 полка).

• 2-я медицинская бригада (3 по-
левых госпиталя).

• Резервные боевые части и под-
разделения: 4 полка (танковый c 
экипажами и 3 разведыватель-
ных на БРДМ Land Rover 
RWMIK), 16 б-нов (15 лёгких 
пехотных и парашютный).  
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• Резервные части боевого и ты-
лового обеспечения: 34 полка (2 
артиллерийских, поиска целей 
для артиллерии, РСЗО, ПВО, 3 
инженерных, 4 связи, 11 тыло-
вого обеспечения, 6 ремонтных 
и 4 медицинских), а также 4 раз-
ведывательных б-на и 10 поле-
вых госпиталей.

• Объединённое вертолётное ко-
мандование: подчиняется ко-
мандующему СВ и включает 
авиачасти СВ и большинство 
авиачастей  ВВС и ВМС, в т.ч.: 

• Авиачасти СВ: полк (2 эскадри-
льи разведки с BN-2 Defender/
Islander и SA341B); полк (3 эска-
дрильи ударных WAH-64D); 
полк (2 эскадрильи WAH-64D); 
полк (2 эскадрильи AW159; 2 
эскадрильи для спецопераций (1 
с Lynx AH9A, 1 с AS365N3 и 
SA341B); 2 звена (1 с Bell 212 в 
Брунее и 1 с SA341B в Канаде); 
7-й учебный полк (3 эскадрильи: 
1 с WAH-64D; 1 с AS350B Ecureuil 
и 1 с Bell 212, Lynx AH9A, 
SA341B); полк БЛА разведки; ре-
монтный полк и вертолётный 
полк резерва (резервисты).

• Вертолётные части ВВС: 6 эска-
дрилий (3транспортных 
Chinook, 2 транспортные Puma; 
1 учебная с Chinook и Puma). 

• Вертолётные части ВМС: 3 эска-
дрильи (1 ударных AW159 и 2 
транспортных AW101).
В результате выполнения 

уточнённой программы «Ар-

мия-2020» СВ должны включать: 
силы реагирования из 3-й дивизии 
и 16-й воздушно-штурмовой 
бригады; адаптируемые силы из 1-й 
дивизии (6 пехотных бригад, из 
которых 4-я, 7-я и 51-я могут быть 
развёрнуты за рубежом); командо-
вание усиления войск (9 бригад 
обеспечения). 
• В 3-й дивизии будет 5 бригад (2 

ударные, 2 бронепехотные, ты-
лового обеспечения) и придан-
ный артполк. В том числе:  

• 1-я и 4-я ударные бригады, в 
каждой 2 полка по 50-60 ББМ 
Ajax («танковый» и бронеразве-
дывательный), 2 механизиро-
ванных б-на по 50-60 ББМ MIV 
и приданные части: артполк (12 
пушек L118), инженерный полк 
и 3 б-на (тылового обеспечения, 
ремонтный и резервный снаб-
жения).  

• 12-я и 20-я бронепехотные бри-
гады, в каждой танковый полк с 
56 модернизированными танка-
ми Challenger 2; 2 бронепехот-
ных б-на по 50-60 модернизиро-
ванных БМП Warrior и 2 
резервных лёгких пехотных 
б-на, каждый в паре с бронепе-
хотным б-ном, а также придан-
ные части: артполк (18 СГ AS90), 
инженерный полк и 4 б-на (ты-
лового обеспечения, ремонт-
ный и 2 резервных: ремонтный 
и снабжения).  

• 101-я бригаду тылового обеспе-
чения: 3 резервных б-на (снаб-
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жения и 2 тылового обеспече-
ния).

• Приданный артполк (6 СГ AS90, 
18 РСЗО GMLRS и 9 СПТРК 
Exactor). 

• В 1-й дивизии будет 6 пехотных 
бригад:

• 4-я: 2 разведывательных полка  
(регулярный в паре с резерв-
ным); 4 пехотных б-на (2 регу-
лярных в паре с 2 лёгкими ре-
зервными). 

• 7-я: 2 разведывательных полка  
(регулярный в паре с резерв-
ным); 5 пехотных б-нов (2 регу-
лярных в паре с 3 лёгкими ре-
зервными). 

• 51-я: 2 разведывательных полка  
(регулярный в паре с резерв-
ным); 5 пехотных б-нов (3 регу-
лярных в паре с 2 лёгкими ре-
зервными). 

• 11-я пехотная бригада: 3 пехот-
ных б-на (в т.ч. 1 гуркский).

• 38-я бригада: 4 пехотных б-на (2 
регулярных в паре с 2 лёгкими 
резервными). 

• 160-я пехотная бригада: 2 пе-
хотных б-на (регулярный в паре 
с лёгким резервным). 
В 1-ю дивизию также входит 

специализированная пехотная 
группа (4 учебных пехотных б-на) и 
британские войска на Кипре (2 
пехотных б-на).

