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Безпековий огляд «ВИКЛИКИ і 
РИЗИКИ» Центру досліджень армії, 

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

аналітиками ЦДАКР за підтримки 
банку «Аркада». Для підготовки 

оглядів залучаються відомі 
експерти, дипломати, військові 

фахівці та спеціалісти усіх відомств, 
що працюють у безпековому 

середовищі України. 

Метою публікацій Безпекового 
огляду «ВИКЛИКИ і РИЗИКИ» 

є оперативне та аналітичне 
інформування зацікавлених 
профільних структур, ЗМІ та 

громадян, що цікавляться 
актуальними проблемами безпеки 

України. 

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

та містить експертні думки, які 
можуть не збігатися з офіційною 

позицією української влади. 

@2014 Центр досліджень армії, 
конверсії та роззброєння     

У разі цитування обов’язкове 
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ЗМІСТ

Загальні 
оцінки

У дзеркалі 
експертноі 

думки

Аналітичні 
розробки

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

Современное состояние воздушно-космической обороны 
России и перспективы её развития. Часть 3. Приложения

Проблеми реформування Міністерства оборони України 

Проблема суїцидного тероризму в світі та її актуальність для 
України

На порозі місцевих виборів. Що чекати  в Молдові?
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Росія намагається взяти Україну в 
облогу

Ризики для України на міжна-
родній арені 

Міжнародний скандал, що 
пов’язаний з Україною, триває. 28 
вересня стало відомо, що держсе-
кретаря США Майка Помпео 
зобов’язали надати Конгресу доку-
менти про контакти з Україною. За-
галом, розслідування у США сто-
совно президента Трампа щодо 
ймовірного «тиску» на президента 
України Зеленського, поки що оці-
нюється експертною спільнотою як 
негативне для офіційного Києва. 
Водночас, не виключено, що тиск 
всередині США на президента 
Трампа - за намагання дискредиту-
вати свого ймовірного опонента на 

виборах 2020 року – демократа Джо 
Байдена, - може неочікуваним шля-
хом допомогти Україні. А саме, ак-
тивність конгресменів та подаль-
ший перебіг подій навколо 
майбутніх президентських виборів 
в США цілком здатне розблокувати 
заморожену Трампом військову до-
помогу Україні (як відомо, при-
близно 30 млн доларів з 250 мільйо-
нів військової допомоги Україні у 
поточному фінансовому році в 
США, який завершиться 1 жовтня, 
адміністрація президента Дональ-
да Трампа розраховує знову замо-
розити, згідно з повідомленням 25 
вересня інформаційного агентства 
Reuters з посиланням на власні 
джерела у Білому домі). З іншого 
боку, варто погодитися з більшістю 

Загальні 
оцінки

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

Валентин Бадрак, 
директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння (ЦДАКР)

Активність конгресменів та подаль-
ший перебіг подій навколо майбутніх 

президентських виборів в США ціл-
ком здатне розблокувати заморо-
жену Трампом військову допомогу 

Україні



5

політологів та оглядачів, які вже 
визначили, що публікація телефон-
них перемовин Зеленського із 
Трампом вже суттєво зашкодила 
іміджу українського лідера. Незва-
жаючи на те, що йому вдалося про-
демонструвати себе в Америці вмі-
лим спікером та дипломатом. 
Зокрема, телефонна заява Зелен-
ського щодо генерального проку-
рора («Наш новий прокурор - на 
сто відсотків моя людина». «Він 
розгляне ситуацію про компанію, 
яку ви згадуєте») надала негатив-
ного забарвлення постаті нового 
президента та виявила ознаки го-
товності до «ручного управління», 
що прямо суперечить раніше нада-
ним обіцянкам. Разом з тим, ціл-
ком не виключено, що у ситуації, 
що склалася, збирачем негативу 
виявиться як раз Трамп, а не Зелен-
ський. Для світової спільноти є 
очевидними як готовність ниніш-
нього очільника США грати поза 
правилами й використовувати за-
боронені прийоми, так і залежність 
України від американської під-
тримки, включно з військово-тех-
нічною допомогою.

Що ж до безпосередньо зустрічі 
Зеленського і Трампа, то слід згада-
ти дуже прозорий натяк американ-
ського президента на те, що він 
розраховує на самостійну роботу 
України у питанні протистояння 
ворожій Росії. А саме, промова 
Трампа, що Путін і Зеленський на-
решті зустрінуться і «вирішать 

свою проблему» стала найбільш 
неприємним сюрпризом під час за-
океанського вояжу українського 
президента. Додати можна й те, що 
Трамп майже докоряв Зеленському, 
що США «вже і так дуже і дуже до-
помогли» Україні, надали їй чима-
ло ресурсів та протитанкові комп-
лекси. Фахівці помітили 
невизначеність майбутнього, зо-
крема, можливості продовження 
допомоги з боку США. 

Оглядачі примітили ще один ва-
гомий нюанс: в телефонній розмові 
Трампа і Зеленського не було таких 
реверансів з боку президента США 
на адресу Путіна. Це означає лише 
одне: вони непримиримі суперни-
ки, безвідносно від ймовірних 
впливів під час виборної кампанії в 
США та реверансів на офіційній 
сцені.

Нарешті, чи краще для майбут-
нього України виглядав би реаль-
ний імпічмент Трампа? Безумовно! 
Змінити непередбачуваність кон-
фліктного, вибухового Трампа, 
який зневажливо ставиться до 
будь-яких правил і канонів, на зро-
зумілого технократа було вдачею 
не тільки для Києва, а й для усього 
євроатлантичного світу. Але, чи ді-
йде до цього в США, прогнозувати 
важко. Можна лише констатувати: 
на цьому етапі Україна тримає темп 
та здатна робити вагому мину на-
віть за умов поганої гри. Нагадає-
мо, у Палаті представників Конгре-
су США, яку контролюють 
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демократи, прихильники імпічмен-
ту президента США Дональда 
Трампа зібрали 210 голосів з необ-
хідних 218 для затвердження зви-
нувачень за процедурою (повідо-
млення телеканалу CNN, 26 
вересня). То ж, можливо, просто 
варто почекати.             

Новітні тенденції і ризики 
Зухвала атака дронів на великі 

нафтові об’єкти в Саудівській Ара-
вії у вересні стала черговим приво-
дом для перегляду концепцій пере-
озброєння. Безвідносно від того, 
що стоїть за цим конкретним напа-
дом, експерти вже почали дискусію 
про те, що асиметричні військові 
операції можуть стать частиною 
нової реальності сучасного світу. 
Додаткова небезпека полягає у 
тому, що така зброє є відносно де-
шевою (у порівнянні, скажімо, із 
бойовими літаками та ракетами), 
проте її «економічність» не заважає 
виходити на глобальний рівень та 
досягати стратегічних цілей. Також 
особливу увагу слід звернути на те, 
що сучасні війни можуть суттєво 
змінитися за структурою, зокрема, 
внаслідок участі груп людей, які 
можуть не ототожнюватися (при-
наймні, офіційно) із конкретною 
державою. Так і в «саудівському 
кейсі» відповідальність за атаки 
дронів взяли на себе єменські хуси-
ти, які розраховують на всіляку 
підтримку Ірану. Якщо поглянути 
на цю справу глибше, легко можна 

знайти такі ж самі підходи, що ви-
користовує Росія у війні проти за-
хідного світу та проти України. Ма-
ються на увазі приватні військові 
компанії, які цілком можуть діяти у 
автономному режимі, а не у офіцій-
ному складі сил і засобів військ РФ. 
В умовах, коли навіть потужні у во-
єнному сенсі держави уникають 
прямих військових конфліктів, 
розвиток мілітарних (парамілітар-
них) груп може виявитися новою 
глобальною небезпекою для усього 
світу. Що ж до України, то, беручи 
до уваги переважно ворожий ха-
рактер дій сусідньої Росії, слід по-
піклуватися про створення умов 
для ефективної протидії таким за-
грозам.     

Трансформації в Україні.  
Реальний стан

Бюджет-2020: Раді пропонують 
передбачити видатки на оборону в 
обсязі 5,4% ВВП

Новини » Фінанси    16.09.2019 - 
15:26Новость на русском

Бюджет-2020: Раді пропонують 
передбачити видатки на оборону в 
обсязі 5,4% ВВП

Ілюстративне фото (Віталій Но-
сач/РБК-Україна)

Зокрема, на нацбезпеку та обо-
рону Міноборони пропонується 
виділити понад 200 млрд гривень

У проекті державного бюджету 
України на 2020 рік Кабінет міні-
стрів України пропонує Верховній 

Експерти вже почали дискусію про 
те, що асиметричні військові опера-

ції можуть стать частиною нової 
реальності сучасного світу. Додат-
кова небезпека полягає у тому, що 

така зброє є відносно дешевою (у 
порівнянні, скажімо, із бойовими 

літаками та ракетами), проте її 
«економічність» не заважає виходи-
ти на глобальний рівень та досяга-

ти стратегічних цілей



7

раді передбачити видатки на націо-
нальну безпеку та оборону в обсязі 
245 791,8 млн грн. Про це вказано у 
проекті, опублікованому на сайті 
парламенту.

Вказана сума складає 5,4 % ВВП.
Зокрема передбачається перед-

бачити:
• 207 805,7 млн грн - видатки за 

бюджетними програмами Мі-
ноборони, інших суб’єктів сек-
тору безпеки і оборони (з них із 
загального фонду - 194 796,0 
млн грн або на рівні 2019 року з 
урахуванням рішень Кабінету 
міністрів України щодо переда-
чі бюджетних призначень);

• 10 000,0 млн грн - державні га-
рантії;

• 27 986,1 млн грн - додаткові ви-
датки із загального фонду за 
бюджетною програмою Ради 
національної безпеки і оборони 
«Нерозподілені видатки на на-
ціональну безпеку і оборону», 
які будуть розподілені окремо 
за рішенням РНБО.
Крім того, видатки по загально-

му фонду пропонується спрямува-
ти, зокрема, на:
• грошове забезпечення та заро-

бітну плату (з нарахування-
ми)  - 127 044,3 млн грн;

• медикаменти та перев’язувальні 
матеріали - 587,6 млн грн;

• продукти харчування - 4 582,3 
млн грн;

• оплату комунальних послуг та 
енергоносіїв - 4 446,4 млн грн;

• створення, закупівлю, модерні-
зацію та ремонт озброєння та 
військової (спеціальної) техні-
ки - 29 817,8 млн грн;

• виплату одноразової грошової 
допомоги у разі загибелі (смер-
ті), інвалідності або часткової 
втрати працездатності та інші 
соціальні виплати - 4 336,0 млн 
грн;

• будівництво (придбання) жит-
ла - 1 822,9 млн гривень.
Нагадаємо, раніше глава Мінфі-

ну Оксана Маркарова анонсувала, 
що Кабмін планує закласти 245,8 
мільярдів гривень на різних розпо-
рядників, які залучені до безпеки і 
оборони. Вона підкреслювала, що є 
окрема нова стаття - кошти, які по-
винні бути перерозподілені Радою 
національної безпеки і оборони 
України.

Також слід звернути увагу на те, 
що друга половина вересня «від-
крила рахунок» кадровим ротаці-
ям. А саме, секретар Ради націо-
нальної безпеки Олександр 
Данилюк подав на розгляд прези-
дента заяву про відставку. При 
цьому офіційна причина звільнен-
ня з посади ні сам Данилюк, ні 
представники Офісу президента не 
називають. Однією з ключових 
причин відставки секретаря РНБО 
може бути той факт, що всередині 
владної команди існують декілька 
центрів впливу, які конкурують 
між собою. При цьому РНБО так і 
не вдалося перетворити на ключо-

Однією з ключових причин відставки 
секретаря РНБО може бути той 

факт, що всередині владної команди 
існують декілька центрів впливу, 

які конкурують між собою. При 
цьому РНБО так і не вдалося пере-

творити на ключову платформу, де 
розробляються головні рішення з 
трансформації сектору безпеки і 

оборони країни
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ву платформу, де розробляються 
головні рішення з трансформації 
сектору безпеки і оборони країни. 
Цілком очевидно, що ця ротація є 
лише першою з серії, і справа тут не 
стільки у розчаруванні конкретних 
посадовців у «впливовості» посад, 
які вони посідають, скільки у тому, 

що головні державні рішення при-
ймаються вузьким колом осіб, 
близьких до президента, безвіднос-
но від посад та відомств. Це є до-
волі ризикованим та може призво-
дити не тільки до помилок, а й до 
девальвації цінностей в роботі де-
зорієнтованої державної машини.



ВИКЛИКИ і РИЗИКИ / 30 вересня 2019

9

Проблеми реформування Міністерства 
оборони України

За умов, коли Україна перебуває в 
стані de facto війни, а рівень військо-
вих загроз для національної безпеки 
держави є стабільно високим, ре-
форма Міністерства оборони Украї-
ни (далі — МОУ) є критично важли-
вою для забезпечення 
обороноздатності Збройних сил 
України та їх спроможності захища-
ти територіальну цілісність і сувере-
нітет України. Основні пріоритети 
реформування МОУ викладені в 
Стратегічному оборонному бюлете-
ні (далі – СОБ), введеному в дію Ука-
зом Президента України №240/2016 
від 06.06.2016. Бюлетень визначає 5 
стратегічних цілей реформування, 
досягнення яких покладене на МОУ. 

Зокрема, передбачається створення 
ефективної організації МОУ, струк-
турованої відповідно до найкращих 
практик країн Альянсу, що відпові-
датиме принципам демократичного 
цивільного контролю у сфері оборо-
ни та дозволить вибудувати пер-
спективну систему керівництва, 
основану на новому розподілі по-
вноважень, функцій, завдань, яка 
відповідатиме прийнятим у держа-
вах-членах НАТО принципам.1 

1  СОБ рясніє посиланнями на принципи, кри-
терії та стандарти «прийняті в країнах-чле-
нах НАТО», найкращі практики держав 
Альянсу та «євроатлантичні стандарти». 
Водночас, з документів з реформи МОУ не 
зрозуміло, які саме стандарти взяті за зра-
зок, стандарти яких країн і т. д.

У дзеркалі 
експертноі 

думки

Іван Руснак, 
перший заступника міністра оборони України,

Костянтин Соколов,
начальник Управління інформаційних технологій Міноборони України, 

Валентин Бадрак, 
експертів Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння 

Реформа Міністерства оборони 
України (далі — МОУ) є критично 

важливою для забезпечення оборо-
ноздатності Збройних сил України 

та їх спроможності захищати 
територіальну цілісність і суверені-

тет України
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Не слід однак забувати, що по-
треба в реформуванні МОУ, як і ін-
ших міністерств, обумовлена, на-
самперед, необхідністю якісного 
підвищення ефективності роботи 
міністерств, перетворення їх у цен-
три вироблення політики, здатні 
ефективно здійснювати аналіз про-
блем у відповідних сферах і пропо-
нувати рішення. В цьому сенсі ре-
формування МОУ не може бути 
окремим процесом, який керується 
власними правилами, а повинно 
складати органічну частину зусиль 
із реформи всієї системи держав-
ного управління в країні.

Основоположним документом, 
який визначає мету, пріоритет, за-
вдання і строки реформи державно-
го управління є «Стратегія рефор-
мування державного управління на 
2016-2020 рр.» (далі  — Стратегія), 
прийнята в червні 2016 р. з метою 
вдосконалення системи державного 
управління і відповідно підвищен-
ня рівня конкурентоспроможності 
країни. Фактично, цілі СОБ загалом 
збігаються з цілями реформування 
міністерств, передбачених Стратегі-
єю. Однак при цьому процес рефор-
мування МОУ, відображений у від-
повідному Плані дій2, не має чіткої 
прив’язки до реформування дер-
жавного управління в цілому відпо-
відно до Стратегії, а також не бере 

2  «План дій щодо впровадження оборонної ре-
форми у 2016-2020 роках» було затверджено 
наказом Міністра оборони України 
15.08.2016 р. Доступно за посиланням: http://
www.mil.gov.ua/content/tenders/Plan_2208.pdf

до уваги наступні документи щодо 
реформи державного управління, 
такі як «Концепцію оптимізації сис-
теми центральних органів виконав-
чої влади» (27.12.2017 р.) (далі — 
Концепція). Концепцією, зокрема, 
передбачено на другому етапі її реа-
лізації (серпень 2018 року – грудень 
2019 року) проведення функціо-
нального обстеження та утворення 
директоратів у інших міністерствах, 
в т. ч. в МОУ, з урахуванням досвіду 
пілотних міністерств. А Планом 
пріоритетних дій уряду на 2018 р. 
передбачено, що МОУ в числі інших 
міністерств ще в квітні 2018 р. мало 
підготувати та подати на розгляд 
Координаційної ради з питань ре-
формування державного управлін-
ня пропозиції щодо цільової струк-
тури апарату міністерств.3 Цього 
зроблено не було, що вказує, оче-
видно на відсутність активності Мі-
ністерства в цьому напрямку.4 При-
наймні до прийнятого ще в 2016 р. 
Плану дій щодо впровадження обо-
ронної реформи у 2016-2020 рр. не 
було внесено жодних змін, направ-
лених на впровадження положень 
Концепції. 

Більше того, посилаючись на 

3  Розпорядження КМУ від 28 березня 2018 р. 
№ 244-р «Про затвердження плану пріори-
тетних дій Уряду на 2018 рік». Досупно за по-
силанням: https://www.kmu.gov.ua/storage/
app/uploads/public/5ad/77b/6b8/5ad77b6b
8b685748316567.doc

4  На сайті МОУ відсутній План заходів з ви-
конання плану пріоритетних дій Уряду на 
2018 р.

Планом пріоритетних дій уряду на 
2018 р. передбачено, що МОУ в числі 

інших міністерств ще в квітні 
2018 р. мало підготувати та пода-

ти на розгляд Координаційної ради з 
питань реформування державного 

управління пропозиції щодо цільової 
структури апарату міністерств.  

Цього зроблено не було, що вказує, 
очевидно на відсутність активнос-
ті Міністерства в цьому напрямку.
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специфіку завдань МОУ, керівни-
цтво Міністерства відстоює право 
на особливий його статус в рефор-
мі держуправління. Зокрема, за на-
поляганням МОУ в Законі «Про 
центральні органи виконавчої вла-
ди» були закріплені норми, згідно з 
якими державним секретарем 
МОУ може бути військовослужбо-
вець, а Міністру за рахунок повно-
важень державного секретаря на-
дано широкі кадрові повноваження 
(в т. ч. право призначеня і звільнен-
ня керівників структурних підроз-
ділів апарату міністерства). В Кон-
цепції також закріплено 
положення, що особливості фор-
мування структури апарату МОУ, 
як і кількох інших міністерства, ви-
значаються з урахуванням визна-
чених законом спеціальних вимог 
щодо їх функціонування.

Безперечно, МОУ має низку 
особливостей, що суттєво вирізня-
ють його серед інших міністерств. 
Але на нашу думку, вони не пови-
нні слугувати підставою для ігно-
рування загальних принципів ре-
форми державного управління, 
окреслених відповідною Стратегі-
єю та іншими документами.

Таким чином, можна констату-
вати, що процес реформування 
МОУ відбувається в певній ізоляції 
від реформи державного управлін-
ня, зокрема і тій її частині, що сто-
сується реорганізації міністерств. 
Структура Міністерства оборони, 
хоч і зазнала певних косметичних 

змін за останні роки, не відображає 
головної мети реформи мініс-
терств, тобто перетворення їх у 
центри формування та реалізації 
державної політики в одній чи де-
кількох визначених КМУ сферах. 
Саме тому дуже важливо на ниніш-
ньому етапі реформування Мініс-
терства оборони правильно спро-
ектувати майбутні директорати 
так, щоб вони мали інституційну 
спроможність аналізувати і форму-
вати політику, а також відповідати 
за функціонально відокремлені 
частини діяльності із забезпечення 
обороноздатності України. Нещо-
давно прийнятий Закон України 
«Про національну безпеку» чітко 
відносить до повноважень Мініс-
терства оборони лише «організа-
цію в силах оборони заходів обо-
ронного планування, визначення 
засад воєнної, військової кадрової 
та військово-технічної політики у 
сфері оборони, здійснення в уста-
новленому порядку координації ді-
яльності державних органів та ор-
ганів місцевого самоврядування 
щодо підготовки держави до обо-
рони» (п. 2 ст. 15).

Чинна ж структура Міноборо-
ни, на нашу думку, є недосконалою 
з кількох причин :

По-перше, структура апарату 
МОУ є нераціональною. Кількість 
структурних підрозділів є надмір-
ною, а їх перелік і функції не за-
вжди кореспондуються із сферами 
державної політики, за які повинно 

Структура Міністерства оборони, 
хоч і зазнала певних косметичних 

змін за останні роки, не відображає 
головної мети реформи мініс-

терств, тобто перетворення їх у 
центри формування та реалізації 

державної політики в одній чи 
декількох визначених КМУ сфера

Структура апарату МОУ є нераціо-
нальною. Кількість структурних 

підрозділів є надмірною, а їх перелік 
і функції не завжди кореспондують-

ся із сферами державної політики, 
за які повинно відповідати Мініс-

терство
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відповідати Міністерство. Дотепер 
в МОУ не розпочато роботу з впро-
вадження положень Концепції в 
частині формування директоратів 
політики. Нераціональна структу-
ра МОУ, в якій дотепер існує чима-
ло підрозділів, що займаються не-
властивими функціями, 
безпосередньо пов’язана також із 
надмірною кількістю (бл. 120) 
функцій міністерства, закріплених 
в Положенні про МОУ.

Також дотепер в безпосередньо-
му підпорядкуванні Міністерства 
перебуває занадто багато різного 
роду структур, які безпосередньо 
не займаються формуванням полі-
тики. В структурі МОУ, окрім влас-
не звичайних структурних підроз-

ділів, перебуває також 18 так 
званих «структурних підрозділів, 
безпосередньо підпорядкованих 
МОУ» — до цієї категорії належать 
дуже різні за функціями і завдан-
нями установи — від Національно-
го університету оборони України 
до Головного управління розвитку 
та супроводження матеріального 
забезпечення ЗСУ, від Галузевого 
державного архіву МОУ до Управ-
ління забезпечення розвитку 
озброєння та військової техніки. 
Частину з цих установ реалізують 
державу політики в певних сферах 
(тобто фактично виконують функ-
ції, аналогічні функціям ЦОВВ), 
частину доречно було б тісніше ін-
тегрувати до апарату міністерства. 