Анализ организации СВ Брита-
нии показывает, что в ответ на ухуд-
шение ситуации в области европей-
ской безопасности и превращение 

России в стратегического соперни-
ка, в стратегии было выдвинуто 
требование сформировать допол-
нительные боеготовые бригады СВ. 
Для этого 3-я дивизия увеличится с 
3-х до 4-х боевых бригад. Но коман-
дование британских ВС считает, что 
СВ испытывают недостаток в «сред-
них» общевойсковых бригадах для 
быстрой переброски по воздуху на 
необорудованные ТВД, предназна-
ченных, в основном, для операций 
по стабилизации. Семь таких бри-
гад на колёсных ББМ Stryker уже 
имеют СВ США и 2 на колёсных 
ББМ VAB и AMX-10RC – Франции. 
Поэтому в британских СВ тоже ре-
шили создать 2 «средние» ударные 
бригады. Такая бригада будет иметь 
2 полка на гусеничных ББМ Ajax 
(один для разведки и другой для ог-
невой поддержки), 2 механизиро-
ванных б-на на колёсных ББМ MIV, 
4 полка (105-мм пушек, инженер-
ный, медицинский, тылового обе-
спечения/ремонта). 

В 2017 г в британских СВ была 
создана экспериментальная ударная 
группа, в которую пока вошли 
бронеразведывательный полк на 
гусеничных ББМ CRV(T) и 
мотопехотный б-н на колесных БА 
Mastiff, полк тылового обеспечения 
и ремонтный б-н. На её основе к 
концу 2019 г сформируют 1-ю удар-
ную бригаду, а к 2025 г – 4-ю. 

Проект создания ударных бри-
гад на «средних» ББМ критикуют 
многие британские эксперты. Хотя 
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защищенность британских ББМ 
MIV и Ajax будет выше, чем у ББМ 
Stryker и VAB с AMX-10RC, а 
колёсные ББМ MIV имеют мобиль-
ность, как ББМ Stryker, VAB и AMX-
10RC, но гусеничные ББМ Ajax бу-
дет перемещаться медленнее и 
ограничивать мобильность ударных 
бригад. К тому же число строевых 
полков танков Challenger 2 сокра-
тится с 3-х до 2-х, а число танков – с 
227 до 170. Учитывая возросшее 
значение танков, по опыту войн в 
Ираке и Сирии, а также боёв на вос-
токе Украины, это решение пред-
ставляется неверным. А главное – в 
СВ создаются 2 ударные бригады 
без танков, а БРМ Ajax оснащены 
лишь 40-мм пушками. Как ударные 
бригады смогут противостоять, на-
пример, российским соединениям, 
имеющим танки Т-72Б3 и Т-90 со 
125-мм пушками? 

СВ Британии (85 тыс. чел., 227 
танков, 2 дивизии с 9-ю  бригадами, 
в т.ч. 6 лёгких и 3 тяжёлые) 
приспособлены, в основном, для 
операций по стабилизации, причём 
только в коалиции с СВ США и дру-
гих стран НАТО. Самостоятельно 
они могут победить только в опера-
ции типа Фолклендской. Противос-
тоять СВ России (280 тыс. чел., 2780 
танков, 8 тяжёлых дивизий, 25 
тяжёлых и 5 лёгких бригад), британ-
ские СВ смогут только совместно с 
СВ США  и других стран НАТО, 
причём в состоянии выделить для 
этого лишь 1 «тяжёлую» дивизию.  .  

ВВС – 2-й по приоритетности 
вид ВС, учитывая уязвимость Бри-
тании от  ударов с воздуха. ВВС 
включают 3 авиагруппы: 1-ю (бое-
вую), 2-ю (обеспечения) и 22-ю 
(учебную). Годовой налёт лётчиков: 
210 час. на боевых самолётах, 290 
час. – на транспортных, 240 час. – на 
вертолётах. Авиагруппы включают:
• 1-я: 9 эскадрилий (5 – истреби-

телей Typhoon и 3 – истребите-
л е й - б о м б а р д и р о в щ и к о в 
Tornado; 1 – истребителей F-35B 
формируется);

• 2-я:  15 эскадрилий (2 – развед-
чиков Sentinel и Shadow, 1 – са-
молётов РЭР RC-135W, 1 – само-
лётов ДРЛО Sentry, 1 – вертолётов 
спасения Bell 412EP, 2 – заправ-
щиков A330 MRTT, 6 – вертолё-
тов и транспортных самолётов 
(1 – вертолётов AW109E/SP, са-
молётов  BAe-146 и BN-2A, 1 –  
самолётов A400M, 1 –  C-17A 
Globemaster, 3 – C-130J/J-30),  2 
– ударных БЛА Reaper;

• 22-я: 9 учебных и учебно-бое-
вых эскадрилий (1 –  Typhoon, 
1  – Sentry и Sentinel, 1 – Beech 
200, 1 – EMB-312, 2 – Hawk, 3 – 
Tutor).
Королевский полк ВВС включа-

ет 8 эскадрилий (6 охраны и 2 РХБЗ), 
вертолётную школу из 3-х учебных 
эскадрилий вертолётов (1 – Bell 
412EP и 2 –AS350B и AW109E).