Схема 1. Структура апарату Міністерства оборони України

В структурі МОУ, окрім власне 
звичайних структурних підрозділів, 

перебуває також 18 так званих 
«структурних підрозділів, безпосе-

редньо підпорядкованих МОУ» — до 
цієї категорії належать дуже різні 
за функціями і завданнями устано-
ви — від Національного університе-

ту оборони України до Головного 
управління розвитку та супрово-

дження матеріального забезпечен-
ня ЗСУ, від Галузевого державного 

архіву МОУ до Управління забезпе-
чення розвитку озброєння та вій-

ськової техніки
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Необхідність існування двох типів 
структурних підрозділів в загаль-
ній структурі МОУ викликає вели-
кі сумніви.

По-друге, в МОУ забагато за-
ступників міністра (4, а вистачило 
б 2), і не завжди зрозумілі їхні ролі. 
Так, згідно з розподілом повнова-
жень між міністром, першим за-
ступником і заступниками міні-
стра, діяльність двох департаментів 
одночасно спрямовується і коорди-
нується першим заступником і за-
ступником з питань європейської 
інтеграції. Хоч вони і опікуються 
різними питаннями діяльності від-
повідних департаментів, таке по-
двійне підпорядкування викликає 
питання.

По-третє, виходячи зі схеми 
спрямування та координації струк-
турних підрозділів апарату МОУ, 
державний секретар de facto є ще 
одним заступником міністра з ад-
міністративних питань. Додатком 1 
до Наказу Міністерства оборони 
«Питання Міністерства оборони 
України» №311 від 06.06.2017 ви-
значено не лише розподіл повнова-
жень і обов’язків між міністром, 
першим заступником та заступни-
ками міністра, але також обов’язки 
державного секретаря міністер-
ства, що суперечить нормам Зако-
нів «Про КМУ» та «Про ЦОВВ» і 
Положення про МОУ. Окрім того, 
частина 7 цього Додатку містить 
кілька положень, що на нашу дум-
ку, суперечать як духу, так і букві 

тих норм закону, що визначають 
роль державного секретаря в 
структурі міністерства:
• Так, на державного секретаря 

покладено виконання функцій, 
не передбачених законами «Про 
ЦОВВ», «Про державну служ-
бу» і самим Положенням про 
МОУ. Наприклад, згідно з до-
датком на нього покладено:
• виконання завдань МОУ 

щодо реалізації державної 
політики в сфері фізичної 
культури і спорту;

• Здійснення державного на-
гляду за безпекою експлуа-
тації машин, механізмів, 
устаткування та інших засо-
бів виробництва, державно-
го нагляду за безпечним ве-
денням робіт 
військовослужбовцями, дер-
жавного технічного нагляду 
за додержанням чинних 
нормативних актів про охо-
рону праці під час виготов-
лення обладнання військо-
вого та спеціального 
призначення на замовлення 
МОУ (тобто, навіть на при-
ватному підприємстві);

• Реалізацію повноважень ор-
гану щодо здійснення управ-
ління об’єктами державної 
власності та державним 
майном, закріпленим за під-
приємствами, що належать 
до сфери управління Міно-
борони;

По-друге, в МОУ забагато заступни-
ків міністра (4, а вистачило б 2), і не 

завжди зрозумілі їхні ролі
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• Реалізацію єдиної державної 
політики в сфері відчуження 
військового майна, відчу-
ження земельних ділянок.

• На державного секретаря по-
кладено безпосереднє спряму-
вання та координація діяльнос-
ті 4 структурних підрозділів 
МОУ, причому навіть не всіх, 
які можна було умовно згрупу-
вати в секретаріат. Подив ви-
кликає те, що до них не нале-
жить департамент кадрової 
політики. Це, очевидно, супере-
чить ст. 10 Закону «Про ЦОВВ», 
згідно з якою державний секре-
тар повинен бути керівником 
всього апарату міністерства. 
Цим же положенням його фак-
тично прирівняли до заступни-
ка міністра з адміністративних 
(і то не всіх) питань.

• На державного секретаря по-
кладено спрямування та коор-
динація діяльності кількох (5) 
установ і організацій, що нале-
жать до сфери управління мі-
ністерства, хоча за Законом 
«Про ЦОВВ» повноваження 
державного секретаря в стосун-
ку до державних підприємств, 
установ, організацій, що нале-
жать до сфери управління від-
повідного міністерства обмеж-
уються лише призначенням і 
звільненням їх керівників, а та-
кож притягненням їх до дисци-
плінарної відповідальності.
Підсумовуючи, вважаємо, що 

наявні в процесі реформування 
МОУ проблеми не дозволяють 
йому ефективно і якісно виконува-
ти головне завдання, тобто здій-
снювати аналіз і формування полі-
тики у визначених сферах. 
Вважаємо, що з метою виправлен-
ня цієї ситуації доцільним було би 
прискорити реформування Мініс-
терства за схемою, вже випробува-
ною в 10 пілотних міністерствах і 
закріпленою в «Концепції оптимі-
зації системи ЦОВВ», тобто ство-
рити в Міністерстві оборони ди-
ректорати політики — структурні 
підрозділи, відповідальні за фор-
мування всіх етапів державної по-
літики в певних сферах, а також 
здійснити функціональне обсте-
ження з метою позбавлення від не-
властивих функцій. 

На нашу думку, оптимальна 
структура директоратів політики 
Міноборони може виглядати при-
близно так (схема на сторінці 20).
• Згідно із завданнями реформу-

вання міністерств, сферу полі-
тики за яку відповідає кожне 
міністерство має бути розподі-
лено на 4-6 підсфер, за кожну з 
яких буде відповідати один ди-
ректорат. При цьому важливо, 
щоб кожен директорат мав від-
повідальність за чітко відокрем-
лену підсферу політики на всіх 
етапах її вироблення та реаліза-
ції.

• Таким чином, за цією логікою, 
Директорат збройних сил назем-
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ного театру воєнних дій має фор-
мувати політику держави щодо 
розвитку збройних сил України, 
має відповідати за питання, яки-
ми мають бути ЗСУ, де вони ма-
ють знаходитися, як вони мають 
бути організовані, як вони мають 
діяти та взаємодіяти тощо.

• Директорат ППО та сил стри-
мування розвиває політику 
щодо методів захисту території 
України, не пов’язаних з назем-
ним ТВД, зокрема, політику в 
сфері розвитку протиракетної 
та протиповітряної оборони, 
ВМС і ССО.

• Директорат озброєнь та тилово-
го забезпечення повинен форму-

вати відповіді на питання, як і 
чим найефективніше озброїти та 
забезпечити ЗСУ відповідно до 
потреб, сформульованих 1-м і 
2-м директоратами.

• Директорат освіти, мобілізації 
та територіальної оборони по-
винен відповідати за політику 
щодо принципів комплектуван-
ня особового складу ЗСУ, відпо-
відно до потреб, сформульова-
них директоратами 1 і 2. Він має 
визначати потребу в мобілізації 
та забезпечувати її, відповідати 
за навчання територіальної обо-
рони по регіонах, відповідати за 
організацію медичного забезпе-
чення та надання інших видів 

Схема 2. Оптимальна структура Міністерства оборони України
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соціальних послуг військовос-
лужбовцям (підтримка, реабілі-
тація і т. д.).

• Директорат розвідки та інфор-
маційних воєн відповідає за ор-
ганізацію збору інформації про 
армії потенційних противників, 
аналіз методи війни, інформа-
ційну та кібербезпеку тощо.

• Реформа вимагає, щоб в кожно-
му міністерстві були також ство-
рені директорати стратегічного 
планування та європейської ін-

теграції, що мають займатися 
методичним забезпеченням, уза-
гальненням та узгодженням на-
працювань директоратів для 
підготовки документів Мініс-
терства чи уряду в цілому. Осо-
бливість Міністерства оборони 
мала би полягати в тому, що цей 
директорат повинен також за-
безпечувати співпрацю з НАТО 
та виконання всіх документів 
щодо імплементації стандартів 
НАТО та інтеграції до НАТО.
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Псевдомінування ветераном 
АТО Олексієм Бельком мосту Метро 
в Києві 18 вересня 2019 р. хоч і не 
підтвердило початкової версії про 
терористичний акт, проте актуалізу-
вало для України важливу тему суї-
цидного або «жертовного» терориз-
му, відмінною рисою якого є 
готовність пожертвувати своїм жит-
тям на користь досягнення певної 
політичної мети. Дії Белька пізніше 
були кваліфіковані як «хуліганство», 
однак українське суспільство не за-
страховане від того, що його приклад 
не може бути наслідуваний, у тому 
числі й у формі справжнього суїцид-
ного терористичного акту.

 Суїцидний тероризм відрізня-
ється дуже високою воєнною ефек-

тивністю. За критерієм «вартість-
ефективність» він не має собі 
рівних серед всіх методів ведення 
бойових дій, за винятком застосу-
вання зброї масового ураження. У 
випадку, якщо теракт успішний, те-
рорист ціною власного життя  може 
знищити десятки, а то й сотні лю-
дей, пошкодити інфраструктуру 
тощо, а широке розповсюдження 
інформації в ЗМІ - призвести до ще 
більшого психологічного ефекту в 
суспільстві [1].

Нині існує близько десяти релі-
гійних і світських терористичних 
груп, здатних використовувати суї-
цидний тероризм як тактичний 
прийом в боротьбі проти свого або 
іноземного уряду [2]. До таких груп 

Проблема суїцидного тероризму в світі та її 
актуальність для України 

Володимир Ткач, 
кандидат політичних наук, 

доктор філософії в галузі 
міжнародних відносин,

старший науковий співробітник
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відносяться: Ісламський рух опору 
ХАМАС і «Палестинський іслам-
ський джихад» на окупованих Ізра-
їлем територіях; «Хізбаллах» в Лі-
вані; «Єгипетський ісламський 
джихад» і «Гамайя ісламія» в Єгип-
ті; «Озброєна ісламська група» в 
Алжирі; міжнародна група «Барбар 
Халса» в Індії; «Тигри визволення 
Таміл-Іламу» в Шрі-Ланці; Робоча 
партія Курдистану  в Туреччині) 
«Соколи свободи Курдистану»; ме-
режа осередків терористичної ор-
ганізації «Ісламська держава». 

Цей метод проведення терактів 
розглядається як один з найбільш 
ефективних інструментів досягнен-
ня поставленої мети. Так, наприклад, 
«Тигри визволення Таміл-Іламу» ви-
користовували жінок-самовбивць 
приблизно в 70 % своїх атак. У 1999 р. 
Шаміль Басаєв створив так званий 
батальйон смертників. Теракти, що 
були вчинені за цим з використан-
ням водіїв-смертників, довели ре-
альність загроз фанатиків. Надалі в 
тактиці чеченських терористів до на-
чинених вибухівкою вантажівок до-
далися так звані «чорні вдови» з по-
ясами шахідів [3].

Прикладом суїцидного теро-
ризму можуть служити відомі тра-
гічні події, що відбулися в Нью-
Йорку, Вашингтоні і Пенсильванії 
(США) 11 вересня 2001 р., коли па-
сажирські літаки, захоплені теро-
ристами-смертниками, були скеро-
вані на життєво важливі об’єкти, 
внаслідок чого загинуло (більшість 

з них поки вважається зниклими 
без вісті) майже 7 тисяч осіб. З них: 
266 - загинули в захоплених літа-
ках, більше 200 – у Вашингтоні, 6 
333 – у Нью-Йорку.

  Вартість підготовки теракту з 
використанням смертника віднос-
но невисока: наприклад, вартість 
«поясу шахіда» не перевищує 150 
доларів. Фактично цієї суми вияв-
ляється достатньо, щоб убити і по-
ранити декілька десятків чоловік. З 
погляду організаторів терористич-
них акцій, терорист-смертник – 
найдешевша, але в той же час вель-
ми дієва зброя в їх арсеналі. 
Найбільші витрати пов’язані з його 
доставкою в те або інше місце і ви-
платою грошової компенсації сім’ї. 

Слід зазначити, що останнім ча-
сом спостерігається тенденція до 
збільшення серед терористів-
смертників числа жінок. Якщо ра-
ніше типовим терористом-смерт-
ником був чоловік, то с середини 
1990-х рр. приблизно 40 % з них 
складали жінки. У період з 1985 по 
2006 рр. смертницями стали більше 
220 жінок, на частку яких припало 
близько 15 % від загального числа 
терактів із застосуванням вибухів. 
Більш того, зростання числа теро-
ристок відбувалося за рахунок як 
світських, так і релігійних органі-
зацій, хоча спочатку на подібному 
використанні жінок наполягали 
релігійні групи [3, 4].

Першою була 17-річна ліванська 
дівчина, яка підірвала себе біля із-
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раїльської автоколони в 1985 р. У 
вересні 2005 р. в м. Тал-Афар на 
північному заході Іраку терорист-
ка-смертниця здійснила вибух, в 
результаті якого загинули вісім но-
вобранців іракської армії, а 30 чо-
ловік одержали поранення. 9 лис-
топада 2005 р. бельгійка Мюріель 
Дегок, що прийняла іслам і долучи-
лася до діяльності однієї з його ра-
дикальних течій, підірвала себе в 
автомобілі в Іраку. У грудні того ж 
року дві жінки підірвали себе в ау-
диторії поліцейської академії в Баг-
даді, убивши 27 чоловік. В резуль-
таті теракту, вчиненого в лютому 
2007 р. жінкою в університеті Аль-
Мустансірія, другому за величиною 
у Багдаді, загинули 42 людини, а 51 
– одержала поранення [4]. 

Жінки-смертниці, як правило, 
молоді. Ставка в цьому випадку 
часто робиться на низький рівень 
інстинкту самозбереження і об’єм 
соціальних обов’язків. У багатьох 
випадках ними рухає бажання під-
вищити особистий або сімейний 
статус (згідно з трактуванням ісла-
му, вживаного радикальними бого-
словами, жінка-смертниця  корис-
туватиметься більшою 
прихильністю Аллаха). 

Як показує аналіз результатів 
розслідування справ про теракти з 
використанням смертників, їх вер-
буванню сприяли наступні умови:
– жорстка стратифікація суспіль-

ства, закритість ієрархічних 
груп, наявність образу ворога;

– культ вибраності – кожен ієрар-
хічний ступінь, кожна каста по-
винна мати своє власне «високе 
призначення». У цій структурі 
каста смертників звичайно 
суб’єктивно позиціонується 
вельми високо;

– спекуляції на канонах ісламу, ці-
леспрямованому спотворенні 
його окремих положень, що в 
першу чергу стосуються джиха-
ду. 
Проте і тут, як свідчить аналіз 

конкретних фактів, готовність лю-
дини встати на шлях смертника 
підсилюють соціально-економічні 
причини – бідність і навіть убо-
гість, відсутність перспектив у 
житті, а також прагнення до пом-
сти через загибель рідних і близь-
ких, особисті драми. Тому в окре-
мих випадках релігійна основа 
істотної ролі не грає. До речі, бага-
торічні дослідження показують, що 
суїцидні схильності зустрічаються 
серед терористів-смертників не 
частіше, ніж серед інших людей, що 
живуть в тих же місцях.

У щорічній Доповіді про теро-
ризм Національного контртеро-
ристичного центру США повідо-
млялось, шо в 2010 р. вибухи, 
здійснювані смертниками, залиши-
лись найбільш смертоносним ти-
пом терористичних актів, що ви-
кликали майже 13,5 % всіх смертей, 
пов’язаних з тероризмом. Однак, 
загалом кількість терактів, що здій-
снюються смертниками, зменшу-
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валась другий рік поспіль – з 299 у 
2009 р. до 263 у 2010 р., що склало у 
2010 р. трохи менше 2 % від усіх те-
рористичних актів [5].

Аналіз і оцінка терористичних 
актів, здійснених у світі і в Україні 
за останні роки, дозволяє дослід-
никам виділити шість найбільш 
поширених типів терористів-
смертників: «зомбі», «месники», 
«патріоти», терористи за гроші, те-
рористи «мимоволі», «маніяки» [6].

  1. Терорист «зомбі». Зомбуван-
ня (психічне перепрограмування) 
означає таку психічну обробку лю-
дини (зазвичай з використанням 
гіпнозу і психотропних речовин), 
при якій він отримує неусвідомлю-
вану ним самим «установку» на 
конкретну дію або вчинок (в дано-
му випадку він програмується на 
здійснення терористичного акту). 

Таким чином, терористичний 
акт здійснюється людиною, яка не 
усвідомлює, що вона робить; її по-
ведінкою управляє інша людина. 
При цьому зомбуванню можуть 
піддатися як психічно здорові осо-
би, так і особи з різним ступенем 
психічних розладів. 

Відмітні ознаки терориста «зом-
бі»: байдужа (бездушна, нежива) 
особа і відчужений (скляний) по-
гляд; рухи одноманітні; жестикуля-
ція невиразна; контакти з іншими 
людьми відсутні або випадкові. 
При розмові з такою людиною 
можна спостерігати мляву мову і 
інтонацію в голосі. 

При виникненні незапрограмо-
ваної перешкоди (затримання спів-
робітниками поліції) вона розгу-
блюється, шукає нібито підтримки 
«з боку», у нього з’являються без-
причинні зміни в емоційному стані 
(відчуття невпевненості, занепоко-
єння і тривоги). Необхідно 
пам’ятати, що вона, можливо, за-
програмована на «самоліквідацію» 
при виникненні такої ситуації. За-
лежно від того, якій формі психіч-
ного перепрограмування («жор-
сткої» або «м’якої») піддавалася 
людина, проявлятимуться і відміт-
ні ознаки зовнішнього вигляду і 
поведінки такого «зомбі». При 
«жорсткій» формі зомбування ці 
ознаки можуть спостерігатися ви-
разно, при «м’якій» формі - бути 
відсутніми.

2. Терорист «месник». Серед та-
ких терористів багато жінок, які 
втратили чоловіків, дітей, близьких 
родичів. Відірвані від сім’ї і звично-
го кола спілкування, піддані по-
тужній ідеологічній і психотропній 
обробці, вони складають кістяк 
«шахідок» («чорні вдови», «нарече-
ні Аллаха»). Помста може бути 
спрямована на об’єкти державної 
влади або тільки органи безпеки і 
правоохоронні органи, на конкрет-
ну особу. Такого терориста спосте-
режливий правоохоронець може 
визначити за проявами емоційної 
холодності (або навіть негативни-
ми емоціями відносно оточення) і 
високого самоконтролю. Якщо 
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його зупинити для «бесіди», у ньо-
го відзначається неадекватне емо-
ційне реагування, зростання три-
вожного і агресивного стану, 
особливо у жінок. При цьому теро-
рист не бажає відповідати на запи-
тання (і не розуміє цих запитань), 
прагне до негайного відходу від ви-
никлої на шляху до мети «перешко-
ди». Таким чином, його поведінка 
ніяк не відповідає поведінці зви-
чайної людини, що потрапила в по-
дібну ситуацію. Необхідно врахо-
вувати, що деякі терористи з 
помсти також можуть бути підго-
товлені до здійснення терактів 
шляхом «зомбування». 

3. Терорист «патріот» («бойовик 
за віру»). Це найпоширеніший тип 
терориста. Під впливом досвідче-
них інструкторів у нього форму-
ється фанатичне переконання у 
своїй вірі, ідеях і образ ворога у ви-
гляді представників іншої віри, ін-
шої національності. Здійснення те-
рористичного акту він сприймає як 
«джихад» проти «невірних», як по-
двиг за віру або звільнення свого 
народу. Він усвідомлює, що здій-
снює терористичний акт, вбиває 
людей і знищує майно, і він бажає 
виникнення таких наслідків. Таким 
чином, він йде на злочин з прямим 
наміром, з переконанням у своїй 
правоті.

Такий терорист фанатично (до 
несамовитості) відданий своїй ре-
лігії, ідеям, украй підозрілий, хо-
лоднокровний, упевнений у своїх 

силах, перебуває в постійній готов-
ності до здійснення теракту. До 
оточення відноситься підозріло, 
при випадковому контакті з людь-
ми запальний, агресивний. Відзна-
чається також зарозуміле і зневаж-
ливе відношення до людей, які 
оточують його. Іноді можна помі-
тити, як такий терорист-смертник 
тихо вимовляє молитву (особливо 
перед здійсненням теракту). 

При зупинці такого терориста 
для перевірки документів або «бе-
сіди» можна помітити зростання 
стану емоційної напруженості і во-
рожості, про що можуть свідчити 
похмурий і загрозливий погляд, 
щільно стислі губи, скрипіння зу-
бами, звужені зіниці очей, приско-
рене дихання, стислі в кулак руки. 
На питання відповідає різко після 
короткої паузи, у відповідях вираз-
но звучить грубість. При невмілій 
спробі знешкодити такого теро-
риста, наслідки можуть бути непе-
редбачувані. Тому такого терорис-
та необхідно знешкоджувати до 
виникнення у нього «агресивного 
спалаху». 

4. Терорист «за гроші». Він йде 
на здійснення теракту через корис-
ливі мотиви (виконуючи завдання 
тих, від кого знаходиться в повній 
фінансовій залежності, або, знахо-
дячись в крайній нужді і намагаю-
чись матеріально забезпечити 
сім’ю). Такий терорист характери-
зується відсутністю ідейних моти-
вів і байдужістю до оточення. 
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Психоемоційний стан терорис-
та «за гроші» характеризується 
внутрішньою напругою (нервоз-
ністю), яка різко зростає при ви-
никненні на його шляху якої-не-
будь перешкоди (наприклад, поста 
поліції). Зовнішні прояви його ста-
ну: метушливість; озирання по сто-
ронах; часта зміна пози; нервове 
перебирання частин одягу, ручки 
або ремінця сумки (пакету, рюкза-
ка). При його затриманні для бесі-
ди у нього можуть спостерігатися 
наступні ознаки: зміна кольору об-
личчя (збліднення; почервоніння, 
покриття плямами); потовиділен-
ня; часте моргання, покашлюван-
ня; сіпання окремих м’язів; посиле-
на міміка рота; часте облизування 
губ або глитання слини. Голос тако-
го терориста частіше високий, мова 
швидка або переривчаста. Можуть 
спостерігатися голосові спазми. 
Надмірний стан тривожності і за-
непокоєння може призвести його 
до нервового зриву. 