Добровольческий резерв ВВС 
включает 10 эскадрилий (5 охраны, 
2 разведки, медицинская, 
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воздушных перевозок, усиления 
штаба) и резерв экипажей С-130.

ВВС США в Британии (менее 
8300 чел.) включают: 
• авиакрыло: 3 эскадрильи (1 – 

истребителей F-15C/D, 2 – ис-
требителей-бомбардировщики 
F-15E); с 2021 г намечено иметь 
ещё 2 эскадрильи F-35A 

• эскадрилья разведчиков OC-
135/RC-135; 

• авиакрыло самолётов-заправ-
щиков KC-135R/T;

• эскадрилья спасательных вер-
толётов HH-60G. 
Анализ организации ВВС Брита-

нии показывает, что положение и 
перспективы там лучше, чем в СВ. 
Они имеют более современный со-
став, хотя тоже невелики. ВВС 
включают 8 эскадрилий боевых са-
молётов (2 – перехватчиков 
Typhoon, 3 – многоцелевых Typhoon 
и 3 – ударных Tornado). Формирует-
ся эскадрилья многофункциональ-
ных истребителей УВВП F-35B. 
Кроме того, для усиления малых 
британских ВВС, в стране базиру-
ются 3 эскадрильи ВВС США (1 – 
истребителей F-15C/D и 2 – ударных 
F-15E). 

В 2025 г британские ВВС плани-
руют иметь 7 эскадрилий Typhoon и 
2 – F-35B. Т.е. по числу боевых 
эскадрилий ВВС изменится мало, 
хотя 3 эскадрильи устаревших 
Tornado будут заменены на 4 
эскадрильи (2 – Typhoon и 2 – F-35B). 
Кроме того, увеличится число 

эскадрилий ударных БЛА, а Reaper 
будут заменены на Protector. Также 
появятся 2 эскадрильи патрульных 
самолетов Р-8A, а в 1 эскадрилье 
транспортные самолеты С-130J бу-
дут заменены современными 
А.400М. У специальных самолётов 
будет продлён срок службы. 

ВВС сейчас обеспечивают ПВО 
страны лишь за счёт истребителей  
Typhoon и не имеют ЗРК малой и 
средней дальности. Подобные ЗРК 
(Sea Ceptor и Sea Viper) есть только 
на 9 кораблях ВМФ. Планируется 
поставить в ВВС и СВ новые ЗРК 
Sky Sabre. Кроме того, на флот по-
ступят 8 фрегатов с ЗРК Sea Ceptor. 
Авиатехника и вооружение ВВС 
станет эффективнее, но компенси-
рует ли это их малое число?

Сейчас британские ВВС имеют в 
строю до 200 боевых самолётов 
(около 250 с самолётами США), а 
ВКС России – 1176. В случае войны 
на Европейском континенте, ВВС 
Британии смогут противостоять 
российским только в составе 
объединённых ВВС НАТО, которые 
могут создать численное превосход-
ство, имеют качественное превос-
ходство по боевым и специальным 
самолётам, а также их вооружению, 
и лучшую подготовке лётчиков.

Но для территории Британии 
угрозу могут представлять лишь 139 
российских бомбардировщиков, а 
реально – КР Х-101/555 (490-590 в 
залпе) с 66 Ту-160 и Ту-95МС. Новую 
угрозу представляют ракеты «Кин-
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жал» с 12 МиГ-31К (для борьбы с 
этими ракетами нужна система 
ПРО). Кроме того, ВМФ России мо-
жет использовать против Британии 
КР «Калибр» (160 в залпе)  с  7 подло-
док, 4 фрегатов и 7 МРК. Число рос-
сийских носителей, а также их КР 
будет расти (особенно, после выхода 
России из ДРСМД и развёртывания 
наземных носителей), что потребует 
от британских ВВС и ПВО принятия 
дополнительных контрмер и увели-
чения помощи союзников по НАТО, 
в первую очередь – США.

ВМС самый приоритетный вид 
ВС, поскольку Британия – остров-
ное государство и зависит от мор-
ских коммуникаций. ВМС обеспе-
чивают оборону Британских о-вов 
и заморских территорий, защища-
ют интересы страны за рубежом. 
ВМС включают ВМФ, морскую ави-
ацию и морскую пехоту, в т.ч.: 
• ВМФ, включающий надводный 

флот (6 эсминцев, 13 фрегатов, 3 
патрульных корабля и 18 кате-
ров, 14 тральщиков, 3 десант-
ных корабля) и подводную 
службу (10 атомных подлодок, в 
т.ч. 4 ракетные и 6 многоцеле-
вых).