5. Терорист «мимоволі». До 
здійснення теракту можуть під-
штовхнути людину і шляхом шан-
тажу (узяття в заручники членів 
його сім’ї, загроза оприлюдненню 
яких-небудь відомостей, що дис-
кредитують цю людину тощо) або 
за рішенням шаріатського суду за 
скоєні злочини (глибоко віруючу 
людину примушують таким чином 
спокутувати провину перед Бо-
гом). Обличчя у такого терориста 
похмуре, бліде, хворобливе, на-

стрій знижений, рухи уповільнені, 
жестикуляція невиразна. Він мов-
чазний, занурений у власні думки, 
байдужий до навколишніх людей і 
до подій, що відбуваються. При 
розмові він не дивиться співроз-
мовникові в обличчя, уникає кон-
такту очей. Голос у такого терорис-
та зазвичай приглушений, тихий, 
мова уповільнена. Перед відповід-
дю на поставлене питання можуть 
спостерігатися тривалі паузи. 

6. Терорист «маніяк». Частіше це 
терорист – «одиночка», який страж-
дає різними видами психічних від-
хилень (наслідків черепно-мозкової 
травми, хвороби головного мозку, 
вживання алкоголю, наркотиків 
тощо). Через свої психопатологічні 
особливості і нав’язливі ідеї він за 
всяку ціну жадає слави («манія ве-
личі»), знищити «ворогів», які його 
переслідують («манія переслідуван-
ня») або бажає перевлаштувати 
країну (світ, Всесвіт). Особливо не-
безпечний такий терорист, якщо 
його свідомістю уміло маніпулює 
терористична організація або спец-
служба. Відмітні ознаки цього теро-
риста – замкнутість, неврівноваже-
ність і різкі зміни настрою, 
дратівливість і агресивність, істе-
ричність, метушливість в рухах або 
в словах. Нерідко можуть спостері-
гатися ознаки сварливості, образли-
вості, а також прагнення справити 
враження, себелюбство. При спробі 
затримання він зазвичай не чинить 
запеклого опору.  
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У наш час особливе місце відво-
диться дослідженню феномену жі-
ночого суїцидного тероризму. Нау-
ковий дискурс пропонує різні 
концепції, що пояснюють причини 
тероризму жінок-смертниць [7]:

1. Концепція національного 
звільнення. Вибір жінками само-
губного тероризму мотивований 
прагненням брати участь в бороть-
бі за національне звільнення. Вона 
завжди надихала людей до такої 
міри, що деякі приносили своє 
життя на вівтар свободи. Якщо це 
правильно, то в тероризмі жінок-
смертниць немає ніяких нових рис, 
які відрізняли б його від вже відо-
мих форм поведінки. Завжди в усіх 
культурах індивіди – чоловіки або 
жінки, що жертвували собою в ім’я 
захисту вітчизни, рідного вогнища, 
сім’ї, етносу або нації, героїзува-
лись і пропонувалися як модель 
поведінки. 

2. Концепція помсти. Вибір жі-
нок-смертниць, обумовлений ба-
жанням помститися за кохану лю-
дину, загиблу в ході збройного 
конфлікту. Жінки більше схильні 
до такої помсти через свою більшу 
чуйність, через те, що в подібних 
ситуаціях природа їх статі приму-
шує їх більшою мірою відчувати 
страждання. 

3. Концепція рівноправ’я. Теро-
ризм жінок-смертниць – спроба му-
сульманок вирватися зі сфери осо-
бистої і увійти до сфери 
громадського життя. Мусульманка-

смертниця претендує на рівноправ’я 
і отримання цивільного статусу. 

4. Концепція спокутування. Са-
могубні терористичні акції здій-
снюються головним чином тими 
жінками, які зробили невибачну 
провину, жорстоко карану шаріа-
том. З цієї точки зору вибір ролі 
смертниці - це лише зміна статусу 
зганьбленої жінки на високо ціно-
ваний статус мучениці. 

5. Концепція примусу. При-
йняття ролі смертниці-терорист-
ки  - результат дії наркотиків, мані-
пуляції або індоктринації. Вибір 
зроблений не на основі вільного 
волевиявлення, а під явним або 
прихованим примусом. 

6. Концепція компенсації. Теро-
ризм смертниць, мотивований еко-
номічно, оскільки їх сім’ї отриму-
ють компенсацію за смерть матері, 
доньки, дружини або сестри. 

Остання концепція навряд чи 
має самостійне значення. У кращо-
му разі можна рахувати компенса-
цію допоміжним, але аж ніяк та-
ким, що не визначає вибір мотивом. 

Декілька слів слід сказати і про 
неповнолітніх терористів-смерт-
ників.  Вони здебільшого жертву-
ють собою не за гроші, а за націо-
нальну або релігійну ідею. Вони 
добровільно йдуть на самопожерт-
вування через насаджені (методич-
ним навіюванням, дією наркоти-
ків) дорослими помилкові почуття 
ненависті і помсти до невірних, до 
ворогів свого народу. 
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Незважаючи на різноманіття 
типів терористів-смертників, у них 
багато спільного: знаходження в 
постійному психоемоційному 
стресі, викликаному суїцидними 
думками і страхом потрапити жи-
вим в руки спецслужб, тривожний 
стан (загострюються почуття зане-
покоєння, підозрілості і недовіри 
до людей, що оточують їх). Досвід-
ченому фахівцеві нескладно визна-
чити в натовпі суб’єкта з такими 
зовнішніми проявами в його пове-
дінці (у терориста – «зомбі» такий 
стрес відсутній, його зовнішні по-
ведінкові ознаки описані вище). 
При несподіваній зустрічі із спів-
робітниками правоохоронних ор-
ганів (служби охорони об’єкту), у 
підозрюваного спостережлива лю-
дина може уловити ознаки безпри-
чинного замішання, розгубленості 
або недуги. 

Необхідно відмітити, що силь-
ний страх перед затриманням рід-
ко означає, що терорист-смертник 
боїться викриття і покарання. Він 
боїться того, що його затримання 
не дозволить реалізувати задума-
ний терористичний акт. Зовнішні-
ми проявами такого страху є бліде 
(чи дуже почервоніле) обличчя, по-
хмурий погляд, пітливість (особли-
во руки), тремтіння пальців рук, 
скуті рухи. Перед просуванням 
вперед він спостерігає за діями ін-
ших людей, при знаходженні попе-
реду співробітників поліції прагне 
змінити напрям руху і обійти їх. 

Терорист-смертник, як було 
сказано вище, зазвичай ні зовніш-
нім виглядом, ні манерою поведін-
ки не виділяється з натовпу. Він 
прагне максимально розчинитися 
в натовпі. В той же час, можуть 
бути винятки. Приміром, зовніш-
німи відмітними ознаками теро-
риста-ваххабіта можуть бути: у чо-
ловіка – наявність бороди (частіше 
нестриженої) і головного убору 
(зазвичай тюбетейка без візерунків 
і вишивки), відсутність вусів; у жі-
нок – хустка, довга сукня (чи спід-
ниця), штани, туфлі. Хустка закри-
ває шию і вуха. Сукня (спідниця) 
однотонна, частіше без малюнків, 
завдовжки нижче за коліна або ж 
майже до землі, рукави сукні довгі, 
навіть в спекотливу погоду жінка-
ваххабітка може бути одягнена в 
куртку або в плащ. І у чоловіка, і у 
жінки, якщо вони одягнені в курт-
ки, плащі або пальто, зазвичай ґу-
дзики (блискавки) наглухо застеб-
нуті. Наявність у підозрюваної 
особи темних окулярів, що прихо-
вують від оточення невербальні 
сигнали її очей, також може свідчи-
ти про негативні наміри. 

Терорист-смертник характери-
зується тривожним і емоційно не-
стійким станом, відсутністю пози-
тивних емоцій, нерозумінням 
гумору. Так, якщо при бесіді висло-
вити підозрюваній особі жарт, вона 
залишиться байдужою, емоційно 
холодною. На запитання відповіда-
тиме неохоче, монотонно, часто з 
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тривалими паузами для обдуму-
вання, іноді плутано, непослідов-
но. Окремі запитання можуть за-
лишитися без відповіді.

Такого терориста особливо зби-
вають з пантелику запитання, що 
стосуються майбутніх планів. У 
нього немає майбутнього, тому він 
прагне про це не думати. У зв’язку з 
цим зазвичай у нього немає і зво-
ротних проїзних квитків (залізнич-
них, авіаційних) додому. Він також 
не може виразно відповісти на за-
питання, що стосуються часу і мети 
приїзду, адреси проживання, сі-
мейного стану, роду занять і на 
інші запитання, що не викликають 
у звичайних людей утруднень з від-
повіддю. У терориста-смертника 
відсутні які-небудь пристрасті, ін-
тереси, потреби в чомусь. Ці осо-
бливості необхідно враховувати 
при підготовці запитань підозрю-
ваній особі [6].

Людина може і не знати про те, 
що йому уготована роль «живої 
бомби». Вона виконує завдання те-
рористичної організації, напри-
клад, за певну винагороду встано-
вити або залишити в конкретному 
місці вибуховий пристрій. Також 
випадкову людину можуть попро-
сити занести і передати згорток, 
пакет, сумку, букет квітів тощо. 
Проте, коли така людина наближа-
ється до місця закладки, дистан-
ційно (з використанням стільнико-
вого, пейджингового або іншого 
зв’язку) здійснюють підривання 

разом з нею. Таким шляхом вирі-
шуються дві проблеми: здійсню-
ється терористичний акт; ліквідо-
вується виконавець, що утрудняє 
розкриття цього злочину і встанов-
лення організаторів теракту.

Водночас, слід зазначити, що 
останнім часом фахівці також фік-
сують появу так званих «псевдосуї-
цидних» терористичних актів – по-
яву смертників, зокрема, жінок 
слов’янської зовнішності, підлітків 
і дітей, котрих використовують 
«всліпу», коли їх наймають нібито 
для перевезення вибухових речо-
вин або пристроїв, не пояснюючи, 
що пристрій обладнано радіокеро-
ваним детонатором. За пересуван-
ням «живих бомб» слідкують орга-
нізатори теракту, які приводять у 
дію вибуховий пристрій у потріб-
ний момент – поблизу об’єкту по-
сягань, або у місці найбільшого 
скупчення людей. 

          Суїцидний тероризм у май-
бутньому, за висновками фахівців, 
буде відігравати у тактиці терорис-
тичної діяльності провідну роль, з 
огляду на такі обставини:
- висока доступність вибухового 

пристрою відносно об’єкта 
впливу і вірогідності його ура-
ження;

- відносно низька вартість підго-
товки терористичного акту і 
його виконавця (немає необхід-
ності підготовки прикриття, 
шляхів відходу виконавців, їх 
наступного переховування 
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тощо), невисока вартість і до-
ступність самого саморобного 
вибухового пристрою;

- великий суспільний резонанс і 
нагнітання атмосфери страху і 
паніки;

- значний пропагандистський 
ефект, котрий сприяє вербуван-
ню нових добровольців, які 
готові прийняти мученицьку 
смерть [6].
Роль ЗМІ в інформаційній бо-

ротьбі з тероризмом важко перео-
цінити, але, на жаль, не завжди 
вони є засобами, що діють на ко-
ристь державі. Нерідко через не-
професійне висвітлення терорис-
тичної діяльності важко 
мінімізувати наслідки терактів і 
найголовніше запобігти поширен-
ню цього явища в країні.

Для організаторів терактів ви-
користання смертників є прива-
бливим через поєднання можли-
вості нанесення суттєвої шкоди з 
тим, що виконавець теракту не 
розраховує залишитися живим і не 
потребує шляхів відходу. Останнє 
є особливо важливою «перевагою» 
для організаторів, коли мішенню є 
цивільне населення, а метою терак-
ту – залякування.

Подібні теракти чинять вели-
кий психологічний вплив на сус-
пільство. Публічне самовбивство 
покликане стати свідченням того, 
що терористів неможливо заляка-
ти акціями помсти у відповідь. Від-
повідно цивільне населення і полі-

тичні опоненти переконуються, що 
кількість терактів буде зростати і 
єдиний вихід полягає в тому, щоб 
піти на поступки терористам.

Наразі спостерігається стійка 
тенденція до комерціалізації підго-
товки і використання смертників з 
числа малозабезпечених прошар-
ків населення, неповнолітніх, ро-
дичів загиблих бойовиків, а також 
надання матеріальної допомоги ро-
дичам «шахідів», що дозволяє їм 
вирішити частину власних еконо-
мічних проблем. 

Сучасний терорист – носій спе-
цифічної субкультури смерті, яка і 
є його найсильнішою зброєю. Крім 
цього, ореол мучеництва робить 
акцію одночасно привабливою для 
виконавця і легітимною для його 
спільноти. Наразі експерти при-
тримуються думки, що неможливо 
з абсолютною точністю підрахува-
ти кількість груп, котрі використо-
вують тероризм смертників. Двад-
цять років тому він розглядався як 
чисто близькосхідний феномен, а 
потім поширився по всьому світу, 
вийшовши за межі традиційних 
районів напруженості і конфліктів, 
перетворився в той глобальний ін-
струмент, який дозволяє терорис-
тичним організаціям, що викорис-
товують його, а інколи і 
спецслужбам під їх прикриттям, 
паразитувати на глобальній ураз-
ливості демократичного світу [2]. 

Складність боротьби з суїцид-
ним тероризмом полягає в тому, 
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що дуже важко, хоча і можливо, 
виявити і відстежити організаторів 
та виконавців терористичних ак-
тів, особливо на стадії їх підготов-
ки. А головне, практично майже 
неможливо завадити терористу-
виконавцю на завершальній стадії 
підірвати у місці масового скупчен-
ня людей «пекельну машину».

Тому, оцінюючи рівень загроз, 
що пов’язані з явищем суїцидного 
тероризму, слід наголосити на не-
обхідності об’єктивного підходу до 
оцінки причин виникнення та 
успішного функціонування теро-
ристичної мережі, як обов’язкової 
передумови успішного вирішення 
проблеми. Суттєві зусилля повинні 
бути спрямовані як на виявлення 
потенційних терористів-смертни-
ків, так і на масштабні соціальні 
програми, що можуть змінити 
ставлення до тероризму в зазначе-
них групах суспільства.

До 2014 р. Україну зараховували 
до країн з найменшим ризиком у 
цій сфері, а тероризм як соціальне 
явище в нашій державі тоді мав ви-
яви, характерні для початкової ста-
дії його розвитку. Проте з початком 
російської агресії та анексії Криму, 
а також безпосередньої участі 
збройних формувань РФ у теро-
ристичній діяльності, прямому ке-
рівництві незаконними збройними 
формуваннями на Донбасі, масш-
табному озброєнні й підготовці те-
рористів, ситуація в Україні доко-
рінно змінилася. Підтвердженням 

цьому можуть слугувати численні 
повідомлення ЗМІ про вибухи та 
вбивства з використанням вогне-
пальної зброї, що трапилися в зоні 
ООС, Києві, Донецькій, Одеській, 
Харківській та інших областях 
України, а також про виявлені на 
території нашої держави сховища 
(так звані «закладки») з вибухів-
кою, зброєю та боєприпасами.

Наразі в Україні є зовнішні й 
внутрішні чинники, які посилюють 
загрозу терористичних виявів. 

До зовнішніх чинників нале-
жать: 
– геополітичне становище Украї-

ни на стику сфер впливу Росії, 
Заходу, США, Туреччини і країн 
мусульманського світу;

– терористична діяльність росій-
сько-терористичних найманців 
і диверсійно-розвідувальних 
груп Збройних сил РФ у зоні 
ООС та прилеглих до неї облас-
тях України;

– масштабні незаконні постачан-
ня з РФ майже всіх видів зброї 
до деяких окупованих нею ра-
йонів Донецької і Луганської об-
ластей;

– потужна інформаційна війна 
РФ проти України, використан-
ня всіх засобів спецпропаганди 
(несилових інструментів 
розв’язання політичних і воєн-
них завдань) з метою цілеспря-
мованого інформаційно-психо-
логічного впливу на населення 
нашої держави;
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– участь України в міжнародних 
миротворчих і антитерористич-
них операціях;

– ухвалення Україною рішень із 
чутливих питань міжнародної 
політики, які можуть суперечи-
ти позиції країн мусульман-
ського світу;

– існування міграційних потоків 
через Україну з терористично 
небезпечних регіонів, зокрема 
Іраку, Сирії, Лівії, Афганістану, 
Пакистану, Таджикистану, Індії 
та інших. 
Серед внутрішніх чинників те-

рогенності слід виокремити: 
– криміналізацію та корумпова-

ність усіх галузей суспільства;
– поєднання кримінальної та те-

рористичної діяльності, що ви-
являється в залученні представ-
ників криміналітету як 
виконавців терактів та найман-
ців під час військової агресії РФ;

– поширення незаконного обігу 
зброї в Україні з початку 2014 р.;

– соціально-економічне розшару-
вання та соціальне невдоволен-
ня частини населення держави, 
яке перебуває за межею про-
житкового мінімуму;

– неефективність правоохорон-
ної та судової систем влади;

– внутрішньополітичну неста-
більність, розігрівання «сепара-
тистських настроїв»;

– високу ймовірність поповнення 
соціальної бази тероризму за раху-
нок деяких колишніх учасників 

воєнних конфліктів і бойових дій, 
які перебувають у стані «посттрав-
матичного синдрому» тощо [8].
На нашу думку, з метою реаліза-

ції антитерористичної політики 
наша держава повинна:
– надалі активно підтримувати 

заходи світової спільноти в бо-
ротьбі з цим явищем, дотриму-
ватися взятих на себе 
зобов’язань, сприяти тісній 
співпраці спеціальних органів з 
подібними структурами інших 
країн, уніфікувати законодавчу 
базу на основі міжнародних 
норм, обрати принципову пози-
цію засудження будь-яких форм 
тероризму, навіть якщо є ви-
правдувальні мотиви;

– посилити інформаційний обмін 
та співпрацю вітчизняних сило-
вих відомств (МО України, СБУ, 
СЗРУ, МВС України, Генераль-
ної прокуратури, АДПСУ та 
ін.), що беруть участь у боротьбі 
з тероризмом, для підвищення 
ефективності їхньої взаємодії та 
координації під час проведення 
спільних контр- і антитерорис-
тичних операцій;

– особливу увагу доцільно приді-
ляти профілактичній роботі, 
яка повинна відбуватися на різ-
них рівнях: 

• політичному – нейтралізація 
передумов, що посилюють за-
грозу тероризму, коригування, 
відповідно до ситуації, політи-
ко-правового поля; 
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• економічному – розроблення 
механізмів реалізації затвер-
джених економічних програм, 
фінансування спеціальних про-
грам боротьби зі злочинністю, 
підвищення життєвого рівня 
населення, організація і контр-
оль за реалізацією заходів з уне-
можливлення фінансування те-
роризму;

• соціальному – формування в 
суспільстві об’єктивних і точ-
них уявлень про реальні мож-
ливості тероризму, віри в прин-
ципову непоступливість 
держави щодо шантажу з боку 
терористів, запровадження су-
часних освітніх програм і педа-
гогічних технологій, спрямова-
них на виховання дітей і молоді 
України на засадах національної 
свідомості, міжнаціональної то-
лерантності, правового світо-
гляду та нетерпимості до теро-
ризму;

• індивідуальному – адресний 
профілактичний вплив, що міс-
тить у собі правовий, ідеологіч-
ний, інтернаціональний, патріо-
тичний аспекти.
Серед першочергових систем-

них заходів також можна визначи-
ти:
– мінімізацію соціально-еконо-

мічних та корупційних чинни-
ків терогенного характеру;

– розвиток системи соціально-
психологічної реабілітації та 
адаптації осіб, які потерпають 

від «повоєнного посттравма-
тичного синдрому»;

– упровадження системи захисту 
об’єктів, вразливих з диверсій-
но-терористичного погляду; 

– посилення антикримінального 
складника протидії терористич-
ній та сепаратистській діяль-
ності;

– реформування системи аналі-
тичного забезпечення антите-
рористичної діяльності, упро-
вадження європейських 
моделей підготовки кадрів у цій 
сфері; 

– розроблення й упровадження 
на державному рівні системи 
професійної та ефективної про-
тидії спецпропаганді РФ проти 
України;

– удосконалення системи міжна-
родного співробітництва, інте-
грацію української безпекової 
системи з європейським про-
стором безпеки та юстиції тощо.
Для України зростає актуаль-

ність викликів і потенційних за-
гроз, спричинених міжнародним 
тероризмом, що зумовлено теро-
ристичною діяльністю російсько-
терористичних найманців та ди-
версійно-розвідувальних груп 
Збройних сил РФ у зоні ООС та 
прилеглих до неї областях України, 
розширенням політичних, еконо-
мічних, гуманітарних та культур-
них зв’язків України з країнами сві-
ту, де тривають збройні конфлікти, 
участю українського військового 
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контингенту в миротворчих опера-
ціях, нестабільністю соціально-по-
літичної ситуації в державі тощо. 

Потрібно надалі розвивати сис-
тему забезпечення антитерорис-
тичної безпеки, яка б відповідала б 
стандартам провідних держав сві-
ту, а також створити дієвий меха-
нізм запобігання, реагування та 
протидії терористичним загрозам, 
життю і здоров’ю громадян Украї-
ни, установам і об’єктам державної 
власності України за її межами. 