• Морская авиация (4650 чел.) 
включает 10 эскадрилий (6 – 
вертолётов ПЛО (Merlin HM2 и 
2 Wildcat HMA2), 1 – вертолётов 
ДРЛО Sea King AEW7 и 3 – учеб-
ных самолётов (1 с Beech 350ER, 
1 с G-115, 1 учебно-боевая с 
Hawk T1).

• Морская пехота (6600 чел.) 
включает 3-ю бригаду (3 б-на 
морской пехоты, амфибийный 
эскадрон, артполк и инженер-
ный полк из СВ, разведгруппа 
из 4-х эскадронов (РЭБ, связи, 
боевого и тылового  обеспече-
ния), полк тылового обеспече-
ния), 2 эскадрона десантных ка-
теров и группа охраны.
Анализ организации ВМС Бри-

тании показывает, что положение и 
перспективы там самые лучшие в 
ВС. Они имеют относительно 
современный океанский состав (4 
ПЛАРБ, 6 многоцелевых ПЛА, 6 
эсминцев ПВО, 13 фрегатов ПЛО), 
который, тем не менее, планируется 
во многом заменить. ВМС получат 2 
авианосца, заменят все 4 ПЛАРБ и 3 
ПЛА (на 4), а также все 13 фрегатов. 

Океанский боевой состав ВМФ 
России, например, имеет 13 ПЛАРБ, 
26 многоцелевых ПЛА, 23 ДЭПЛ, 
авианесущий крейсер, 5 крейсеров, 
15 эсминцев, 10 фрегатов. Также 
есть много прибрежных кораблей. 
Все новые подлодки и корабли 
оснащены КР и ПКР «Калибр», а 
ряд подлодок и кораблей при модер-
низации получат эти ракеты и ПКР 
«Оникс». 

Отсюда британские ВМС имеют 
втрое меньше ПЛАРБ, в 2,6 раз 
меньше ПЛА, вообще не имеют 
ДЭПЛ и крейсеров (у России 23 
ДЭПЛ и 5 крейсеров). Зато у Брита-
нии будет 2 авианосца против 1 рос-
сийского. Кроме того, у ВМФ Брита-
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нии 6 новых эсминцев ПВО и 13 
фрегатов против 6 российских 
изношенных эсминцев, 9 БПК и 10 
фрегатов (лишь 4 новых). ВМФ Бри-
тании получит 4 БЛАРБ, 4 ПЛА и 13 
фрегатов, ВМФ России – 5 БЛАРБ, 6 
ПЛА, 6 ДЭПЛ и 4-6 фрегатов. 

Т.е. ВМФ России имеет большое 
численное превосходство по под-
лодкам, а по надводным кораблям  – 
небольшое. По перспективным под-
лодкам численное превосходство 
ВМФ России тоже небольшое, а по 
числу перспективных авианосцев и 
фрегатов ВМФ Британии превосхо-
дит российский ВМФ. Но по малым 
кораблям прибрежной зоны (корве-
там и МРК, в т.ч. новым, оснащён-
ным КР и ПКР), ВМФ России имеет 
большое превосходство. 

Британские ВМС не смогут са-
мостоятельно решить все задачи 
противостояния с ВМФ России, и 
должны действовать в коалицион-
ных силах, совместно с ВМС США и 
других стран НАТО. Например, 
ВМС США имеют 14 ПЛАРБ с 
БРПЛ, 54 многоцелевые ПЛА с КР и 
ПКР, 11 авианосцев, 23 крейсера, 64 
эсминца и 10 фрегатов. Крейсера и 
эсминцы несут КР и ПКР, ЗРК ПРО/
зональной ПВО/самообороны и 
ПЛУР, а также вертолёты ПЛО. 

Командование специальных сил 
Британии включает части СВ, ВВС 
и ВМС, в т.ч. 4 регулярных специ-
альных полка (воздушной службы, 
лодочной службы, разведыватель-
ный, связи), группу поддержки, 

группу поддержки и совместное 
авиакрыло из 5 эскадрилий (3 – вер-
толётов СВ, 1 – самолётов ВВС и 1 – 
вертолётов ВВС), а также 2 резерв-
ных полка специальных сил. 

Группа спецопераций США в 
Британии включает авиакрыло из 
2-х эскадрилий транспортных само-
лётов (СВВП CV-22B Osprey и MC-
130J). 

ВООРУЖЕНИЕ БРИТАНСКИХ 
ВС. 