У державі має працювати зба-
лансована система дієздатних, висо-
копрофесійних, з чітким розподі-
лом функцій та завдань і водночас з 
ефективною координацією і управ-
лінням спеціальних служб та право-
охоронних  органів, кожний з яких 
здобуватиме, ретельно перевіряти-
ме та незалежно надаватиме визна-
ченим законодавством споживачам 
інформацію щодо виявлених реаль-
них та потенційних терористичних 
загроз. Така інформація має надхо-
дити з різних, незалежних і переві-
рених джерел. Важливими і надзви-
чайно відповідальними є завдання 
координуючого органу – Ради наці-
ональної безпеки та оборони Украї-
ни, яка, опрацьовуючи матеріали 
розвідувальних та правоохоронних 
органів, повинна ставити перед 
ними  чіткі завдання і готувати ви-
важені пропозиції політичному ке-
рівництву держави.

Від того наскільки ефективно 
побудована та функціонує загаль-

нодержавна система забезпечення 
національної безпеки, зокрема в 
секторі безпеки, буде залежати ста-
більність та розвиток держави в ці-
лому.
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Як відомо, 20 жовтня 2019 року 
в Молдові відбудуться місцеві ви-
бори. Вони стануть одним з най-
важливіших подій цього року і ви-
значать розклад сил в районах 
країни в найближчі кілька років. 

Попередні місцеві вибори, що 
відбулися 14 і 28 червня 2015 року 
принесли відносну перемогу Лібе-
рально-Демократичній (ЛДПМ) і 
Демократичній партій (ДПМ) 
(обидві отримали по 287 мандатів 
примарів із загального числа 898, 
по 31,96% голосів). 77 мандатів 
(8,57% голосів) отримала Партія 
Комуністів (ПКРМ), 52 мандати 
(5,79%) дісталося ПСРМ (Партія 
соціалістів), 51 мандат (5,68%) - 
Ліберальній партії, 27 мандатів 

(3,01%) - Європейській народній 
партії (ЄНПМ). 

З 1116 місць радників в муні-
ципальних і районних радах по 
259 отримали ті ж ЛДПМ і ДПМ 
(23,21%), 159 (14,25%) - ПСРМ, 137 
(12,28%) - ПКРМ, 134 (12,01% ) - 
Наша партія; 92 (8,24%) - прору-
мунська Ліберальна партія; 68 
(6,09%) - ЄНПМ. Нарешті, в бо-
ротьбі за головний приз місцевих 
виборів - Кишинів, через який 
проходить до ¾ всіх грошей краї-
ни, найбільше голосів зібрала 
ПСРМ - 19 мандатів з 51 (31,71%), 
ЛП - 17 (29,54%), ЄНПМ - 6 
(11,55%), Наша партія - 3 (6,33%), 
ПКРМ - 3 (5,14%), ЛДПМ - 2 
(3,62%), ДПМ - 1 (2,74%).

На порозі місцевих виборів. Що чекати  в 
Молдові?

Руслан Шевченко, 
політичний аналітик, доктор історії (Кишинів)
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Однак, з тих пір, на політичній 
сцені країни відбулися дуже значні 
зміни. На лівому фланзі продовжи-
лося ослаблення ПКРМ, яку в груд-
ні 2015 року покинули 2/3 депута-
тів її парламентської фракції (14 з 
21) і безліч місцевих радників і 
примарів. Наразі вона не представ-
ляє з себе серйозного конкурента 
на виборах навіть місцевого зна-
чення, хоча певна кількість прима-
рів на місцях ще може отримати.

«Наша партія»
«Наша партія» («НП») росій-

ського бізнесмена молдавського 
походження Ренато Усатого, спо-
чатку пообіцявши найжорстокішу 
боротьбу з корупцією і наведення 
порядку в місцевій адміністрації, 
відзначилася тільки безліччю га-
ласливих викривальних заяв щодо 
своїх політичних супротивників і 
заявами, що зарарз міська адміні-
страція є найбільш «прозорою» для 
громадян в країні. Яких-небудь 
серйозних змін в місті Бєлци, де 
примарем став сам Р.Усатий, ніхто 
так і не побачив. Більш того, сам 
він провів більше часу в різних 
роз’їздах і відрядженнях, ніж на 
роботі, і спілкувався з підлеглими в 
основному по телефону і скайпу. А 
після того, як він остаточно посва-
рився з фактичним правителем 
Молдови В.Плахотнюком, був зму-
шений покинути Молдову і звер-
тався до керованого міста тільки 
по скайпу. Зрештою Р.Усатий від-

мовився від мандата і місцеві рад-
ники, де більшість також належало 
«Нашій партії», спочатку вибрали 
на його місце адвоката І.Шеремета, 
а потім, коли на початку 2018 року 
той відмовився від посади, не ба-
жаючи нести відповідальності за 
ситуацію в місті, вибрали прима-
рем колишнього віце-примара Н.
Грігорішіна, теж від «Нашої партії». 
Останній, втім, ніяких видимих 
успіхів в управлінні містом також 
не добився. 

 Зараз «НП» посилено критикує 
правлячий альянс ПСРМ-ACUM, 
доводячи, що за 3 місяці правління 
той не показав ніяких видимих ре-
зультатів практично з усіх питань і 
не виправдав сподівань виборців. 
Однак це вже не справляє того вра-
ження, що кілька років тому. Бага-
тьох виборців привела в глибоке 
нерозуміння кандидатура, висуну-
та Р.Усатим від «НП» на пост при-
мара Кишинева на місцевих вибо-
рах 2019 роки. Це колишній 
прокурор Кишинева кінця 
1990-х-початку 2000-них і першої 
половини 2010-х років Іван Д’яков, 
рідний брат почесного голови ДПМ 
Дмитра Д’якова, якого в «НП» за-
вжди запекло критикували. Це від-
штовхне від «НП» чимало при-
хильників, через те, що Іван Д’яков, 
критикуючи ДПМ, завжди уникав 
критики Дмитра Д’якова, а в його 
кабінеті прокурора столиці завжди 
висів значних розмірів портрет 
брата. До того ж, ПСРМ виступила 
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з численними компромати на Рена-
то Усатого, звинувачуючи його в 
змові з Владом Плахотнюком для 
підриву позицій ПСРМ. 

З огляду на те, що в інших насе-
лених пунктах, якими керують 
представники «НП», також немає 
видимих зрушень на краще, крім 
поділу функцій і посад, а також 
компромату на конкурентів, за-
гальна популярність партії з в по-
рівнянні з 2015-2016 рр., коли вона 
брала активну участь в протестах 
проти влади в країні, істотно зни-
зилася. Відомих в країні осіб, крім 
самого Р.Усатого, практично немає. 
В дійсності, на сьогодні «НП» 
складно розраховувати на високий 
результат на виборах. Ключовою 
позицією партії на місцевих пере-
гонах залишиться пост примара 
Бєлц, яку вона спробує зберегти.

«Партія соціалістів Республіки 
Молдова»

 Набагато серйознішими є сьо-
годні шанси на успіх на виборах у 
ПСРМ, неформальним лідером 
якої є Президент країни Ігор До-
дон, і яка має в своєму розпоря-
дженні найбільше числом депута-
тів в Парламенті (35 осіб). Ця партія 
менше виступала з різними комп-
ромати на опонентів, але намагала-
ся апелювати до своїх тісних 
зв’язків з Росією, розповідала про 
численні проекти, які пропонує РФ 
жителям Молдови і обіцяла, в разі 
підтримки ПСРМ зробити все, щоб 
переорієнтувати країну на Росію. 

Як наслідок, ПСРМ успішно закрі-
плювала в свідомості чималої час-
тини молдавських виборців давно 
сформульований образ «РФ як 
єдиної рятівниці Молдови та її жи-
телів від «загниваючого Заходу», у 
якій є альтернативний і величез-
ний ринок, куди тільки і потрібно 
відправляти свою продукцію». Ма-
ючи в своєму розпорядженні до-
сить значний за чисельність про-
шарок функціонерів нижчої та 
середньої ланки, партія поступово 
розширювала свій вплив на місцях. 
Несподівану коаліцію з блоком 
ACUM соціалісти пояснили своїм 
прихильникам тим, що вона но-
сить тимчасовий характер, на пері-
од звільнення держустанов від 
впливу ДПМ та В.Плахотнюка, а 
потім вона природним шляхом 
розвалиться і будуть дострокові 
парламентські вибори.

 Однак все сталося зовсім інак-
ше. ПСРМ стала закріплювати свій 
вплив в сфері юстиції, підминати 
під себе Конституційний суд, Гене-
ральну прокуратуру, Національ-
ний Антикорупційний Центр та 
інші структури. Сам І.Додон став 
говорити, що коаліція може бути, 
збережена і на всі 4 роки мандата. 
Але, через те, що ніяких реальних 
змін на краще не відбувалося, а ви-
борці ПСРМ почали все більше 
обурюватися тим, що соціалісти 
терплять заяви діячів ACUM про 
необхідність орієнтуватися ви-
ключно на Європу, оголосили 23 
серпня вдень пам’яті жертв тоталі-
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тарних режимів (комуністичного і 
нацистського)  - в піку «Дня звіль-
нення Молдови від фашистських 
загарбників» (24 серпня), і т.д., 
І.Додон почав міняти риторику. 
Наразі він все більше критикує со-
ціально-економічну політику Уря-
ду, і навіть обіцяє, якщо ситуація 
не зміниться, незважаючи на під-
писання нової угоди про співпра-
цю з ACUM, яке передбачає і «не-
напад» на період кампанії місцевих 
виборів, вийти після цих виборів з 
коаліції і спровокувати дострокові 
парламентські вибори. 

Тим не менш, кандидат від 
ПСРМ на пост примара Кишинева 
І.Чебан сьогодні - найбільш підго-
товлена для заняття цієї посади фі-
гура серед інших кандидатів, яка 
збере основну частину лівих голо-
сів. Тому здолати його вдасться 
лише об’єднанням зусиль усіх пра-
вих (як вже траплялося в червні 
2018 року, коли примарем був об-
раний лідер Партії «Платформа 
Гідність і Правди» (ППДП) Андрій 
Нестасе). Це має принципове зна-
чення для всіх інших кандидатів, 
адже у випадку перемоги І.Чебана 
всі основні фінансові потоки краї-
ни будуть в руках соціалістів, і, 
крім того, активізуються всі проро-
сійські сили в столиці та за її меж-
ами. Це викличе різке загострення 
соціально-політичної обстановки в 
місті, через те, що тут знаходяться 
штаби і значна частина найактив-
ніших прихильників прозахідних 

партій, і тому може привести до не-
передбачених і тяжких наслідків.

«Демократична партія Молдови»
 ДПМ протягом 2015-2018 рр. 

поступово перетягнула на свій бік 
за допомогою серйозного політич-
ного пресингу понад 450 примарів і 
до початку 2019 року в її лавах було 
більш 750 примарів з 898, тобто 
майже всі села країни і більшість 
райрад. Після падіння ДПМ в черв-
ні 2019 року та втечі її лідера В.Пла-
хотнюка, деякі примара сіл (зокре-
ма, в Дондушанськом районі) 
оголосили про колективний вихід з 
ДПМ, розраховуючи, що вони змо-
жуть дорожче «продати» себе но-
вій владі. Однак зіткнулися з не-
звичайним досі для Молдови 
явищем - правляча коаліція ПСРМ-
ACUM навідріз, принаймні публіч-
но, відмовилася приймати пере-
біжчиків і інших примарів, які вже 
були готові наслідувати їхній при-
клад. Вони були змушені залиши-
тися в рядах ДПМ і чекати місце-
вих виборів. На них ДПМ, що 
втратила важелі влади, втратить 
більшість примарів на користь коа-
ліції ПСРМ-ACUM і перейде в опо-
зицію, так само як і в основній час-
тині райрад країни. Хоча новий 
голова ДПМ, екс-прем’єр Павло 
Філіп стверджує, що партія нині 
гуртується проти загрози, яку несе 
з собою правляча коаліція, і «єдина 
як ніколи», положення її функціо-
нерів ускладнюється. На користь 
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цього говорить посилений тиск на 
її представників на місцях. А кан-
дидат партії на пост примара Ки-
шинева, екс-міністр юстиції, а нині 
депутат Парламенту від ДПМ В.Че-
ботарь був відразу ж звинувачений 
парламентською комісією з розслі-
дування причин розкрадання мі-
льярда доларів з казни в причет-
ності до цієї оборудки, а також до 
історії з продажем Кишинівського 
аеропорту в приватні руки в 2013 
році, і позбавлений парламентсько-
го імунітету. Не виключений і його 
арешт у цих справах. Проте і осла-
блена, ДПМ поки залишається до-
сить серйозною політичною силою 
за рахунок своєї парламентської 
фракції (близько 30 місць з 101) і 
значної чисельності рядів - сьогод-
ні це друга за чисельністю парла-
ментська партія країни, яка вдвічі 
перевищує чисельність всього бло-
ку ACUM. Тим не  менш, ситуація 
може змінитися не на користь 
ДПМ, окрім місцевих, тільки в разі 
можливих дострокових парламент-
ських виборів, які стають все більш 
реальними.

Блок ACUM
Блок ACUM складається з двох 

партій - Партія Дії і Солідарності 
(ПДС) (14 депутатів, лідер - прем’єр 
М.Санду) і ППДП (11 депутатів, лі-
дер - віце-прем’єр і міністр вну-
трішніх справ А.Нестасе, який 
«прославився» голосуванням в 
ПАРЄ на користь повернення деле-

гації РФ). На місцевих виборах 
вони будуть брати участь єдиним 
блоком. Ці партії не брали участь в 
попередніх місцевих виборах, адже 
сформувалися вже після них, в 
2015-2016 рр. Але за цей час, веду-
чи активну протестну діяльність 
проти правлячої в Молдові в 2016-
2017 рр. коаліції ДПМ-ЛП (а з 2017 
р - одноосібної влади ДПМ), обидві 
названі партії зуміли завоювати 
чималий авторитет на місцях обі-
цянками ліквідувати олігархічний 
режим В.Плахотнюка і «звільнити» 
від його впливу всі держустанови 
(перш за все сферу юстиції), при-
значивши туди не пов’язаних з ко-
лишнім режимом діячів, відновити 
верховенство права, повернути до-
віру ЄС і міжнародних організацій, 
відновити зовнішнє фінансування 
Молдови і т.д. Після приходу до 
влади в червні 2019 року, в міру 
того, як ПСРМ, що володіє най-
більшим числом підготовлених 
управлінців, стала поступово від-
тісняти блок ACUM, (що склада-
ється в основному із осіб без досві-
ду держуправління, або 
співробітників різних недержав-
них громадських організацій) від 
важелів управління в сфері юсти-
ції, а тепер і в економіці (хоча воло-
діє тільки 2 міністерствами з 9), в 
ACUM стало наростати невдово-
лення ситуацією і пішов його роз-
кол. З лав Платформи вийшов де-
путат О.Цику, передбачається 
вихід ще декількох членів блоку. Це 
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викликало розгубленість і численні 
конфлікти членів блоку на місцях, 
що загрожує послабленням пози-
цій блоку в районах і селах, і теж 
буде грати на руку ПСРМ. Проте у 
блоку є чимало шансів завоювати 
значну частину райрад і примар в 
центральній частині країни, що за-
лишається в цілому їх основною 
електоральною базою, а також в 
Кишиневі, де його кандидатом за-
лишається А.Нестасе (останній бо-
їться, що в разі обрання примарем 
іншої людини від його партії той 
стане йому конкурентом, і тому ви-
рішив йти кандидатом сам). 

Решта партій, згадані на почат-
ку цієї статті (ЄНПМ, ЛП, ЛДПМ) 
втратили свій колишній вплив і не 
зможуть істотно змінити розклад 
сил. Партія «Шор» збереже свій 
вплив в основному в Оргіївському 
районі і самому Оргіїві, де її позиції 
сьогодні сильні. Крім того, 20 жов-
тня 2019 року будуть додатково об-

рано 4 депутати Парламенту, за-
мість А.Нестасе, В.Мельника, 
В. Плахотнюка і М.Санду.

 В дійсності, на місцевих виборах 
в Молдові слід очікувати, що осно-
вна боротьба розгорнеться між бло-
ком ACUM та ПСРМ. Перший спро-
бує отримати контроль хоча б над 
основною частиною про-західно на-
лаштованих виборців, в основному 
в центральній частині країни, друга 
- зберегти і, якщо вдасться, посили-
ти вплив на лівих, особливо в АТО 
Гагауз Ери і на півночі, і частково в 
Кишиневі. Те, що залишиться в ре-
зультаті, отримають ДПМ та інші, 
значно дрібніші партії. Але в по-
дальшому, в разі можливого розва-
лу правлячої коаліції і проведення 
позачергових парламентських ви-
борів, робота структур місцевої 
влади теж буде в значній мірі дезор-
ганізована, що може суттєво заго-
стрити соціально-політичну обста-
новку в країні.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Примерное представление о 

«Концепции развития ВКО России 
на период до 2030 г» даёт сокра-
щённое изложение статей трёх ве-
дущих специалистов РФ в области 
ВКО. Не исключено, что они  уча-
ствовали в подготовке этого доку-
мента.   

Начальник Военной академии 
ВКО В. Ляпоров, генерал-майор, 
к.т.н., в своей статье [25] за 2016 г 
осветил состояние и перспективы 
развития ВКО России. 

Появление средств воздушно-
космического нападения (СВКН) в 
начале XX века обусловило необхо-
димость разработки специальных 
мер борьбы с ними. Так возникла 

воздушная, затем противовоздуш-
ная, а в дальнейшем и воздушно-
космическая оборона. Сейчас ВКО 
является составной частью оборо-
ны страны и представляет собой 
систему политических, экономиче-
ских, военных, военно-техниче-
ских, правовых и иных мер по под-
готовке и ведению военных 
действий в воздушно-космическом 
пространстве.

Основу ВКО составляет ком-
плекс общегосударственных и во-
енных мероприятий, а также бое-
вых действий группировок разных 
родов войск (сил) и видов ВС, про-
водимых в общей системе воору-
женной борьбы под единым руко-
водством, по единому замыслу и 

Аналітичні 
розробки

Современное состояние воздушно- 
космической обороны России и перспективы 
её развития. Часть 3. Приложения

Юрий Бараш,
 член Экспертного Совета ЦИАКР 
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плану в целях защиты РФ и ее со-
юзников от нападения с воздуха и 
из космоса.

ВКО является сложной ком-
плексной многоплановой задачей и 
поэтому она включает в себя в т.ч. 
разработку основ военной полити-
ки в области ВКО, создание, подго-
товку и поддержание в готовности 
группировок войск (сил) и средств 
ВКО, а также планирование их 
применения.

Для разработки основ военной 
политики в области ВКО в качестве 
отправных пунктов выбраны наи-
более обобщенные стратегические 
задачи, определенные Военной 
доктриной РФ 2014 г. Одной из ос-
новных задач является обеспече-
ние ВКО важнейших объектов РФ 
и готовности к отражению ударов 
СВКН.

В целях решения задач ВКО ис-
ходя из обобщенных стратегиче-
ских задач и согласованного при-
менения сил и средств ВС России 
принято решение создать единую 
систему ВКО. Это совокупность 
комплексов вооружения, функцио-
нирующих на различных физиче-
ских принципах, развернутых на 
земле, на море, в воздухе и космо-
се, объединенных единой АСУ и 
решающих задачи ВКО.

Так как ВКО интегрируется из 
двух видов обороны (ПВО и РКО), 
то и система ВКО интегрировалась 
из систем ПВО и РКО, из которых 
она и состоит. Достижение синер-

гетического эффекта при объеди-
нении систем ПВО и РКО возмож-
но в результате функционального 
объединения этих подсистем на 
уровне совместного решения об-
щих задач. То есть необходимо 
комплексно использовать средства 
разведки ПВО и РКО для обнару-
жения одних и те же СВКН, а ак-
тивные средства – для их пораже-
ния и подавления. Силы и средства 
ПВО и РКО будут образовывать 
общие подсистемы: разведки, по-
ражения, управления, обеспече-
ния.

Такое положение закреплено в 
Концепции ВКО до 2016 г, в кото-
рой основными элементами систе-
мы ВКО РФ определены система 
разведки и предупреждения о воз-
душно-космическом нападении, 
система поражения и подавления 
сил и средств воздушно-космиче-
ского нападения, системы обеспе-
чения ВКО и управления ею. Эти 
системы достаточно сложны.

Система разведки и предупреж-
дения о воздушно-космическом 
нападении – совокупность развер-
нутых на земле, на море, в воздуш-
ном и околоземном космосе объе-
диненных функциональными и 
иерархическими связями сил и 
средств, а также систем управле-
ния ими для ведения разведки сил 
и средств ВКН иностранных госу-
дарств, оповещения о состоянии и 
изменениях воздушно-космиче-
ской обстановки, достоверного 
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установления фактов подготовки и 
начала ВКН и своевременного 
предупреждения о них органов 
державного и военного управле-
ния, обнаружения средств ВКН в 
полете и выдачи информации о 
них на пункты управления, силы и 
средства поражения и подавления 
системы ВКО.