Вооружение СВ включает 227 
танков Challenger 2, 613 машин раз-
ведки (176 лёгких гусеничных БРМ 
Scimitar и 437 колёсных 4х4  БРДМ 
Jackal), 466 гусеничных БМП  
Warrior, 1170 гусеничных БТР  (895 
Bulldog и 275 лёгких Spartan), 396 БА 
6×6 MRAP Mastiff, 963 патрульных 
БА 4х4 (399 Foxhound, 396 Panther и 
168 Ridgback), 598 артсистем  (89 
155-мм СГ AS90, 114 105-мм пушек 
L118, 360 81-мм миномётов L16A2, 
35 227-мм РСЗО GMLRS), 18 ПТРК 
Exactor и ? FGM-148 Javelin, 74 ЗРК 
(60 Starstreak SP HVM и 14 Rapier 
FSC), 145 ПЗРК Starstreak, 12 лёгких 
самолётов (9 Defender и 3 Islander), 
253 вертолёта: 50 ударных WAH-
64D Apache, 73 многоцелевых (5 
AS365N3, 34 Wildcat и 34 Gazelle), 
122 транспортные (60 тяжёлых 
Chinook, 48 средних (25 Merlin и 23 
Puma), 14 лёгких (9 AS350B и 5 Bell 
212), 8 БЛА разведки Watchkeeper. 

По программе «Объединенные 
силы-2025» в СВ планируется иметь 
1089 новых БМ: 589 гусеничных 
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Ajax (в т.ч. 245 БРМ и 93 БТР), 500 
колёсных 8х8 MIV (в т.ч. 200 БТР) и 
747 лёгких колёсных 4х4 БА MRV-T; 
607 модернизированных танков и 
ББМ: 227 Challenger 2 и 380 Warrior 
(245 БМП); 192 модернизированных 
вертолета: 50 ударных Apache, 34 
многоцелевых Wildcat, 108 
транспортных (60 Chinook, 25 
Merlin и 23 Puma).

Анализ показал, что СВ имеют 
необходимую номенклатуру ВВТ 
для общевойсковых, 
стабилизационных и миротворчес-
ких операций. Но структура воору-
жений СВ имеет перекос в сторону 
ВВТ для операций по стабилизации. 
Суммарное число колёсных БА 
(MRAP, патрульных и БРДМ) боль-
ше, чем число гусеничных ББМ, что 
объясняется активным участием 
британских СВ в этих операциях. 
Но для общевойскового боя БА го-
дятся мало. Ещё больший недоста-
ток –  малое число танков в СВ (227), 
причём их намерены сократить до 
170. Это решение представляется 
ошибочным.

Соотношение в СВ Британии 
числа танков и ББМ (БМП) сейчас 
составляет 227:1636(446), то есть 
1:7(2), тогда как это соотношение 
для общевойсковых операций 
должно быть 1:1,5(1). Тут тоже на-
лицо диспропорция. В перспективе 
это соотношение в СВ должно стать 
170:538(245), то есть 1:3,2(1,4). Дис-
пропорция уменьшится, но оста-
нется существенной.  

Авиатехника ВВС включает 198 
истребителей (46 ударных Tornado 
GR4/GR4A, 139 многоцелевых 
Typhoon FGR4/T3 и 13 
м н о г о ф у н к ц и о н а л ь н ы х 
малозаметных УВВП F-35B);  9 
самолётов-разведчиков (4 Sentinel 
R1 и 5 Shadow R1), 3 самолётов РЭР 
RC-135W и 6 ДРЛО E-3D; 14 заправ-
щиков/транспортных A330 MRTT, 
58 транспортных (16 A400M и 8 
C-17A, 6 C-130J и 14 C-130J-30, 5 
Beech 200 и 2 Beech 200GT, 3 BN-2A, 
4 BAe-146);  200 учебных (39 EMB-
312, 101 G-115E, 28 учебно-боевых 
Hawk T2 и 32 Hawk T1/1A/1W); 8 
вертолётов (1 AW139 и 4 Bell 412EP, 
2 AW109E и 1 AW109SP); 10 тяжёлых 
БЛА MQ-9A Reaper. 

Вооружение истребителей вклю-
чает УР В-В AIM-9L/L(I), ASRAAM, 
AIM-120C-5; УР В-З Hellfire и 
Brimstone; КР Storm Shadow, УБ 
Paveway II/III/IV.

ВВС США в Британии имеют 47 
боевых самолётов (23 истребителя-
бомбардировщика F-15E и 24 истре-
бителя F-15C/D); самолёты-
разведчики OC-135/RC-135; 15 
самолётов-заправщиков KC-135R/T; 
8 вертолётов 8 HH-60G.

По программе «Объединенные 
силы-2025» в ВВС Британии плани-
руется иметь 298 истребителей (160 
Typhoon и 138 F-35B); 16 ударных 
БЛА Protector; 18 
модернизированных специальных 
самолетов (4 разведчика Sentinel R1 
и 5 – Shadow R1, 6 самолетов ДРЛО 
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Sentry и 3 РЭР RC-135W); 9 базовых 
патрульных самолетов Р-8A; 14 за-
правщиков A330 MRTT; 44 транс-
портных самолета (22 А.400М, 8 
С-17 и 14 С-130J. Кроме того, плани-
руется разработать истребитель 
6-го поколения Tempest и принять 
его на вооружение в 2035 г. 