Система разведки и предупреж-
дения о воздушно-космическом 
нападении должна включать:
• систему предупреждения о ра-

кетном нападении (СПРН) с за-
дачами контроля районов воз-
можного старта БР, 
своевременного обнаружения 
стартующих и находящихся на 
траекториях полета БР, выдачи 
информации предупреждения о 
ракетном нападении на пункты 
управления ВГК, ЦКП ГШ, 
НЦУО, видов ВС РФ, КП родов 
войск ВС и ВО (ОСК);

• систему контроля космического 
пространства (СККП) с задача-
ми обеспечения органов госу-
дарственного и военного руко-
водства, войск и других 
потребителей информацией о 
КО, состоянии, изменениях и 
степени опасности космической 
обстановки, обеспечения сил и 
средств поражения (подавле-
ния) целеуказаниями по назна-
ченным КА;

• Единую автоматизированную 
радиолокационную систему 
(ЕРЛС) (Федеральную систему 

разведки и контроля воздушно-
го пространства, в перспективе 
ЕАРЛС) с задачами ведения ра-
диолокационной разведки и 
контроля воздушного про-
странства РФ и прилегающими 
приграничными, приморскими 
районами, информационного 
обеспечения систем управления 
войсками, МЧС, ФПС и органов 
управления воздушным движе-
нием;

• систему воздушной разведки 
(СВР) с задачами добывания 
данных о составе, состоянии 
группировок сил и средств воз-
душно-космического нападе-
ния, объектах, местности, пого-
де, воздушной и наземной 
радиационной и химической 
обстановке, необходимых для 
подготовки и ведения военных 
действий войск (сил) ВС РФ, ре-
шающих задачи ВКО.
СПРН должна включать все 

имеющиеся у РФ и ее союзников 
средства, способные обнаруживать 
старты БР (их боевые блоки), и вы-
давать информацию о них на опо-
вещаемые пункты управления. К 
этим средствам относятся:
• командный и запасный КП СПРН, 

обеспечивающие сбор и обработ-
ку данных от средств разведки и 
выдачу информации на оповеща-
емые пункты управления;

• космические системы ПРН, обе-
спечивающие обнаружение стар-
тов БР;
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• средства надгоризонтного обна-
ружения ПРН.
Сейчас СПРН обеспечивает 

предупреждение о ракетном напа-
дении только стратегических БР. С 
принятием на вооружение пер-
спективных средств разведки (ЕКС, 
РЛС ВЗГ) СПРН должна будет об-
наруживать БР всех типов и выда-
вать информацию о них как цен-
трализованно на ЦКП ВКО, так и 
потребителям.

Предполагается, что орбиталь-
ная группировка ЕКС позволит 
обеспечить обнаружение стартов 
МБР, БРПЛ и ОТР со всех районов 
возможного старта с определением 
масштаба и целевой направленно-
сти ракетного удара. Ожидается, 
что время выдачи данных о стартах 
всех типов БР составит 1-4 мин.

РЛС ВЗГ, выполненные на со-
временной элементной базе, при 
сходных с заменяемыми РЛС воз-
можностями по контролю ракетоо-
пасных направлений имеют более 
высокую точность, пропускную 
способность и помехозащищен-
ность. Кроме того, РЛС ВЗГ позво-
лят осуществлять восстановление 
(наращивание) радиолокационно-
го поля СПРН при выводе из строя 
РЛС НГО в ходе ведения боевых 
действий обычными средствами 
поражения.

СККП должна включать радио-
технические и оптико-электрон-
ные узлы, радиотехнические цен-
тры и т.д., на вооружении которых 

находятся специализированные 
радиолокационные, квантово-оп-
тические и радиотехнические сред-
ства ККП наземного (в перспекти-
ве и морского, воздушного и 
космического) базирования, сред-
ства других систем, используемые 
либо привлекаемые для наблюде-
ния за КО (радиолокационные 
средства систем ПРН и ПРО, сред-
ства радио и радиотехнической 
разведки ГРУ ГШ ВС РФ, пункты 
наблюдения Наземной сети опти-
ческих средств, созданные на базе 
астрономических обсерваторий 
АН РФ и бывших союзных респу-
блик, отд. радиоцентр (орц ОН) 
ВВС, центр космической разведки 
ГРУ ГШ, ГИКЦ Войск ВКО и др.), а 
также связывающего их центра об-
работки информации.

Ближайшей перспективой 
СККП является ее наращивание 
спец. средствами, позволяющими 
получать высокоинформативную 
некоординатную информацию о 
КО, способствующую повышению 
оперативности распознавания и 
установления их опасности, а так-
же позволяющими расширить кон-
тролируемую часть геостационар-
ной орбиты до 180 град., т.е. 
получать информацию в реальном 
масштабе времени обо всех геоста-
ционарных объектах, находящихся 
над Восточным полушарием.

С появлением средств ЗГО поя-
вилась возможность ведения даль-
ней радиолокационной разведки 
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авиационных группировок разве-
дываемых государств на глубину 
их оперативного построения, фор-
мирование информации оповеще-
ния об изменениях воздушной об-
становки, о подготовке и начале 
воздушного (воздушно-космиче-
ского) нападения.

На перспективную космиче-
скую систему предупреждения бу-
дет возложена задача слежения за 
группировками СВН на аэродро-
мах и в воздухе, предупреждение о 
действиях авиации разведываемых 
государств на дальних подступах к 
границам РФ.

ЕРЛС создается как межведом-
ственная система двойного назна-
чения в интересах ВС РФ, Мини-
стерства транспорта и включает 
силы и средства радиолокации, ав-
томатизации и связи:
• радиотехнических сил и средств 

ВВС, Войск ВКО;
• радиотехнических соединений 

и частей ПВО СВ;
• радиотехнических частей и под-

разделений ПВО ВМФ, берего-
вой системы наблюдения ВМФ, 
надводных кораблей с функци-
ями кораблей РЛ дозора;

• радиолокационных позиций 
двойного назначения Мин. 
транспорта РФ.
СВР включают авиационные 

разведывательные, отд. разведыва-
тельные части и подразделения. За-
дачи воздушной разведки решают-
ся также самолетами АК РЛДН, 

нештатными разведывательными 
подразделениями частей ударной и 
истребительной авиации. Кроме 
этого, для ведения воздушной раз-
ведки привлекаются авиационные 
подразделения ВМФ.

Системообразующим элемен-
том системы воздушной разведки 
являются центр сбора и обработки 
информации (ЦСО) объединений 
ВВС и ПВО. Он осуществляют сбор 
и анализ разведывательной инфор-
мации, поступающей от авиачастей 
и взаимодействующих штабов, го-
товят требуемые данные о против-
нике для планирования и ведения 
операций войск (сил), решающих 
задачи ВКО. Свои задачи органы и 
части воздушной разведки ВКС ре-
шают во взаимодействии с силами 
и средствами разведки других ви-
дов ВС и родов войск.

Из анализа обобщенных зон 
разведки системы разведки и пред-
упреждения о воздушно-космиче-
ском нападении следует, что грани-
цы между диапазонами дальностей, 
высот и скоростей, используемыми 
перспективными средствами воз-
душного нападения и средствами 
ракетно-космического нападения, 
размываются. Средства воздушно-
космического нападения в своем 
большинстве (ОТР, ВКС, ГЗЛА) на-
чинают проходить как через зоны 
действия средств ПВО, так и через 
зоны действия средств РКО. Для 
организации эффективной борьбы 
с ними информация от средств раз-
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ведки должна поступать в единую 
базу данных о средствах ВКН, ко-
торая должна вестись в реальном 
масштабе времени и обеспечивать 
системе управления ВКО возмож-
ность решения задачи распределе-
ния сил и действий, а также задачи 
ЦУ с учетом жестко увязанного 
друг с другом применения средств 
ВКН противника.

Система поражения и подавле-
ния ВКО (совокупность иерархи-
чески и функционально связанных 
сил и средств, способных поражать 
и подавлять средства ВКН и сред-
ства управления ими) – важнейшая 
функциональная подсистема си-
стемы ВКО. Она определяет ее воз-
можности по борьбе с силами и 
средствами ВКН. Остальные под-
системы должны строиться таким 
образом, чтобы обеспечить пол-
ную реализацию огневых возмож-
ностей активных средств ВКО этой 
системы. Система поражения и по-
давления ВКО должна включать 
системы:
• зенитного ракетного и зенитно-

го артиллерийского прикрытия 
(огня);

• истребительного авиационного 
прикрытия;

• противоракетного поражения;
• противокосмического пораже-

ния (в перспективе);
• радиоэлектронного подавле-

ния.
Все эти системы представляют 

собой структурные элементы систе-

мы поражения и подавления ВКО, 
представляющие собой совокупно-
сти созданных и объединенных со-
ответствующими функциональны-
ми связями группировок средств 
поражения и подавления ВС.

Система зенитного ракетного и 
зенитного артиллерийского при-
крытия (огня) – совокупность зе-
нитных группировок видов ВС (ра-
кетных и артиллерийских) с зонами 
их поражения. Систему образуют 
ЗРВ ВВС, зенитные ракетно-артил-
лерийские формирования СВ, зе-
нитные огневые средства кораблей 
и зенитные ракетно-артиллерий-
ские формирования береговых во-
йск и особых районов ВМФ.

Система зенитного прикрытия 
(ракетного и артиллерийского) об-
разует ЗР и ЗА группировки (с их 
зонами огня) ВВС, СВ и ВМФ, име-
ющие разные комплексы и системы 
ПВО. В перспективе в состав систе-
мы войдут ЗРС ПВО-ПРО, пер-
спективные ЗРС и средства обеспе-
чения боевой устойчивости 
группировок. 

Система истребительного авиа-
ционного прикрытия – совокуп-
ность истребительных авиацион-
ных группировок видов ВС с 
областями их боевого воздействия. 
Систему образуют ИА ВВС и ВМФ.

Сейчас на вооружении частей 
ИА состоят истребители Су-27,  
Су-30, Су-33, Су-35, МиГ-31 и Миг-29 
разных модификаций. В перспек-
тиве ожидается модернизация су-
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ществующего парка и поступление 
на вооружение многофункцио-
нальных истребителей 5-го поколе-
ния Су-57, обладающих сверхма-
невренностью, малой заметностью, 
многофункциональным навигаци-
онно-прицельным оборудованием 
и разнообразным управляемым ра-
кетным оружием.

Система противоракетного по-
ражения – совокупность группиро-
вок сил и средств ПРО с зонами их 
поражения. Она подразделяется на 
системы поражения стратегической 
и нестратегической (тактической) 
ПРО. Система поражения стратеги-
ческой ПРО предназначена для за-
щиты Москвы от ударов БР.

Основными направлениями 
развития системы поражения стра-
тегической ПРО являются переход 
на безъядерный перехват и расши-
рение боевых возможностей:
• первоначально предполагается ос-

настить ПР БП обычной боевой 
частью (ОБЧ) и расширить об-
ласть их боевого применения 
(примерно в два раза по дальности 
и высоте) с возможностью при-
крытия ВЗУ и других объектов;

• в дальнейшем планируется вве-
дение в систему ПР заатмосфер-
ного перехвата с ГСН и ОБЧ, в 
тогда система приобретет про-
тивокосмический потенциал;

• в перспективе для поражения БР 
могут привлекаться комплексы 
на новых физических принци-
пах различного базирования.

В состав системы поражения не-
стратегической (тактической) ПРО 
входят многоканальные ЗРС СД, 
ЗРС ДД-СД и перспективные ЗРС.

Система противокосмического 
поражения – совокупность груп-
пировок противокосмических сил 
и средств с зонами их поражения. 
Система противокосмического по-
ражения может включать средства 
противокосмической обороны на 
различных принципах действия:
• комплексы доорбитального пе-

рехвата КА стационарного и 
мобильного базирования;

• комплексы орбитального пере-
хвата КА (средства перехвата 
могут выводиться в космос за-
благовременно – мины либо опе-
ративно – КА-перехватчики);

• комплексы лазерного пораже-
ния КА различного базирова-
ния;

• комплексы радиоэлектронного 
подавления;

• комплексы оптико-электронно-
го подавления;

• перспективный ПРК дальнего 
заатмосферного перехвата.
Все эти средства создаются или 

возможно будут создаваться.
Система радиоэлектронного 

подавления – совокупность груп-
пировок РЭБ видов и родов войск 
ВС с их зонами радиоэлектронного 
подавления (поражения).

На вооружении частей (подраз-
делений) РЭБ состоят средства ра-
диоэлектронного подавления по 
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дезорганизации системы управле-
ния войсками и оружием против-
ника тактического и оперативно-
тактического уровня.

В ближайшей перспективе на 
вооружение частей РЭБ планиру-
ется поступление многоканальных 
и высокопотенциальных комплек-
сов и средств постановки помех, 
обеспечивающих не только пода-
вление РЭС противника помехами, 
но и функциональное поражение 
наиболее чувствительных элемен-
тов его систем разведки, управле-
ния и связи. Скоро ожидается по-
явление радиоэлектронных средств 
функционального поражения (вы-
вода из строя радиоэлектронной 
аппаратуры ЛА мощным электро-
магнитным излучением). 

Обобщенные зоны поражения и 
подавления войск (сил) и средств, 
решающих задачи ВКО РФ, пересе-
каются. Это требует включения в 
процесс управления даже на стра-
тегическом уровне решения задач 
распределения ресурса войск (сил) 
и средств, разрешающих задачи 
ВКО РФ. Например, распределение 
средств стратегической и нестрате-
гической ПРО по ОТР, ГЗЛА и воз-
душно-космическим самолетам, 
распределение средств ПРО и ПКО 
по КА и воздушно-космическим 
самолетам. Это очень сложный 
процесс. Для его организации и ре-
ализации в ходе военных действий 
нужны АСУ и особая подготовка 
должностных лиц, знание ими всех 

средств поражения и подавления, а 
также последствий перераспреде-
ления ресурсов для решения неос-
новных задач.

Система управления ВКО РФ 
(совокупность органов, пунктов 
управления, средств управления и 
связи) – системообразующий эле-
мент системы ВКО РФ. Только на-
личие единой системы управле-
ния, обеспечивающей выполнение 
задач боевого дежурства по ВКО 
(в мирное время), планирование 
применения войск (сил), привле-
каемых к решению задач ВКО, 
поддержание их в постоянной бо-
евой готовности, подготовку к 
операциям (боевым действиям), а 
в военное время – подготовку опе-
раций (боевых действий) и руко-
водство войсками (силами) в ходе 
их ведения, позволит говорить о 
создании и существовании единой 
системы ВКО.

Задачи управления войсками 
(силами) и средствами ВКО РФ, 
решаемые в системе управления 
ВКО, разделяются на общие – вы-
полняемые всеми органами воен-
ного управления на всех этапах 
подготовки и ведения военных 
действий и специфические – зави-
сящие от видовой и родовой при-
надлежности и звена управления. 
Важнейшей из задач управления 
будет планирование стратегиче-
ской воздушно-космической опе-
рации и управление войсками (си-
лами) в ее ходе.
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Сейчас задачи управления вой-
сками (силами) и средствами ВКО 
РФ на основе информации о кос-
мической и воздушной обстановке 
требуют решения только на страте-
гическом уровне. При появлении в 
РКО средств, способных обнару-
живать старт и полет ОТР и ГЗЛА, 
потребуется объединение инфор-
мации о воздушно-космической 
обстановке на уровне командова-
ния ПВО-ПРО, а в дальнейшем и 
на уровне оперативных объедине-
ний ВВС на стратегических на-
правлениях.

В системе поражения и пода-
вления потребуется решение сво-
их задач управления – целераспре-
деления и целеуказания, которые 
могут решаться на основе инфор-
мации о воздушно-космической 
обстановке.

Основной задачей строитель-
ства в части системы управления 
ВКО РФ должно быть создание к 
2020 г АСУ ВКО, развертывание 
которой надо завершить к 2030 г. В 
рамках этой АСУ должно обеспе-
чиваться информационное сопря-
жение средств автоматизации КП 
войск (сил) ВКО. КП различных 
уровней управления должны быть 
оснащены перспективными ком-
плексами средств автоматизации, 
обеспечивающими формирование 
единого информационного про-
странства как совокупности ин-
формации о противнике, подчи-
ненных и взаимодействующих 

войсках (силах), задачах и условиях 
ведения боевых действий. В пол-
ном объеме должно обеспечивать-
ся автоматизированное решение 
задач управления повседневной де-
ятельностью, мероприятиями всех 
видов обеспечения и оперативной 
(боевой) подготовки войск.

К 2030 г должно завершиться 
создание объединенной автомати-
зированной цифровой системы 
связи войск, телекоммуникацион-
ной сети, обеспечивающей в реаль-
ном масштабе времени реализа-
цию алгоритмов управления 
войсками и оружием с равновоз-
можным доступом пунктов управ-
ления к информационным пото-
кам, что позволит начать 
реализацию принципов сетецен-
трического управления войсками в 
ходе подготовки и ведения боевых 
действий.

Система обеспечения (совокуп-
ность государственных и военных 
предприятий, организаций и уч-
реждений, группировок специаль-
ных войск (сил) и самих войск (сил) 
ВКО, а также органов управления 
ими для решения задач обеспече-
ния ВКО) – структурный элемент 
системы ВКО.

Состояние и перспективы раз-
вития ВКО зависят от подготовки 
высококвалифицированных воен-
ных специалистов – системщиков, 
способных максимально реализо-
вывать потенциальные боевые воз-
можности разрабатываемых ком-
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плексов ВКО и совершенствовать 
способы их боевого применения с 
учетом развития СВКН противни-
ка. Эта задача является основной 
для всех вузов ВКО, в которых об-
учаются курсанты и офицеры не 
только ВС РФ, но и ВС государств 
ОДКБ. Для Военной академии ВКО, 
в отношении которой сейчас рас-
сматривается вопрос о придании 
статуса базового вуза подготовки 
военных специалистов ПВО ВС го-
сударств – участников ОДКБ, – это 
задача первостепенной важности.

Показанные в настоящей статье 
составные части общей системы ВКО 
должны функционировать при лю-
бой организационной структуре ВС.

Отсутствие сейчас единого ор-
гана управления, отвечающего за 
планирование ВКО, управление 
всеми войсками (силами) ВКО и за 
результат их действий, привело к 
сложностям в организации борьбы 
в воздушно-космической сфере. 
Эта проблема явилась главным 
фактором для обоснования необ-
ходимости создания нового вида 
ВС на основе объединения ВВС и 
Войск ВКО. Будет ли решена дан-
ная проблема с созданием ВКС, за-
висит от варианта организацион-
ных изменений ВС, а также от задач 
и функций, возлагаемых на созда-
ваемые органы управления.

Необходимым условием воз-
можности восстановления и функ-
ционирования единой системы 
ВКО РФ является создание страте-

гического органа управления ВКО, 
на который должны быть возложе-
ны задачи создания системы ВКО, 
разработки плана ВКО, принятия 
решений на применение войск 
(сил) ВКО в стратегических фор-
мах военных действий ВС и их пла-
нирование, организации боевого 
дежурства по ПВО (ВКО), приведе-
ния войск (сил) ВКО в высшие сте-
пени боевой готовности. Измене-
ние структуры ВС РФ, связанное с 
образованием ВКС, в свою очередь 
вызвало необходимость внесения 
соответствующих изменений и по-
правок в нормативно-правовую 
базу, регламентирующую повсед-
невную деятельность, несение бое-
вого дежурства по ПВО (ВКО), бо-
евое применение войск (сил) в 
воздушно-космическом простран-
стве [25].

Начальник ЦНИИ войск ВКО 
МО РФ С. Ягольников, член прези-
диума Вневедомственного эксперт-
ного  совета по вопросам воздуш-
но-космической сферы, 
генерал-майор, д.т.н., профессор в 
своей статье [26] за 2016 г осветил 
проблемы развития технической 
основы ВКО и пути их решения. 

Значительная часть военных 
угроз для РФ проецируется через 
воздушно-космическое простран-
ство. Именно там могут действовать 
наиболее разрушительные стратеги-
ческие наступательные средства в 
ядерном оснащении: МБР и БРПЛ, 
самолёты стратегической, тактиче-
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ской и палубной авиации (СА, ТА и 
ПА), стратегические крылатые раке-
ты (СКР), в перспективе – гиперзву-
ковые средства. Имеющие значи-
тельные возможности высокоточные 
неядерные крылатые ракеты воз-
душного и морского базирования 
(КРВБ и КРМБ) уже прошли про-
верку в последних войнах. В воз-
душно-космической сфере действу-
ют высокомобильные средства, 
способные наносить внезапные уда-
ры по любому объекту, независимо 
от места его расположения. Измене-
ние обстановки в данной сфере име-
ет совершенно иные временные па-
раметры, принципиально 
отличающиеся от соответствующих 
временных данных, характеризую-
щих действия на сухопутных и мор-
ских (океанских) ТВД. Средства, 
действующие в данной сфере, осу-
ществляют глобальную разведку, 
обеспечивают навигацию и связь в 
интересах применения всех видов 
ВС и родов войск. Проецирование 
силы через воздушно-космическое 
пространство коренным образом 
изменило характер вооружённой 
борьбы. Ведущие государства мира 
перед своими ВС в первую очередь 
ставят задачи по завоеванию го-
сподства в воздухе и в космосе.

Считается, что новый вид ВС 
России – ВКС, созданные с 1 августа 
2015 г, позволят обеспечить эффек-
тивное военное строительство и ре-
ализовать возможности группиро-
вок войск. Однако структура в ВС 

России, войск, решающих задачи 
вооружённого противоборства в 
воздушно-космической сфере, 
должна совершенствоваться по 
мере развития технической основы.

Надёжное обеспечение нацио-
нальной безопасности России в 
воздушно-космической сфере воз-
можно только при условии реше-
ния всего комплекса проблем, свя-
занных с созданием новых, 
высокоэффективных образцов 
ВВТ и поставок их в необходимом 
количестве в войска.

 Данные проблемы в ЦНИИ во-
йск ВКО МО РФ рассматриваются 
сквозь призму решения основных 
групп задач системы ВКО. Среди 
них – участие в обеспечении стра-
тегического ядерного сдержива-
ния, охрана границы России в воз-
душном пространстве и контроль 
порядка его использования, борьба 
с силами военно-космического на-
падения противника в ходе воен-
ных конфликтов.

Сейчас выполняется комплекс 
НИОКР в интересах создания техни-
ческой основы для строительства 
ВКО страны. При этом необходимо 
решение ряда военно-технических 
проблем по созданию основных под-
систем ВКО: системы разведки и 
предупреждения, системы пораже-
ния и подавления, системы управле-
ния и системы обеспечения. Задачи 
информационно-разведывательного 
обеспечения борьбы с силами и 
средствами воздушно-космического 



49

нападения противника возложены 
на систему разведки и предупрежде-
ния о воздушно-космическом напа-
дении, одну из важнейших подси-
стем ВКО страны.

Система разведки и предупреж-
дения. Создание системы ВКО тре-
бует решения ряда военно-техниче-
ских проблем, и основная – проблема 
обнаружения «разоружающего» и 
«обезглавливающего» ударов сил 
военно-космического нападения в 
интересах обеспечения стратегиче-
ского ядерного сдерживания.

Суть проблемы заключается в 
ограниченных возможностях су-
ществующих систем и средств раз-
ведки, их неспособности самостоя-
тельно решить эту задачу с 
требуемыми вероятностно-вре-
менными характеристиками. Реше-
ние проблемы возможно за счёт 
эшелонирования системы развед-
ки и предупреждения о воздушно-
космическом нападении, включе-
ния в её состав элементов 
космического, воздушного, назем-
ного и морского базирования, 
функционирующих на различных 
физических принципах. Такое по-
строение системы разведки и пред-
упреждения о воздушно-космиче-
ском нападении позволит 
обеспечить достоверность инфор-
мации и скорость предупрежде-
ния. Состав средств разведки по 
эшелонам должен определяться с 
учётом характера возможных дей-
ствий сил военно-космического 

нападения противника, климати-
ческих и геофизических особенно-
стей на конкретном воздушно-кос-
мическом направлении.

Эшелонированное построение 
системы с использованием средств 
радио- и радиотехнической развед-
ки, а также РЛС радиотехнических 
войск и авиационного комплекса 
радиолокационного дозора, со-
ставляющих стратегический, опе-
ративный и тактический эшелоны, 
позволяет при минимальных за-
тратах и в полном объёме выпол-
нить все требования, предъявляе-
мые к такой системе.

Система поражения и подавле-
ния (СПП) сил военно-космиче-
ского нападения должна осущест-
влять непосредственное силовое 
воздействие на средства воздушно-
космического нападения против-
ника. К основным проблемам раз-
вития системы вооружения 
военно-космической сферы в части 
подсистемы поражения и подавле-
ния сил военно-космического на-
падения относятся: 
• отсутствие единого информа-

ционного пространства, обе-
спечивающего взаимодействие 
разнородных сил и средств 
СПП;

• отсутствие мобильного резерва 
формирований зенитно-ракет-
ных войск, оснащённых зенитно-
ракетными системами ПВО ПРО;

• недостаточная эффективность 
средств обеспечения устойчи-
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вости группировок зенитно-ра-
кетных войск и защиты объек-
тов в условиях массированного 
применения ВТО и беспилот-
ных летательных аппаратов;

• невозможность эффективного 
решения задач охраны госгра-
ницы без организации взаимо-
действия авиационных ком-
плексов и зенитно-ракетных 
войск в зонах совместного при-
менения.
Главный путь решения про-

блем – построение эшелонирован-
ной подсистемы поражения и по-
давления, обеспечивающей 
воздействие с силами военно-кос-
мического нападения на макси-
мальной протяжённости маршрута 
полёта в воздушно-космическом 
пространстве, устойчивой к проти-
водействию высокоточным оружи-
ем и средствами РЭБ. Это возмож-
но только в случае, если подсистема 
поражения и подавления будет 
включать различные средства кос-
мического, воздушного и наземно-
го (морского) базирования.

Система управления ВКО РФ 
представляет собой совокупность 
органов и пунктов управления, 
средств автоматизации и систем 
связи, обеспечивающих единое 
оперативное (боевое) управление 
войсками, силами и средствами, 
решающими задачи ВКО.

К основным проблемам созда-
ния системы управления ВКО сле-
дует отнести:

• низкую оперативность доведе-
ния до войск команд боевого 
управления, разведывательной 
информации о воздушно-кос-
мической обстановке;

• недостаточные возможности 
существующих средств автома-
тизации по формированию ин-
формации предупреждения;

• недостаточные возможности 
существующей системы управ-
ления по сбору и обработке ин-
формации от средств разведки 
различной ведомственной при-
надлежности;

• низкий уровень живучести и 
устойчивости системы управле-
ния;

• слабую информационно-техни-
ческую совместимость средств 
автоматизации разновидовых и 
разнородных сил, решающих 
задачи ВКО России;

• устаревание математического 
обеспечения средств автомати-
зации.
Для решения данных проблем 

необходимо выполнить ряд техни-
ческих мероприятий. Одно из 
них  – это разработка (модерниза-
ция) средств автоматизации КП 
различных звеньев управления, в 
том числе создание новых техниче-
ских средств, обеспечивающих со-
вместную обработку информации. 
Не менее важным представляется и 
создание единой сети обмена дан-
ными реального времени и развёр-
тывание системы подвижных поле-
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вых автоматизированных пунктов 
управления и узлов связи. Реализа-
ция предложенных мероприятий 
позволит обеспечить эффективное 
решение основных задач ВКО. 

В силу сложности, новизны, 
многообразия и ресурсоёмкости 
задач в области создания техниче-
ской основы системы ВКО реали-
зовывать данные мероприятия сле-
дует поэтапно. На 1-ом этапе (до 
2020 г) необходимо завершить ве-
дущие НИОКРы по созданию ВВТ 
ВКО в интересах скорейшего реше-
ния основных задач, а на 2-ом эта-
пе (после 2020 г) – завершить соз-
дание системы ВКО на основе 
технических решений, полученных 
в ходе проводимых НИОКР, разра-
ботки недостающего вооружения и 
серийных поставок ВВТ ВКО [26].

Бывший зам. командующего во-
йск ПВО СВ по вооружению – глав-
ный инженер войск ПВО СВ А. Лу-
зан, д.т.н., генерал-лейтенант в 
отставке, в своей статье [27] за 
2019 г рассмотрел проблемы борь-
бы с современными ракетами сред-
ней и меньшей дальности, в т.ч. 
возникшие в связи с выходом США 
и России из договора по РСМД, и 
предложил новые концепции 
структуры построения и боевого 
применения группировок ПРО-
ПВО на ТВД.

Одним из главных ответов на 
выход США и РФ из договора по 
РСМД со стороны России должно 
стать усиление эффективности 

воздушно-космической обороны, 
и в первую очередь – обеспечение 
эффективной борьбы с РСМД. Тре-
буется новый аспект развития 
средств нестратегической ПРО на 
ТВД как комплексной системы для 
эффективной защиты объектов и 
нейтрализации угроз от ударов 
РСМД США нового поколения. 

Задача ПРО на ТВД должна ре-
шаться с помощью двух компонент 
системы: борьбы с БРСД и борьбы 
с КР, в т.ч. наземного базирования 
(КРНБ).

Предложение по двухкомпо-
нентному построению систем ПРО 
на ТВД обосновано тем, что США 
еще в 80-е годы XX-го века до под-
писания договора по ликвидации 
РСМД остановили свой выбор на 
совместном использовании в со-
ставе боевых ударных ракетных 
группировок (БУРГ) как баллисти-
ческих, так и крылатых ракет, т.е. 
построении двухкомпонентных 
ударных группировок. В последую-
щем Пентагоном досконально изу-
чались и отрабатывались формы и 
способы нанесения ударов крыла-
тыми ракетами морского и воз-
душного базирования (КРМБ и 
КРВБ) по разным объектам, в т.ч. 
разрабатывалась концепция «бы-
строго глобального удара». Все эти 
вопросы были практически прове-
рены в ходе войны против Югосла-
вии, в Ираке, Ливии и в Сирии. 

Понятно, что США могут ис-
пользовать РСМД как автономно, 
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так и в ходе массированного ракет-
но-авиационного удара (МРАУ). В 
связи с этим на ТВД кроме системы 
ПРО требуется развернуть совре-
менную систему ПВО, которая 
должна функционировать с систе-
мой ПРО в едином информацион-
но-управляющем пространстве, 
т.е. на ТВД необходимо создавать 
современную систему ПРО-ПВО.

В марте 2019 г США подтверди-
ли выбор двухкомпонентного ва-
рианта построения перспективной 
БУРГ, заявив, что КРНБ с дально-
стью поражения св. 1000 км будут 
созданы и испытаны к ноябрю, а 
БРСД с дальностью поражения 
3500-5000 км – к концу 2019 г. Это 
подтвердило версию необходимо-
сти построения двухкомпонентной 
системы ПРО на ТВД, 

Особенности построения двух-
компонентной ПРО и современной 
ПВО на ТВД. Борьба с ракетами 
средней и меньшей дальности, как 
баллистическими, так и крылатыми 
– сложная задача. Сейчас она ус-
ложняется и тем, что новые систе-
мы ПРО на ТВД должны отвечать 
не только современным требовани-
ям и обеспечивать эффективную 
борьбу с БРСМД и КР, но и надежно 
противостоять воздушно-космиче-
ским средствам, гиперзвуковым 
крылатым ракетам (ГЗКР) и другим 
средствам воздушно-космического 
нападения (ВКН) в перспективе.

Разработка и создание подоб-
ных систем и средств ПРО на ТВД, 

тем более с перехватом и неядер-
ным поражением ГЧ БРСД, ВКС, 
ГЗКР, – процесс намного более 
сложный и технически рискован-
ный, чем развитие самих средств 
нападения. Он под силу только вы-
сокоразвитым государствам, обла-
дающим достаточными научными 
достижениями, современной про-
мышленной базой и технологиями. 
Поэтому первыми создали сред-
ства ПРО на ТВД США и СССР.

1. Особенности построения 
компоненты ПРО на ТВД для борь-
бы с БРСМД. БРСД США типа 
Pershing-2 с дальностью старта до 
2000 км, которые размещались в 
Европе в 80-е годы XX-го века и на-
зывались «евростратегически-ми», 
являются сложной целью для 
средств ПРО-ПВО. Новые ракеты 
станут более эффективными, т.к. 
при их создании будет использован 
уже накопленный опыт. Сложность 
борьбы с БРСД обусловлена тем, 
что они оснащены отделяемой в 
полете ГЧ, имеющей очень малую 
эффективную отражающую по-
верхность (ЭОП), летящую с ги-
перзвуковой скоростью и подходя-
щую к цели под большими углами 
атаки. Так, ЭОП ГЧ БРСД Pershing-2 
составляет 0,01-0,015 кв. м, что за-
трудняет ее обнаружение. Она ле-
тит со скоростью 4000-4200 м/с, а 
углы подлета к цели в составляют 
от 30 до 70-80 град. БРСД типа 
Pershing-2 оснащены ядерной ГЧ, 
Поэтому необходимо поразить эту 
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ГЧ без инициирования её подрыва 
и выполнить эту задачу «противо-
ракетой» с неядерной ГЧ.

В связи с этим еще в 1982 г было 
решено возложить функции борь-
бы с баллистическими ракетами 
разных классов и их ГЧ, на ЗРС 
С-300В, разрабатывать и развивать 
их как самостоятельное направле-
ние для первостепенного решения 
задач нестратегической ПРО на 
ТВД и защиты как особо важных 
стратегических объектов, так и 
важнейших объектов промышлен-
но-административной структуры 
(в первую очередь атомные элек-
тростанции, ГЭС, плотины, хим-
предприятия и др.).

ЗРС С-300П и их модификации 
было решено ориентировать, в ос-
новном, на борьбу с аэродинамиче-
скими целями, т.е. создавать их как 
массовые эффективные средства 
ПВО. Было также решено унифи-
цировать с С-300П и ЗРС С-300Ф 
морского базирования. Т.е. ЗРС се-
мейства С-300В и С-300П по пред-
назначению, и по конструкции не 
альтернативные, а взаимодополня-
ющие друг друга средства.

Конечно, ЗРС типа С-300П (как 
и Patriot) обладают определенными 
возможностями по борьбе с ТБР и 
ОТБР с дальностью старта до 1000 
км и неотделяемой ГЧ, но их глав-
ная задача – эффективная борьба с 
аэродинамическими целями, а 
борьба с баллистическими – по 
остаточному принципу. Поэтому 

причислять их к полномасштабным 
средствам тактической ПРО можно 
лишь ограниченно. Подтверждение 
тому – результаты применения ЗРК 
Patriot в Ираке во время операции 
«Буря в пустыне». Даже при борьбе 
с устаревшими ОТБР типа Scud с 
дальностью старта 300-500 км, эф-
фективность ЗРК оказалась на уров-
не 0,22-0,36, а дальность перехвата 
составила всего 7-15 км. При этом 
пришлось использовать спутники 
разведки и наземные средства 
СПРН для выдачи предварительно-
го целеуказания батареям ЗРК 
Patriot и обеспечения захвата на ав-
тосопровождение одиночных ата-
кующих БР радарами комплекса.

ЗРС семейства С-300В в произ-
водстве и эксплуатации дороже, 
чем ЗРС семейства С-300П, но эф-
фективнее. Сегодня выпускается 
ЗРС С-300В4, которая обеспечива-
ет как ПВО, так и ПРО на ТВД и во 
фронте. Эта система способна по-
ражать все типы аэродинамиче-
ских целей на дальностях до 380-
400 км, в т.ч. малозаметные 
(минимальная ЭОП – 0,01 кв. м). 
Кроме того, она обеспечивает борь-
бу с ТБР, ОТБР и БРСД при даль-
ности их старта до 2500 км и скоро-
сти ГЧ до 4500 м/с (т.е. 
гиперзвуковой). ЗРС С-300В4 в 
штатной комплектации обеспечи-
вает одновременный обстрел до 24 
аэродинамических целей или 4-8 
БР. По своим возможностям и эф-
фективности она не имеет равных 
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в мире среди средств ПРО-ПВО на-
земного базирования, уступая 
лишь новой ЗРС США THAAD, 
развертываемой в США, Южной 
Корее и Япония, да и то лишь в воз-
можности поражения целей в заат-
мосферной области. ЗРС С-300В4 и 
необходимо взять за базовую для 
развертывания ПРО на ТВД. Не-
случайно еще в 1980-е годы, когда 
США развернули в Европе БРСД 
Pershing-2, в состав подмосковной 
группировки ПВО (системы С-50) 
было введено два полка ЗРС 
С-300В2 для защиты прикрывае-
мых объектов от ударов этих ракет, 
в т.ч. и ядерных.

Сегодня необходимо говорить о 
создании единой ЗРС дальнего 
действия смешанного состава, где 
задача объединения средств реша-
ется на функциональном уровне и 
в рамках единого информационно-
управляющего пространства

Но если в то время задачи уси-
ления возможностей группировки 
решались на организационном 
уровне (введение в состав группи-
ровки ПВО необходимых полков), 
то сегодня необходимо говорить о 
создании единой ЗРС дальнего 
действия (ЕЗРС ДД) смешанного 
состава, где задача объединения 
средств решается на функциональ-
ном уровне и в рамках единого ин-
формационно-управляющего про-
странства. Этот вопрос уже 
поднимался, но пока не получил 
должного внимания. Требует ре-

шения также задача борьбы с ВКС, 
ГЗКР на больших высотах и в 
ближнем космосе и увеличение 
возможностей поражения ГЧ 
БРСМД, т.е. существенное увели-
чение площадей, обороняемых от 
ударов этих ракет. А это требует 
разработки и внедрения новых 
подходов к созданию современных 
ракет-перехватчиков указанных 
целей, в т.ч. выхода за атмосферу.

Дело в том, что на высотах 34-36 
км практически заканчивается ат-
мосфера, и ЗУР с аэродинамиче-
ским управлением, успешно дей-
ствующие в плотных слоях 
атмосферы, не способны функцио-
нировать. Нужен переход на газо-
динамическое управление ракетой 
(управление вектором тяги), что 
реализовать сложно. Почти  все су-
ществующие ЗУР имеют аэродина-
мическое управление. Лишь Россия 
и США (ЗУР 9М82МВ ЗРС С-300В4 
наземного и SM-3 ЗРС Aegis мор-
ского базирования) имеют ЗУР с 
газодинамическим управлением. 
Но  большая ЗУР США SM-3, обе-
спечивающая заатмосферный пе-
рехват баллистических целей, вы-
пускается серийно и представляет 
угрозу нашим МБР, а ЗУР 9М82МВ, 
обеспечивающая заатмосферный 
перехват, после успешных кон-
структорско-заводских испытаний 
пока не введена МО РФ в состав 
ЗРС С-300В4.

США, понимая, что ракеты ЗРК 
Patriot невозможно довести до 
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уровня гиперзвукового заатмос-
ферного перехватчика, ограничили 
ее модернизацию на уровне РАС-3, 
а функции ПРО на ТВД возложили 
на ЗРС наземного базирования 
THAAD. Возможно, поэтому США 
в свое время и закупили ЗРС 
С-300В: чтобы позаимствовать 
российские технические решения 
при разработке своей новой ЗРС. 
Использовать свой технической за-
дел из ЗРС морского базирования 
Aegis с ЗУР SM-3, не представилось 
возможным, так как эта большая 
ракета на подвижные наземные ПУ 
не размещается.

В отличие от США, Россия име-
ет необходимый научно-техниче-
ский задел. Поэтому, уже сейчас 
можно создать современную и луч-
шую в мире действительно единую 
(для ПВО ВКО и войск ПВО СВ) 
ЗРС ПРО-ПВО модульного по-
строения на базе ЗРС дальнего дей-
ствия С-300В4 и С-300ПМ2 (в пер-
спективе – С-400), которые не 
конкурировали бы между собой, а 
дополняли друг друга, и ввести в 
состав этой ЗРС ракету заатмос-
ферного перехвата типа 9М82МВ. 
Это позволило бы сократить сроки 
поставки перспективного ЗРС в 
войска, снизить затраты на его соз-
дание и закупки, обеспечить кон-
курентоспособность на мировом 
рынке.

2. Особенности построения 
компоненты ПРО на ТВД для борь-
бы с крылатыми ракетами. При ре-

шении задач эффективной борьбы 
с КР большой дальности определя-
ющим фактором является исполь-
зование ими предельно малых вы-
сот полета в боевых зонах и при 
атаке цели, что усложняет борьбу с 
ними средствами ПВО. Любые 
СВН могут быть обнаружены сред-
ствами ПВО лишь в пределах ради-
огоризонта. При высоте антенн 
РЛС средств ПВО 2-3 м и высоте 
полета КР 15 м (при среднепересе-
ченной местности) дальность ра-
диогоризонта 17-24 км. Тогда (с 
учетом времени реакции ЗРС) 
дальняя граница зоны их пораже-
ния не св. 15-20 км, что недостаточ-
но для обеспечения эффективной 
борьбы с КР. Расширить радиого-
ризонт можно за счет применения 
в средствах ПВО высоко поднятых 
антенн. Так, их подъем на 24 м по-
зволяет увеличить дальность ради-
огоризонта до 35-37 км и расши-
рить зону поражения на 40%.

Сейчас высоко поднятые антен-
ны имеют только ЗРК СД «Бук-М2» 
и ЗРС ДД С-300ПМ2 «Фаворит», 
которые могут быть основными 
средствами для борьбы с КР. Срав-
нительные исследования показали, 
что предпочтительнее ЗРК СД 
«Бук-М2», которой при полете КР 
на высоте 15 м обеспечивает ее по-
ражение на дальности 30-35  км. 
Это достигается за счет введения в 
ЗРК «Бук-М2» РЛС подсвета и на-
ведения (РПН), антенны которого 
размещены на мобильном телеско-
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пическом подъемно-поворотном 
устройстве, поднимающем их на 
высоту св. 22 м за 2 мин. Предпо-
чтение ЗРК «Бук-М2» отдано пото-
му, что дальность поражения КР на 
предельно малой высоте этой си-
стемой всего на 6% меньше, чем у 
ЗРС С-300ПМ2, но время развер-
тывания вышек для подъема ан-
тенн в ЗРС С-300ПМ2 в 20 раза 
больше, а их стоимость – в 7,8 раза 
выше, чем у телескопических подъ-
емно-поворотных устройств ЗРК 
«Бук-М2».

 Вероятность поражения крыла-
той ракеты одной ЗУР в ЗРК 
«Бук-М2» не ниже, чем у ЗРС 
С-300ПМ2, хотя у последней ис-
пользуется более тяжелая и  доро-
гая ракета. Это достигается за счет 
более точного наведения ЗУР в ЗРК 
«Бук-М2», а также реализации ре-
жима автоматического определе-
ния типа цели и адаптации боевого 
снаряжения ЗУР для максимально 
эффективного поражения цели. 
Этот же режим позволяет сокра-
тить расход ракет на одну сбитую 
цель.

ЗРК «Бук-М2», организационно 
представляющий собой зенитный 
ракетный дивизион (зрдн), за про-
лет зоны поражения способен по-
разить до 24-36 КР, что обеспечива-
ет нейтрализацию ожидаемых 
масштабов налета КР по объекту. 
Эти вопросы уже рассматривались 
в печати, но реакции МО на них не 
последовало. Вместо этого появля-

ется информация о ЗРК С-350, со-
вершенно не способной решать эти 
задачи, да и, по всей видимости, 
мало востребованной.

А вот борьбу с аэродинамиче-
скими целями от предельно малых 
высот до стратосферы эффективно 
обеспечивает ЗРС ДД С-300ПМ2 и 
С-400. По критерию «эффектив-
ность-стоимость» они лучшие в 
мире, потому должны быть глав-
ными в компоненте ПВО, обеспе-
чивающей борьбу с аэродинамиче-
скими целями.

Выводы. Реакция России на дей-
ствия США по выходу из договора 
по РСМД предполагает зеркаль-
ный ответ и должна включать в со-
став мер противодействия не толь-
ко развитие активных средств 
поражения, предназначенных для 
ответного удара, но и усиление эф-
фективности ВКО, в первую оче-
редь – обеспечение эффективной 
борьбы с РСМД нового поколения 
путем создания или совершенство-
вания систем ПРО-ПВО на ТВД.

 Система ПРО-ПВО на ТВД 
должна быть двухкомпонентной и 
включать в свой состав компоненту 
борьбы с БРСМД и компоненту 
борьбы с КР разных видов базиро-
вания, в т.ч. наземного. Она должна 
также обеспечивать высокоэффек-
тивную борьбу с аэродинамически-
ми средствами, действуя в едином 
информационно-управляющем 
пространстве.  С минимальными 
затратами такую систему можно 
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создать на базе единой ЗРС ДД, 
включающей ЗРС семейства С-300В 
и С-300П, а также ЗРС СД «Бук-М2», 
имеющей РЛС с высоко поднимае-
мыми антеннами.