Анализ показал, что ВВС Брита-
нии имеют сбалансированный со-
став, и почти всю необходимую но-
менклатуру современных самолётов 
(боевых, специальных, транспорт-
ных и учебных), а также спасатель-
ных вертолётов. Недостающие са-
молёты (базовые противолодочные) 
и ЗРК скоро поступят в ВВС. 

Основные боевые самолёты 
ВВС   – многоцелевые истребители 
Typhoon поколения 4++. Начались 
поставки многофункциональных 
малозаметных истребителей 5-го 
поколения F-35B (УВВП обеспечит 
их действия с повреждённых ВПП и 
авианосцев). Устаревшие самолёты 
Tornado будут в 2019 г сняты с воо-
ружения. Имеются дальние разве-
дывательно-ударные БЛА MQ-9A 
Reaper, но они эффективны лишь в 
операциях по стабилизации.  

Боевые самолёты имеют совре-
менное вооружение: УР В-В (AIM-
9L/L(I); AIM-132; AIM-120C-5), УР 
В-З (Brimstone и ALARM), КР Storm 
Shadow, УБ Paveway II/III/IV. Долж-
ны поступить новейшие УР В-В 
Meteor. 

Планируется закупка базовых 
патрульных самолётов P-8A.

Специальные самолёты включа-
ют современные разведчики Sentinel 
R1 и Shadow R1, самолёты РЭР RC-
135W, ДРЛО E-3D, заправщики/
транспортные A330 MRTT. Они 
обеспечивают эффективность дей-
ствий боевых самолётов. 

Транспортные самолёты вклю-
чают современные тяжёлые C-17 и 
A400M, средние C-130J/J-30. Они 
удовлетворяют транспортные по-
требности ВВС. 

Уровень подготовки лётчиков 
высок – число учебных самолётов 
равно числу боевых. Имеются 
учебно-боевые Hawk (используются 
и как лёгкие штурмовики). Годовой 
налёт лётчиков боевых самолётов 
вдвое больше, чем в ВВС России.

Однако число боевых самолетов 
ВВС Британии сильно уменьшилось. 
В 1993 г их было св. 600, а в 2018 г – 
200. К 2020 г, после сокращения 
самолётов Tornado,   число истребите-
лей сократиться до 150 (5 эскадрилий 
Typhoon, и 1  – F-35В). Но к 2025 г чис-
ло эскадрилий  Typhoon увеличится 
до 7, а F-35В – до 2-х. Далее общее 
число Typhoon и F-35В достигнет 300. 
Для противостояния России (её ВВС 
имеют 1176 боевых самолётов) этого 
мало, но надо учитывать, что ВВС 
Британии планируют воевать с Рос-
сией в составе объединённых ВВС 
НАТО, которые имеют 3894 боевых 
самолётов и обладают тройным пре-
восходством над ВВС РФ.

ВМФ имеет 10 атомных подло-
док (4 ракетных типа Vanguard и 6 
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много-целевых (3 типа Trafalgar и 
3  – Astute)), а также 19 океанских 
боевых кораблей  (6 эсминцев типа 
Daring и 13 фрегатов типа Norfolk).  
Есть 3 патрульных корабля (2 типа 
River и 1 – Forth), 18 патрульных ка-
теров (16 типа Archer и 2 – Scimitar), 
14 тральщиков (6 типа Hunt и 8 
Sandown), 2 десантно-вертолётных 
корабля-дока Albion, ледокол 
Protector и 3 судна наблюдения (1 
Scott и 2 Echo). Вспомогательный 
флот имеет 3 десантных транспор-
та-дока типа Bay, 5 танкеров, 2 судна 
снабжения типа Fort Rosalie, 4 
грузовых судна типа Point.

Морская авиация имеет 21 
самолёт (4 транспортных Beech 
350ER,  5 учебных G-115 и 12 учебно-
боевых Hawk), а также 65 вертолётов: 
58 ПЛО (28 Wildcat HMA2 и 30 
Merlin HM2), 7 ДРЛО Sea King 
AEW7.

Морская пехота включает брига-
ду коммандо (99 БТР Viking, 12 105-
мм пушек L118, 27 81-мм миномётов 
L16A1, ПТРК Javelin и ПЗРК 
Starstreak); эскадроны десантных 
катеров – 30 ед. (10 танкодесантных 
LCU Mk10, 16 пехотнодесантных 
LCVP Mk5B и 4 на воздушной по-
душке Griffon 2400TD); группа 
охраны – 2 патрульных катера Island.

По программе «Объединенные 
силы-2025» в ВМС намечено иметь 
4 ПЛАРБ типа Vanguard (их заменят 
на 4 типа Dreadnought);  2 авианосца 
типа Queen Elizabeth; 7 многоцелевых 
ПЛА типа Astute, 6 эсминцев ПВО 

типа 45; 13 фрегатов типа 23 (их за-
менят 8 фрегатов ПЛО типа 26 и 5 – 
многоцелевых типа 31); 6 
патрульных кораблей и 12 тральщи-
ков; 2 десантно-вертолётных кора-
бля-дока и 3 десантных транспорта-
дока, 2 «литоральных ударных 
корабля»; 3 судна наблюдения и 1 
ледокол; 6 танкеров и 3 судна снаб-
жения; 6 эскадрилий вертолётов 
ПЛО (4 – Merlin, 2 – Wildcat).

Анализ показал, что ВМС име-
ют, в основном, необходимую но-
менклатуру современных единиц 
флота: подлодки, боевые, тральные 
и десантные корабли, суда обеспе-
чения, вертолёты и морскую пехоту. 
Недостающие авианосцы уже нача-
ли поступать, палубные истребите-
ли и базовые самолёты скоро посту-
пят. 

Атомные подлодки 
представлены ракетными субмари-
нами типа Vanguard с БРПЛ, 
которые обеспечивают ядерное 
сдерживание, и многоцелевыми 
типа Trafalgar и Astute с КР и ПКР. 
ВМФ включает новые эсминцы 
ПВО типа Daring (нет ТТ ПЛО, а 
ПКР на 3-х из 6) и устаревающие 
фрегаты ПЛО типа Norfolk. Они не-
сут ПКР, пушки, ЗАУ и вертолёты 
ПЛО. Эсминцы имеют ЗРК зональ-
ной ПВО PAAMS, а фрегаты – TT 
ПЛО, ЗРК самообороны Sea Wolf 
или новый ЗРК Sea Ceptor. Также в 
ВМФ есть патрульные корабли типа 
River и новые Forth, современные 
тральщики типа Hunt и Sandown, 
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десантные корабли Albion и Bay.  
Вертолёты включают современные 
машины ПЛО Wildcat и Merlin, 
ДРЛО Sea King, а также ударные 
Wildcat AH1 и транспортные Merlin. 
Уровень подготовки экипажей по-
длодок, кораблей и вертолётов – 
один из самых высоких в мире.

В перспективе ВМФ планирует 
принять на вооружение 2 новых 
авианосца типа Queen Elizabeth, за-
менить все атомные ракетные по-
длодки типа Vanguard на 
перспективные типа Dreadnought, 
атомные подлодки типа  Trafalgar на 
новые типа Astute, фрегаты типа 23 
на перспективные фрегаты типа 26 
и 31, патрульные корабли типа River 
на новые Forth. Это почти полная 
(кроме эсминцев) замена крупных 
боевых кораблей. Возврат на флот 
авианосцев позволит формировать 
1-2 авианосные ударные группы, а 
поступление «литоральных боевых 
кораблей» –2 десантные 
литторальные ударные группы. 

Перспективные фрегаты типа 26 
должны иметь очень мощное воо-
ружение: УВП с КР Tomahawk/
новыми ПКР AGM-158C / 
перспективными КР и ПКР Perseus / 
ПЛУР VL-ASROC, УВП с ЗРК Sea 
Ceptor, пушку, 4 ЗАУ, 2 вертолёта. 
Фрегаты типа 31 должны иметь 
меньше вооружения, но и меньшую 
стоимость. 

Обеспечение ВС вооружением. 
Британия, при выполнении обяза-
тельств в рамках НАТО, планирует  

увеличить на 1% расходы на закуп-
ки ВВТ и направлять не менее 20% 
военного бюджета на разработку и 
закупку новых ВВТ. В ближайшие 
10 лет намечено израсходовать на 
закупку ВВТ 178 млрд. ф. ст.   

ОПК Британии один из наибо-
лее развитых и 
высокотехнологичных в мире. Он 
разрабатывает и производит боль-
шую часть вооружения 
национальных ВС, в т.ч. совместно с 
другими странами НАТО, частично 
выпускает ВВТ по лицензии и ак-
тивно работает на экспорт. Часть 
вооружения для ВС закупается за 
рубежом. 

Вооружение СВ, в основном, 
разрабатывается и производится 
британским ОПК, а его меньшая 
часть выпускается по лицензии, или 
закупается за рубежом.  Авиатехни-
ка ВВС обычно совместной евро-
пейской разработки и производ-
ства, или закупается в США. 
Подлодки, боевые корабли и суда 
ВМФ – британского производства, 
но некоторые типы вооружения на 
них американские.