Проблемы структуры, состава, 
построения и боевого применения 
перспективной системы ПРО-ПВО 
на ТВД не только весьма значимы и 
актуальны, но и требуют глубокого 
научного исследования. Для каче-
ственного решения этих проблем 
должна быть привлечена военная 
наука, что позволило бы по-новому 
рассмотреть эти проблемы, и не 
только обеспечить безопасность 
страны, но и сохранить её превос-
ходство в указанных областях на 
мировом рынке вооружений.

В статье приведена примерная 
организация и вооружение предла-
гаемой ЕЗРС ПРО-ПВО ДД, кото-
рая включает:

Единый узел разведки и целеу-
казания, имеющий модернизиро-
ванный пункт боевого управления 
ПБУ 54К6Е2, который получает 
данные от РЛС 9С19М и связан с 
вышестоящим КП, а также постом 
съёма и обработки радиолокаци-
онной информации ПОРИ П3. По-
следний получает данные от СПРН, 
ВК РЛДН (А-50У), РЛС КО 64Н6Е2, 
РЛС «Небо-СВМ», КРТР 85В6. Для 
ПВО узла есть 2 БМ 9А331М (ЗРК 
МД «Тор-2М») по 16 ЗУР 9М338. 

2 полигамных модуля ПРО ДД 
С-300ВМД «Антей-2500М» (может 
быть С-300В4) + ЗРК «Тор-М2», 

каждый имеет МСНР 9С32М1, 2 
ПУ 9А83М1 по 4 ЗУР 9М83М1, 4 
ПУ 9А82М по 2 ЗУР 9М82МВ. Для 
ПВО модуля есть 2 БМ 9А331М.

2 полигамных модуля ПВО ДД 
С-300ПМ2 «Фаворит» (может быть 
С-400) + ЗРК «Тор-М2», каждый 
имеет РПН 30Н6Е2, 6 ПУ 5П85СЕ2 
по 4 ЗУР 48Н6Е2. Для ПВО модуля 
есть 2 БМ 9А331М.

Полигамный модуль ПРО-ПВО 
СД «Бук-М2» + ЗРК «Тор-М2», име-
ющий ПБУ 9С510, РПН 9С36, 4 
ПЗУ 9А316 по 8 ЗУР 9М317, 2 СОУ 
9А317 по 4 ЗУР 9М317. Для ПВО 
модуля есть 2 БМ 9А331М.

Всего ЕЗРС имеет 4 ПУ 9А83М1 
(16 ЗУР 9М83М1), 8 ПУ 9А82М (16 
ЗУР 9М82МВ) ЗРС С-300ВМД, 12 
ПУ 5П85СЕ2 (48 ЗУР 48Н6Е2) ЗРС 
С-300ПМ2, 4 ПЗУ 9А316 и 2 СОУ 
9А317 (40 ЗУР 9М317) ЗРК 
«Бук-М2», 12 БМ 9А331М (192 ЗУР 
9М338) ЗРК «Тор-М2». Всего это 312 
ЗУР (80 ДД, 40 СД и 192 МД) [27].

Анализ этих трёх статей пока-
зывает, что если В. Ляпоров осве-
тил общее состояние и перспекти-
вы развития ВКО России, а С. 
Ягольников заострил внимание  на 
проблемах развития технической 
основы ВКО и путях их решения, 
то А. Лузан предложил новые кон-
цепции и структуры построения и 
боевого применения группировок 
ПРО-ПВО на ТВД, что представля-
ет особый интерес. 

В частности, Лузан считает, что 
системы ПРО-ПВО на ТВД долж-



58

ны быть двухкомпонентными и 
включать в себя средства ПРО 
(против баллистических и крыла-
тых ракет).и средства ПВО (против 
самолётов). Он предлагает создать 
единые зенитно-ракетные системы 
дальнего действия (ЕЗРС ДД) на 
базе существующих ЗРС и ЗРК во-
йск ПВО ВКС и СВ. При этом Лузан 
считает большинство существую-
щих и перспективных средств 
ПВО-ПРО ВКС не отвечающим 
требованиям к ЕЗРС ДД (в т.ч. 
С-500, С-350, «Панцирь-С1/СМ») и 
предлагает в состав ЕЗРС ЗРС ПРО 
С-300ВМД или С-300В4 СВ (а не 
ЗРС С-500 ВКС), ЗРК СД против 
КР – «Бук-М2» СВ (а не С-350 ВКС) 
и ЗРК МД защиты д-нов ЗРС – 
«Тор-М2» СВ (а не ЗРПК 
«Панцирь-С1» ВКС). Только один 
ряд ЗРС ВКС (для защиты от само-
лётов) он считает отвечающее тре-
бованиям ЕЗРС – С-300ПМ3 «Фа-
ворит» или С-400. Чем он при этом 
руководствуется – старым антаго-
низмом между командованием во-
йск ПВО страны (ныне они в ВКС) 
и командованием войск ПВО СВ 
(сам он оттуда), или боевыми воз-
можностями ЗРС – для нас не так 
важно. Возможно, он кое в чём 
прав (старые средства ПВО СВ от-
работаны и надёжны, а новые из 
ВКС – пока ещё нет). Хотя если ве-
рить ТТХ, даже у С-400 большие 
боевые возможности, чем у 
С-300В4. К тому же ЗРС и ЗРК СВ 
имеют гусеничную базу, что сильно 

ограничивает их мобильность по 
дорогам (они требует трейлеров). 
Но сама концепция смешанных со-
единений из разных типов ЗРС и 
ЗРК, которую Лузан уже много лет 
отстаивает во многих публикаци-
ях, заслуживает внимания.    

Кстати, войска ПВО ВКС уже 
экспериментировали со смешан-
ными бригадами. 1544-й зрп имел 2 
д-на С-300В и 1 д-н «Бук». Но, ви-
димо, они уже покончили с этим 
экспериментом и заменили  ЗРС 
С-300В и ЗРК «Бук» на ЗРК С-400. 
Войска ПВО ВКС и ВМФ вообще 
заменяют С-300В и «Бук» – даже на 
старые С-300ПС. Поэтому предло-
женную Лузаном концепцию ЕЗРС 
они наверняка не одобрят. Хотя в 
войсках ПВО СВ эксперимент про-
должается –  5-я зрбр ещё имеет 2 
д-на «Бук-М1» и 1 д-н «Тор-М1».

Итак, что же представляет со-
бой ЕЗРС, предложенная Лузаном? 
Она должна включать (как вари-
ант); единый узел разведки и целе-
указания, имеющий пункт боевого 
управления, который получает 
данные от РЛС ПО и связан с вы-
шестоящим КП, а также постом 
съёма и обработки информации 
РЛС ПОРИ, получающим данные 
от СПРН, самолётов ДРЛО, РЛС 
КО, РЛС СВ и комплекса РТР; 2 по-
лигамных модуля ПРО ДД С-300В4, 
в каждом МСНР, 2 ПУ по 4 ЗУР 
ПВО и 4 ПУ по 2 ЗУР ПРО; 2 поли-
гамных модуля ПВО ДД С-400, в 
каждом РПН и 6 ПУ по 4 ЗУР ПВО; 
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полигамный модуль ПРО-ПВО СД 
«Бук-М2», имеющий ПБУ, РПН 
9С36, 4 ПЗУ по 8 ЗУР ПВО-ПРО и 2 
СОУ по 4 ЗУР ПВО-ПРО. Для ПВО 
единого узла и каждого модуля есть 
по 2 БМ ЗРК МД «Тор-2М» по 16 
ЗУР ПВО.

Такая ЕЗРС может иметь 4 ПУ с 
16 ЗУР ПВО и 8 ПУ с 16 ЗУР ПРО 
ЗРС С-300В4, 12 ПУ с 48 ЗУР ПВО 
ЗРС С-400, 4 ПЗУ и 2 СОУ с 40 ЗУР 
ПВО-ПРО ЗРК «Бук-М2», 12 БМ с 
192 ЗУР ПВО ЗРК «Тор-М2». Всего 
это 42 огневые единицы, 80 ЗУР ДД 
(в т.ч. 16 ПРО), 40 ЗУР СД и 192 
ЗУР МД.

Как сказано ранее, командова-
ние ПВО ВКС вряд ли согласится 
на включение в ЕЗРС зенитных 
средств СВ. Поэтому, если оно и 
начнёт экспериментировать со сме-
шанными бригадами ПРО-ПВО (в 
чём есть большие сомнения), то 
туда войдут только д-ны ЗРС С-500, 
С-400, С-350 и «Панцирь-СМ». Та-
кая бригада в минимальном вари-
анте может включать по 1 д-ну из 8 
огневых единиц каждого из этих 
средств ПВО. В бригаде может 
быть 8 ПУ по 2 ЗУР ПРО ЗРС С-500, 
8 ПУ по 4 ЗУР ПВО ЗРС С-400, 8 
ПУ по 12 ЗУР ПВО ЗРК С-350 и 8 
БМ ЗРК «Панцирь-СМ» по 24 ЗУР. 
Всего это 32 огневые единицы, 48 
ЗУР ДД (в т.ч. 16 ПРО), 96 ЗУР СД, 
192 ЗУР МД-СД. Т.е. при меньшем 
на 10 огневых единиц составе бри-
гады, число ЗУР ДД и СД станет 
даже больше на 24 ед. Будет ли та-

кой состав бригады оптимальным, 
и каковы будут реальные боевые 
возможности такой бригады – мо-
гут показать только эксперименты.  

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Организация и вооружение во-

йск (сил) ПВО и ПРО, входящих в 
ВКС, ВМФ и СВ.

Организация формирований 
войск ПВО ВКС. 

Армии ВВС и ПВО имеют по 2-3 
дивизии ПВО (в каждой 1-5 зенит-
но-ракетных полков и 1-3 радио-
технических полка), а также 2-3 ис-
требительных авиаполка из состава 
1-2 смешанных авиационных диви-
зий. Армия ПВО и ПРО имеет 3 ди-
визии (2 ПВО и 1 ПРО).  

Зенитные ракетные полки (зрп) 
ПВО ВКС имеют, в основном, ЗРС на 
колёсном шасси (С-300ПС/ПМ, 
С-400) и колёсные ЗРПК 
«Панцирь-С». Также ещё остались 
переданные ранее из войск ПВО СВ 
2 полка с ЗРС и ЗРК на гусеничной 
базе (1 ЗРС С-300В и 1 ЗРК «Бук-М1»).

Зрп ЗРС С-300ПС включает: 
управление (командование и штаб); 
автоматизированный командный 
пункт (АКП), включающий батарею 
управления и 2 отделения (радиоло-
кационной разведки и энергомеха-
ническое), АКП оснащён 1 пунктом 
боевого управления (ПБУ) 5К56С и 
1 РЛС обнаружения 5Н64С; 2-3 зе-
нитных ракетных д-на и техниче-
скую батарею; отделение радиоло-
кационной, химической и 
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биологической защиты (РХБЗ); 2 
роты: ремонтно-техническую и ма-
териального обеспечения; хозяй-
ственный взвод. В полку 16-36 ПУ. 

Д-н ЗРС С-300ПС имеет: управ-
ление; радиотехническую батарею: 
3 отделения (боевого управления, 
приемно-передающих устройств, 
радиолокационной разведки), в ба-
тарее 1 КП 5Н63С с РЛС подсвета и 
наведения 30Н6, 1 низковысотный 
обнаружитель 5Н66М; стартовую 
батарею (2 стартовых взвода, всего 
4 ПУ 5П85С и 4-8 ПУ 5П85Д); авто-
мобильный взвод; 4 отделения: 
энергомеханическое, связи, топо-
привязки, материально-техниче-
ского обеспечения. 

Зрп ЗРС С-300ПМ включает те 
же подразделения, что и полк 
С-300ПС, но АКП оснащён ПБУ 
54К6 и 1 РЛС обнаружения 64Н6. В 
полку 16-36 ПУ. 

Д-н ЗРС С-300ПМ имеет ту же 
организацию, что и д-н С-300ПС, 
но в радиотехнической батарее 
1  КП 5Н63С с РЛС подсвета и на-
ведения 30Н6, а в стартовой бата-
рее 8-12 ПУ 5П85СМ и/или 5П85Т..

Зрп ЗРС С-400 «Триумф» вклю-
чает те же подразделения, что и 
полк С-300ПС, но АКП оснащён 1 
ПБУ 55К6Е и 1 РЛС обнаружения 
91Н6Е; есть 2-4 зенитных ракетных 
д-на и 1 зенитный д-н ЗРПК 96К6 
«Панцирь-С1». В полку может быть 
16-32 ПУ ЗРС С-400 (обычно 16) и 
6 БМ ЗРПК «Панцирь-С1». Д-ны 
ЗРПК «Панцирь-С1» включаются в 

состав полков С-400 для обороны 
от ракет (в т.ч.  крылатых и проти-
ворадиолокационных) в ближней 
зоне. 

Д-н ЗРС С-400 имеет ту же орга-
низацию, что и д-н С-300ПС, но в 
радиотехнической батарее 1 мно-
гофункциональная РЛС управле-
ния 92Н6Е, 1 передвижная вышка 
40В6М для антенного поста 92Н6Е, 
1 всевысотная РЛС 96Л6Е, а в стар-
товой батарее 8 ПУ 5П85ТЕ2.

Д-ны перспективных ЗРК 
50П6А С-350 «Витязь» и ЗРС 
55Р6М С-500 «Прометей»:

Д-н С-350 имеет ту же органи-
зацию, что и д-н С-400, но в радио-
технической батарее есть ПБУ 
50К6А и 1-2 многофункциональ-
ные РЛС обнаружения и наведения 
50Н6А, а в стартовой батарее 8 ПУ 
50П6А.

Д-н С-500 имеет батарею управ-
ления (ПБУ 85Ж6-1, РЛС дальнего 
обнаружения 60К6), противосамо-
лётную батарею (КП 55К6МА, РЛС 
91Н6АМ, несколько ПУ 51П6М) и 
противоракетную батарею (ПБУ 
85Ж6-2, РЛС 76Т6 и 77Т6 с АФАР, 
несколько ПУ 77П6). 

Зрп ЗРС С-300В включает: 
управление; 2 д-на ЗРС-300В; под-
разделения обеспечения. В полку 
36 ПУ и ПЗУ (8 ПУ-1, 4 ПЗУ-1, 16 
ПУ-2, 8 ПЗУ-2). 

Д-н ЗРС C-300В имеет: управле-
ние, радиотехническую батарею 
(КП 9С457, РЛС 9С15М «Обзор-3» 
и РЛС 9С19М2 «Имбирь»); 2 зенит-
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ных ракетных батареи, в каждой по 
1 многоканальной станции наведе-
ния ракет (МСНР) 9С32, 2 ПУ 9А82 
(ПУ-1), 1 пуско-заряжающей уста-
новке (ПЗУ-1) 9А84, 4 ПУ 9А83 
(ПУ-2) и 2 ПЗУ 9А85 (ПЗУ-2); под-
разделения обеспечения.

Зрп ЗРК «Бук-М1» включает: 
управление; 2 д-на ЗРК 9К37М1 
«Бук-М1»; подразделения обеспе-
чения. В полку 12 СОУ и 6 ПЗУ.

Д-н ЗРК 9К37М1 «Бук» имеет: 
управление; радиотехническую ба-
тарею (КП 9С470M1, станция об-
наружения и целеуказания (СОЦ) 
9С18M1 «Купол-М1» и взвод свя-
зи); 3 зенитные ракетные батареи 
по 2 самоходные огневые установ-
ки (СОУ) 9А310M1 и 1 ПЗУ 9А39; 
подразделения обеспечения [4, 6].

Организация соединений войск 
ПВО СВ. 

Соединения ПВО СВ включают 
зенитно-ракетные бригады (зрбр) 
ПВО СВ округов (с модернизиро-
ванными ЗРС С-300В4) и армий (с 
ЗРК «Бук-М1/М1-2/М2/М3»). Эти 
ЗРС и ЗРК имеют гусеничные базу 
и способны прикрывать группи-
ровки и армии СВ на марше и на 
поле боя (в т.ч. вне дорог). В случае 
начала войны они должны не толь-
ко обеспечить ПВО группировок, 
объединений и баз, но и привле-
каться к решению ряда задач ПВО 
страны в местах дислокации.

Зрбр ЗРС С-300В4 включает: 
управление; 2 д-на ЗРС-300В4; под-
разделения обеспечения. В бригаде 

36 ПУ и ПЗУ (8 ПУ-1М, 4 ПЗУ-1М, 
16 ПУ-2М, 8 ПЗУ-2М).

Д-н ЗРС C-300В4 имеет: управ-
ление; радиотехническую батарею 
(КП 9С457-2, РЛС 9С15МД «Обзор-
3ДМ» и РЛС 9С19М1 «Имбирь-М»); 
2 зенитных ракетных батареи по 1 
МСНР 9С32М, 2 ПУ 9А82М (ПУ-
1М), 1 ПЗУ 9А84М (ПЗУ-1М), 4 ПУ 
9А83М (ПУ-2М) и 2 ПЗУ 9А85М 
(ПЗУ-2М); подразделения обеспе-
чения. 

Зрбр ЗРК «Бук-М1» включает: 
управление; 3-4 д-на ЗРК 9К37М1 
«Бук-М1»; подразделения обеспе-
чения. Всего в бригаде 18-24 СОУ и 
9-12 ПЗУ.

Д-н ЗРК 9К37М1 «Бук-М1» име-
ет: управление; радиотехническую 
батарею (КП 9С470M1, СОЦ 
9С18M1 «Купол-М1» и взвод свя-
зи); 3 зенитные ракетные батареи 
по 2 СОУ 9А310M1 и 1 ПЗУ 9А39; 
подразделения обеспечения.

Зрбр ЗРК «Бук-М2» включает: 
управление; 3-4 д-на ЗРК 9К317 
«Бук-М2»; подразделения обеспе-
чения. Всего в бригаде 18-24 СОУ и 
9-12 ПЗУ.

Д-н ЗРК 9К317 «Бук-М2» имеет: 
управление; радиотехническую ба-
тарею (КП 9С510, станция подсвета 
и наведения ракет 9С36, СОЦ 
9С18M1-3 «Купол-М1» и батарея 
управления); 3 зенитные ракетные 
батареи по 2 СОУ 9А317  и 1 ПЗУ 
9А316; подразделения обеспечения.

Зрбр ЗРК «Бук-М3» включает: 
управление; 2 д-на ЗРК 9К317М 
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«Бук-М3»; подразделения обеспе-
чения. Всего в бригаде 4 СОУ, 4 
транспортно-пусковые установки 
(ТПУ) и 2 ТЗМ.

Д-н ЗРК 9К317 «Бук-М2» имеет: 
управление; радиотехническую ба-
тарею (1 КП 9С510М, 1 СОЦ с РЛС 
9С36М); 2 СОУ 9А317М, 2 ТПУ 
9А316М и 1 ТЗМ 9Т243М; подраз-
деления обеспечения [4, 8].

Организация истребительных 
авиаполков ВВС.

Истребительный авиаполк со-
стоит из: управления (командова-
ние, штаб и службы полка); 2-3 
эскадрилий (обычно 2, в каждой 3 
звена по 4 самолёта); технико-экс-
плуатационной части; двух отд. 
б-нов обеспечения (аэродромно-
технического, а также связи и ра-
диотехнического). В полку по шта-
ту 24 истребителя (реже 36), может 
быть и звено учебно-боевых двух-
местных вариантов этих истреби-
телей [6].

Вооружение войск (сил) ПВО и 
ПРО, входящих в ВКС, ВМФ и СВ

Формирования ПВО из ВКС и 
ВМФ в 2015-2018 годах достаточно 
активно переоснащались новыми 
ЗРС и ЗРПК. Устаревшие ЗРС 
С-300ПС/ПМ и С-300В, ЗРК 
«Бук-М1» были частично заменены 
новыми ЗРС С-400. (уже поставле-
но 57 комплектов д-нов). Если доля 
этих ЗРС в 2015 г была 18%, то в 
2018 г она достигла 53%. В 2019 г 
будут поставлены последние 4 ком-

плекта д-нов С-400, и программа 
их закупок будет завершена. По 
ГПВ-2020 намечалась поставка 56 
комплектов д-нов С-400 (по 8 ПУ) 
для 28 полков, но поставят ещё не-
сколько  комплектов д-нов.

Также в полки с ЗРС С-400 по-
ставлялись ЗРПК «Тунгуска-С1», 
предназначенные для защиты са-
мих ЗРС (по д-ну из 6 БМ на полк). 
Сообщалось о намерении закупить 
в рамках ГПВ-2020 100 ЗРПК (16 
комплектов д-нов по 6 БМ), но ре-
ально по 2018 г поставлено 22 ком-
плекта д-на, а в 2019 г планируется 
ещё 7. Таким образом, в каждом 
полку с С-400 будет по 1 д-ну ЗРПК.     

Оставшиеся ЗРС С-300ПС/
ПМ и С-300В, ЗРК «Бук-М1» пла-
нируется с 2020 г заменять но-
вейшими ЗРК С-350 и ЗРС С-500 
(по ГПВ-2020 намечались постав-
ки 38 и 10 д-нов соответственно, 
но их выпуск был перенесен на 
ГПВ-2027).

Существующую систему ПРО 
А-135 «Амур» намечено к 2022 г 
модернизировать до уровня А-235 
«Нудоль» с более совершенными 
РЛС,  оборудованием управления и 
противоракетами, которые полу-
чат самоходные ПУ.      

Имеющиеся и перспективные 
ЗРС и ЗРПК войск ПВО и ПРО ВКС 
(также используются в войсках 
ПВО ВМФ и СВ) имеют, в основ-
ном, колёсное шасси. Гусеничная 
база только у ЗРС С-300В и ЗРК 
«Бук», ранее переведенных из СВ. 
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ЗРС средней дальности (СД) 
С-300ПС имеет в д-не 6 целевых и 
12 ракетных каналов. На ПУ 4 ЗУР 
В-500Р. Дальность обнаружения 
целей 200 км, а стрельбы по само-
лётам 5-75 км, потолок 0,025-25 км. 
Самоходная ПУ имеет 8х8 шасси  
МАЗ-543М [28, C.252-257].  