Подводя итоги необходимо отме-
тить, что в ответ на повышение 
напряжённости в Европе и превра-
щение России в стратегического со-
перника НАТО, в Британии в 2015 г 
была принята Стратегия националь-
ной безопасности. В ней были 
перечислены угрозы королевству и 
сформулированы ответные полити-
ческие, экономические и военные 
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меры по обеспечению безопасности 
страны. Перечень угроз был 
распределён на три уровня в зависи-
мости от степени опасности и вероят-
ности возникновения. Но достаточно 
ли объективно эти угрозы были 
распределены по уровням? Не могла 
ли реальная угроза попасть на третий 
уровень, где её представили малове-
роятной, и поэтому не была намечена 
адекватная ответная мера? В страте-
гии приведена программа ответных 
мер, в т.ч. планы реформирования и 
перевооружения ВС, а также финан-
сирования этих мероприятий.

План реформирования СВ вклю-
чает создание в «тяжёлой» дивизии 
2-х «средних» бригад (вместо 1 
«тяжёлой» бригады) и реорганиза-
цию оставшихся там 2-х «тяжёлых» 
бригад с исключением в каждой 
бронеразведывательного полка и 
добавлением 2-х резервных 
пехотных б-нов. В итоге стратеги-
ческая мобильность дивизии 
вырастет, но число танковых пол-
ков уменьшится с 3-х до 2-х, что 
ослабит её боевую мощь. В «лёгкой» 
дивизии 3 пехотные бригады из 6 
дополнительно получат по резерв-
ному полку разведки и 2 резервных 
пехотных б-на, что повысит гиб-
кость применения. Все эти измене-
ния усилят мобильность дивизий, 
но их общевойсковые возможности 
снизятся. Перевооружение СВ бу-
дет включать поставку новых «сред-
них» гусеничных БРМ/БМ Ajax и 
колёсных 8х8 БТР/БМ MIV в «сред-

ние» бригады, новых лёгких БА 
MRV-T в пехотные бригады, модер-
низацию танков и БМП в «тяжёлых» 
бригадах (но уменьшение числа 
танков и БМП является серьёзным 
недостатком), а также поставу 
новых ЗРК Sky Sabre (назревшая 
мера, поскольку наземная ПВО СВ 
очень слаба). Все эти меры, в осно-
вном, повысят возможности СВ 
вести операции по стабилизации, 
но ещё более понизят способности 
противостоять СВ России.

План реформирования ВВС 
включает дополнительное форми-
рование 2-х эскадрилий истребите-
лей Typhoon и 2-х – F-35B (в пер-
спективе намечено иметь  160 
Typhoon и 138 F-35B), закупку 9 
самолётов P-8A, 16 БЛА Protector и 
ЗРК Sky Sabre, модернизацию 
самолётов. Эти меры повысят воз-
можности британских ВВС и 
системы ПВО, но не в той степени, 
чтобы они смогли самостоятельно 
защитить Британию от угрозы рос-
сийских крылатых ракет.    

Для ВМС намечено закупить 4 
ПЛАРБ типа Dreadnought, 2 авиа-
носца типа Queen Elizabeth, 4 
многоцелевых ПЛА типа Astute, 8 
фрегатов ПЛО типа 26 и 5 – 
многоцелевых типа 31, 5 патрульных 
кораблей и др. Это, безусловно, зна-
чительно повысит боевые возмож-
ности ВМС, но далеко не достаточ-
но, чтобы выполнить все задачи, 
возлагаемые на ВМС в плане проти-
востояния ВМФ России. 
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Кроме того, существует очень 
серьёзная угроза планам перевоо-
ружения ВС. Только на закупку ВВТ 
в ближайшие 10 лет намечено из-
расходовать 178 млрд. ф. ст., а уже 
сейчас военные программы имеют 
дефицит 7 млрд. ф. ст. За 10 лет эта 
сумма может вырасти вдвое, в итоге 
ряд важных программ может быть 
урезан или вообще отменён (напри-
мер, закупка 138 самолётов F-35B). 
Причиной снижения военных рас-
ходов может стать уменьшение бри-
танского ВВП и понижение курса 
фунта из-за выхода Британии из ЕС.

ВС Британии хорошо 
подготовлены, имеют 
сбалансированный состав и 
резервы, а также современное воо-
ружение, но они слишком невелики. 
Поэтому противостоять угрозе ВС 
России они смогут только в составе 
объединённых группировок, со-
вместно с ВС США  и других стран 
НАТО. Причём, в силу повышения 
в перспективе уровня угрозы (из-за 
выхода России из ДРСМД) и сниже-
ния возможностей Британии при-
нять адекватные ответные меры 
(из-за выхода Британии из ЕС), бри-
танскому руководству надо искать 
новые пути обеспечения нацио-
нальной безопасности.

Поскольку ВС Украины 
испытывает острую потребность в 
ВВТ, а ВС Британии имеют на хра-
нении много вооружения и британ-
ское руководство понимает угрозу 
для Украины, представляется 

целесообразным, чтобы украинское 
руководство  предприняло усилия 
для приобретения британского воо-
ружения.    
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