Перспективный ЗРК СД/ДД 
С-350 «Витязь» предназначен для 
замены ЗРС С-300ПС. Он имеет в 
д-не из 8 ПУ 16 целевых каналов 
(по БР 12) и 32 ракетных канала. На 
ПУ 12 ЗУР 9М96/9М96Д или 48 
9М100, или их сочетание. ЗУР 
9М96/9М96Д имеют дальность 
стрельбы по самолётам 1-120/150 
км (по БР 1,5-30 км), потолок 0,005-
30 км (по БР 2-25 км). Скорость 
ЗУР 2100 м/с, целей до 1000 м/с. 
ЗУР имеют активную РЛ ГСН и га-
зодинамическое управление. Даль-
ность стрельбы ЗУР самообороны 
9М100 – 0,5-15 км, потолок 0,005-8 
км. Скорость целей до 1000 м/с. 
ЗУР имеет ИК ГСН. Время приве-
дения ЗРК в боевую готовность – 5 
мин. Самоходная ПУ имеет 8х8 
шасси БАЗ-69092-012 [29].

Модернизированная ЗРС даль-
него действия (ДД) С-300ПМ име-
ет в д-не 6 целевых и 12 ракетных 
каналов. На ПУ 4 ЗУР 48Н6. Даль-
ность обнаружения целей 360 км, а 
стрельбы по самолётам 5-150 км, 
потолок 0,01-27 км, Может пора-
жать БР со скоростью до 2800 м/с. 
Дальность стрельбы по БР до 40 
км, потолок 2-25 км.  Самоходная 

ПУ имеет шасси  МАЗ-543М [28, 
C.258-265].

Новая ЗРС ДД С-400 «Триумф» 
имеет в д-не 10 целевых и 20 ракет-
ных каналов. На ПУ 4 ЗУР 
48Н6/48Н6М/48Н6ДМ/40Н6. Даль-
ность обнаружения целей 600 км, а 
стрельбы по самолётам 5-150/5-
200/3-250/5-380 км, потолок 0,01-
27/30 км, Может поражать БР с 
дальностью стрельбы до 3500 км и 
скоростью до 4800 м/с. Дальность 
стрельбы по БР до 5-60 км, потолок 
2-27 км. Буксируемая ПУ перевоз-
ится тягачом «Вощина», у самоход-
ной ПУ – шасси МАЗ-543М [30].

Перспективная ЗРС ДД С-500 
«Прометей» имеет в д-не 10 целе-
вых каналов (по 10 БР). На ПУ 
51П6М 2 ЗУР 40Н6М, а на ПУ 
77П6  – 2 ЗУР 77Н6-Н/77Н6-Н1. 
Дальность обнаружения целей 750-
800 км, а стрельбы ЗУР 40Н6М по 
самолётам до 400 км, потолок до 30 
км, а ЗУР 77Н6-Н по БР – до 600 км 
и 200 км соответственно. На испы-
таниях цель была поражена на 
дальности 481,2 км. ЗРС может по-
ражать БР с дальностью стрельбы 
3500 км и скоростью до 7 км/с. [19]. 

Новый ЗРПК малой дальности 
(МД) 96К6 «Панцирь-С1» имеет на 
БМ 2-4 целевых канала (реально 1). 
На БМ 12 ЗУР 57Э6М. Дальность 
обнаружения цели 36 км, а стрель-
бы ЗУР 1,2-20 км (реально меньше), 
потолок 0,015-15 км. Скорость ЗУР 
1300 м/с, цели – до 1000 м/с (реаль-
но до 400 м/с). Также комплекс 
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имеет 2х2 30-мм зенитных автома-
та 2А36М с дальностью стрельбы 
0,2-4 км, потолком 0,005-3 км, ско-
рострельностью 5000 в/мин и бое-
комплектом 1400 выстрелов [31]. 
БМ имеет 8х8 шасси КамАЗ-6560. 
Создан арктический вариант – ЗРК 
«Панцирь-СА» с 18 ЗУР на базе 
двухзвенного гусеничного транс-
портёра ДТ-30ПМ

Перспективный ЗРПК СД 
«Панцирь-СМ» имеет 2 типа БМ 
(на одной 12 новых ЗУР и 2х2 30-
мм зенитных автомата 2А36М, на 
другой – 24 новых ЗУР).  Дальность 
обнаружения цели 75 км, а стрель-
бы ЗУР – до 40 км, потолок – до 15 
км. Скорость ЗУР 3000 м/с, цели – 
до 2000 м/с. Испытываются малые 
ЗУР «Гвоздь» для поражения БПЛА, 
мин и ракет РСЗО. БМ имеет ко-
лёсное 8х8 шасси высокой прохо-
димости К-53958 «Торнадо» с бро-
нированной кабиной [21].

ЗРС ПРО А-135 «Амур» имеет 
ЗУР 53Т6 с заявленной дальностью 
перехвата ГЧ МБР до 100 км (ре-
ально – до 250 км) и высотой – до 
30 км (реально – до 90 км). Ско-
рость цели – до 7 км/с. ЗРС может 
обнаруживать баллистические 
цели на 1200-1500 км, космические 
объекты – на 600-1000 км, одновре-
менно сопровождать до 100 целей, 
отличать ядерные ГЧ от ложных 
целей и одновременно наводить на 
них до 100 противоракет [23, 32].  

Перспективная ЗРС ПРО А-235 
(14Ц033) «Нудоль» имеет ЗУР 

14А042 весом 9,6 т с предполагае-
мой дальностью перехвата ГЧ МБР 
и спутников до 1500 км (?) и высо-
той – до 1000 км (?). Скорость 
цели  – до 10 км/с.  Самоходные ПУ 
П222 имеют 12х12 шасси  МЗКТ-
79291 [23, 31]. 

Формирования ПВО СВ в 2015-
2018 годах тоже активно переосна-
щались новыми ЗРС и ЗРК. В ар-
мейских зрбр устаревшие ЗРК 
«Бук-М1» были частично заменены 
на новые ЗРС «Бук-М2/3» (были 
поставлены 5 комплектов д-нов 
ЗРК «Бук-М2» и 8 – «Бук-М3»), 
Если доля д-нов ЗРК «Бук-М2» сре-
ди д-нов «Бук-1/2» в 2015 г была 
21%, то в 2018 г доля д-нов 
«Бук-М2/3» достигла 67%.  

В дивизионных зрп устаревшие 
ЗРК «Оса-АКМ» заменялись новы-
ми «Тор-М2» (последних было по-
ставлено 32 БМ). Но из-за низких 
темпов производства  «Тор-М2» и 
большого числа формируемых диви-
зий (пяти) в зрп были ещё поставле-
ны со складов 48 БМ «Тор» более ста-
рых модификаций (16 «Тор-М1-2У», 
12 «Тор-М1», 20 «Тор»). А для зенит-
ных д-нов боевых полков со складов 
поступили 32 БМ устаревших ЗРК 
Стрела-10 и 18 ЗСУ-23-4 «Шилка» (!). 
Началось развёртывание ещё 3-х ди-
визий, для 3 зрп и 9 д-нов которых не 
будет хватать современной техники 
ПВО. Эта нехватка усугубится, если 
во всех десяти наличных и формиру-
емых дивизиях будут развёрнуты 
четвёртые боевые полки. 
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В будущем намечено устарев-
шие ЗРК «Стрела-10» заменить на 
перспективные ЗРК «Сосна» (с 
2022 г), ЗСУ-23-4 «Шилка» – на 
ЗСУ-57 2С38 «Деривация-ПВО», а 
ПЗРК «Игла» на «Верба».  До посту-
пления новых комплексов, ЗРК 
Стрела-10, ЗСУ «Шилка» и ЗПРК 
«Тунгуска» намечено сохранять на 
вооружении, модернизировав их. 

Имеющиеся и перспективные 
ЗРС, ЗРК, ЗПРК, ЗСУ войск ПВО СВ 
почти все имеют гусеничную базу. 

ЗРС ДД 9К81 С-300В имеет 12 
целевых каналов (цк) и 24 ракет-
ных канала (рк) в д-не. На ПУ 9А82 
и ПЗУ 9А84 по 2 ЗУР 9М82, а на ПУ 
9А83 и ПЗУ 9А85 по 4 ЗУР 9М83. 
ЗУР 9М82 имеет дальность стрель-
бы по самолётам 13-100 км, пото-
лок 1-30 км, а ЗУР 9М83 – 6-75 км и 
0,025-25 км соответственно. ЗРС 
может поражать БР с дальностью 
стрельбы до 1100 км и скоростью 
до 3000 м/с. Дальность стрельбы по 
БР 30 км (ЗУР 9М83) и 40 км (ЗУР 
9М82), потолок 1-25 км [28, C.266-
278]. ПУ, ПЗУ, КП, РЛС на базе 
«объекта 832».

Модернизированная ЗРС ДД 
С-300В4 эффективнее С-300В в 3 
раза. Она имеют в д-не 24 цк и 48 рк 
(по БР 16 и 32). Есть 3 типа ЗУР, в 
т.ч. 9М82М/МД со скоростью 2400 
м/с,  дальностью стрельбы до 
200/350-400 км и потолком до 37 
км, а также 9М83М со скоростью 
1700 м/с,  дальностью до 150 км и 
потолком 0,025-30 км. ЗРС может 

поражать БР с дальностью стрель-
бы до 2500 км и скоростью до 4500 
м/с [33]. ЗРС обеспечивает одно-
временный обстрел 4-х ГЧ БРСД, 8 
ОТР, 16 ТР или до 24 аэродинами-
ческих целей.

ЗРК СД 9К37 «Бук-М1» имеет в 
д-не 12 цк и 18 рк. На СОУ 4 ЗУР 
9М38, а на ПЗУ – 8. Дальность 
стрельбы по самолётам 3-35 км (по 
КР до 20/25 км), потолок 0,015-22 
км. СОУ и ПЗУ ЗРК на базе ГМ-569  
[28, C.236-251].

Новый ЗРК СД 9К317 «Бук-М2» 
имеет в д-не 24 цк и 36 рк. На СОУ 
4 ЗУР 9М317, а на ПЗУ – 8. Даль-
ность стрельбы по самолётам 3-50 
км (по ТР и УР В-З до 20 км, по КР 
до 30/35 км), потолок 0,015-25 км 
(по ТР 2-16 км). Скорость цели до 
1100 м/с. СОУ и ПЗУ ЗРК на базе 
ГМ-569 [34]. 

Новейший ЗРК СД 9К317М 
«Бук-М3» имеет в д-не 36 цк и 54 
рк. На СОУ 6 ЗУР 9М317М, а на 
ТПУ – 12, дальность стрельбы по 
самолётам 2,5-70 км, потолок 0,01-
35 км. Скорость ЗУР до 1520 м/с, 
цели (БР) – до 3000 м/с. Создана  
новая ПУ 9А383, несущая 2 ЗУР 
9М83М от ЗРС С-300В4 (скорость 
ЗУР до 1700 м/с, дальность стрель-
бы до 130 км) [35].   

ЗРК МД 9К330 «Тор» имеет на БМ 
1 цк и 2 рк (9К331 «Тор-М1 – 2 цк и 4 
рк). На БМ 8 ЗУР 9М330. Дальность 
стрельбы 1,5-12 км и потолок 0,01-6 
км. Скорость целей до 700 м/с. БМ 
ЗРК на базе ГМ-355 [28, C.197-211].
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Новый ЗРК МД 9К332 «Тор-
М2У» имеет на БМ 4 цк и 8 рк. На 
БМ 8 ЗУР 9М331. Дальность стрель-
бы 1-12 км и потолок 0,01-10 км. 
Скорость целей до 700 м/с [36].

Новейший ЗРК МД 9К331М 
«Тор-М2» имеет на БМ 4 цк и 8 рк. 
На БМ 16 ЗУР 9М338К. Дальность 
обнаружения целей 32 км, стрель-
бы  – 1-15 км, потолок 0,01-10 км. 
Скорость ЗУР 1000 м/с, целей – до 
700-1000 м/с. Есть арктический ва-
риант ЗРК 9К331МДТ «Тор-М2ДТ» 
на базе транспортёра ДТ-30ПМ [37].

ЗРК МД 9К33М3 «Оса-АКМ» 
(колёсное 6х6 шасси) имеет на БМ 
1 цк и 2 рк. На БМ 6 ЗУР 9М33. 
Дальность стрельбы 1,5-10 км и по-
толок 0,025-5 км. Скорость целей 
до 500/300 м/с [28, C.174-181]. БМ 
ЗРК на 6х6 шасси БАЗ-5937.

ЗРК ближнего действия (БД) 
9К35М3 «Стрела-10М3» имеет 1 цк. 
На БМ 4 ЗУР 9М333. Дальность 
стрельбы 0,8-5 км и потолок 0,025-
3,5 км. Скорость целей до 415/310 
м/с. ЗРК выполнен на базе МТ-ЛБ 
[28, C.165-173].

Перспективный ЗРК БД «Со-
сна» имеет 1 цк. На БМ 12 ЗУР 
9М340. Дальность стрельбы 1,3-10 
км и потолок 0,002-5 км. БМ ЗРК на 
базе БМП-3 [38]. 

ЗПРК БД 2К22М «Тунгуска-М» 
(2С6М) имеет 2х2 30-мм зенитных 
автомата 2А36М с дальностью 
стрельбы 0,2-4 км, потолком 0,005-
3 км, скорострельностью 4000-5000 
в/мин и боекомплектом 1936 вы-

стрелов. ЗПРК несёт 8 ЗУР 9М311 с 
дальностью стрельбы 2,5-8 км и 
потолком до 3,5 км.  БМ ЗПРК на 
базе ГМ-352 [28, C.182-192].

ЗСУ-23-4 «Шилка» (устарела) 
имеет 23-мм счётверённую автома-
тическую пушку АЗП-23 с дально-
стью стрельбы 0,2-2,5 км, потолком 
до 2 км, скорострельностью 3400 в/
мин и боекомплектом 2000 выстре-
лов [39, C.612-617]. 

Перспективная ЗСУ-57 2С38 
«Деривация-ПВО» имеет 57-мм  ав-
томатическую пушку с дальностью 
стрельбы до 6 км, потолком до 4,5 
км, скорострельностью 120 в/мин и 
боекомплектом 148 выстрелов (в 
т.ч. управляемых)  Скорость целей 
до 500 м/с. Имеется пассивная опти-
ко-электронная система обнаруже-
ния и сопровождения цели. БМ ЗСУ 
на базе БМП-3 [40].

ЗУ-23  2А13 (устарела) имеет  
23-мм спаренную автоматическую 
пушку 2А13 с дальностью стрель-
бы 0,2-2,5 км, потолком до 2 км и 
скорострельностью 2000 в/мин. 
Она буксируется за автомобилем, 
но может устанавливаться на авто-
мобили, МТ-ЛБ и десантные БТР-
ЗД [39, C.610-611]. 

ПЗРК 9К38 «Игла» имеет ЗУР 
9М39 с дальностью стрельбы 0,5-5 
км и потолком 0,01-3,5 км. [28, 
C.80-89]. 

Новый ПЗПК 9К333 «Верба» 
эффективнее ПЗРК «Игла» в 2,5 
раз. Он имеет ЗУР 9М336 с дально-
стью стрельбы 0,5-6,4 км и потол-
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ком 0,01-4,5 км. Скорость цели до 
500 м/с [41]. 

Основные направления улуч-
шения характеристик зенитных 
средств ПВО включали: 
1. Увеличение зоны и точности 

обнаружения целей: увеличение 
наибольшей дальности и высо-
ты, уменьшение наименьшей 
дальности и высоты.

2. Увеличение помехозащищённо-
сти. 

3. Увеличение числа целевых и ра-
кетных каналов, а также ЗУР на 
ПУ.

4. Увеличение скорости и пере-
грузки ЗУР и поражаемых це-
лей.

5. Увеличение зоны и точности 
поражения целей: увеличение 
наибольшей дальности, высоты 
ЗУР, уменьшение их наимень-
шей дальности и высоты.

6. Увеличение номенклатуры по-
ражаемых целей.

7. Увеличение  эффективности по-
ражения целей БЧ.

8. Увеличение готовности к 
стрельбе и движению.  

9. Увеличение мобильности и про-
ходимости.
Например, дальность обнару-

жения целей ЗРС С-300ПС состав-
ляла 200 км, С-300ПМ – 360 км, 
С-400 – 600 км, С-500 – 800 км. Чис-
ло цк/рк д-на С-300ПС и С-300ПМ – 
6/12, С-400 – 10/20, С-350 – 16/32. 
Число ЗУР на ПУ С-300ПС/ПМ и 
С-400 – 4, С-350 – 12. Дальность 

стрельбы С-300ПС – 75 км, 
С-300ПМ – 150 км, С-400 – 
200/250/380 км, С-500 – 400/600 км.

У ЗРС С-300В и С-300В4 число 
цк/рк д-на – 12/24 и 24/48, даль-
ность стрельбы – 75/100 и 
150/200/400 км, потолок 25/30 и 
30/37 км.  

У ЗРПК «Панцирь-С1» и 
«Панцирь-СМ» дальности обнару-
жения цели 36 и 75 км, стрельбы – 
20 и 40 км, число ЗУР на БМ – 12 и 
24, скорость ЗУР – 1,3 и 3 км/с, 
цели – 1 и 2 км/с.

Число цк/рк д-на ЗРК 
«Бук-М1»  – 12/18,  «Бук-М2» – 
24/36, «Бук-М3» – 36/54, число ЗУР 
на СОУ/ПЗМ  «Бук-М1/2»  – 4/8, 
«Бук-М3» – 6/12, дальность стрель-
бы  «Бук-М1» – 3-35 км,  «Бук-М2» – 
3-50 км, «Бук-М3» – 2,5-70/130 км, 
потолок «Бук-М1» – 0,015-22 км,  
«Бук-М2» – 0,015-25 км, «Бук-М3» – 
0,01-35 км.

Число цк/рк БМ ЗРК «Тор» – 
1/2,  «Тор-М1» – 2/4, «Тор-М2» – 
4/8, число ЗУР на БМ «Тор» и 
«Тор-М1» – 8, «Тор-М2» – 16, даль-
ность стрельбы  «Тор» и «Тор-М1» – 
1,5-12 км,  «Тор-М2» – 1-15 км, по-
толок «Тор» – 0,01-6 км,  
«Тор-М1/2» – 0,01-10 км.

Дальность стрельбы  ЗРК 
«Стрела-10М3» – 0,8-5 км,  «Со-
сна» – 1,3-10 км, потолок «Стрела-
10М3» – 0,025-3,5 км,  «Сосна» – 
0,02-5 км.

Отсюда видно, что большин-
ство характеристик у новых зенит-
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ных средств ПВО в 1,5-3 раза луч-
ше, чем у тех, кого они заменили, 
или должны заменить.  

ВВС в 2015-2018 годах активно 
переоснащались новыми истреби-
телями. В их боевом составе стало 
больше на 15 самолётов, что отно-
сительно немного (4%). Но при 
этом число новых истребителей 
Су-30СМ и Су-35С стало больше 
на 45 ед., число устаревших истре-
бителей Су-27 и МиГ-31 уменьши-
лось на 27 ед., а учебно-боевых – на 
3 ед. Доля новых истребителей в 
ВВС выросла с 29% до 38%, то есть 
боевые возможности истребитель-
ной авиации степени увеличились. 
Но новые самолёты всё ещё состав-
ляют меньшинство. Решить эту 
проблему пытаются модернизаци-
ей устаревших истребителей Су-27 
и МиГ-31 до уровня Су-27СМ3 и 
МиГ-31БМ/БСМ. 

Истребители ВВС включали: 
Су-27С/П – 4-го поколения. Два 

двигателя тягой по 7,6/12,5 т, ско-
рость 1380/2500 км/ч, радиус дей-
ствия 1680 км, потолок 18,5 км, 
скороподъёмность 285-300 м/с, пе-
регрузка +9 g, вес, т (самолёта до 
30, пустого 16,3, топлива 9,4, бое-
вой нагрузки 6), 30-мм пушка, 10 
точек подвески: 4 УР В-В Р-73 и 6 
Р-27Т/ЭТ, или 4 Р-27Р/ЭР.

Модернизированный МиГ-
31БМ – перехватчик. Два двигателя 
тягой по 9,5/15,5 т, скорость 950-
1500/2500-3000 км/ч, радиус дей-
ствия 720 км, потолок 21,5-30 км, 

скороподъёмность 160-250 м/с, пе-
регрузка +5 g, вес, т (самолёта до 
46,75, пустого 21,82, топлива 17,73, 
боевой нагрузки 5), 23-мм пушка, 8 
точек подвески: 4 УР В-В Р-73 и 4 
Р-37 или Р-77. 

Новый Су-30СМ – многоцеле-
вой, поколения 4+. Два двигателя 
тягой по 7,77/12,5 т, скорость 
1350/2125 км/ч, радиус действия 
1500 км, потолок 17,3 км, скоро-
подъёмность 230 м/с, перегрузка 
+9 g, вес, т (самолёта до 34,5, пусто-
го 18,8, топлива 9,64, боевой на-
грузки 7,65), 30-мм пушка, 12 точек 
подвески: 6 УР В-В Р-73, 6 Р-27T/
ЭT, Р-27Р/ЭР или Р-77.

Новейший Су-35С – многоцеле-
вой, поколения 4++. Два двигателя 
тягой по 8,8/14,5 т, скорость 
1400/2500 км/ч, радиус действия 
1500 км, потолок 20 км, скороподъ-
ёмность 280 м/с, перегрузка +9 g, 
вес, т (самолёта до 34,5, пустого 19-
19,5, топлива 11,5, боевой нагрузки 
8), 30-мм пушка, 12 точек подвески: 
до 6 УР В-В Р-73, до 4 Р-27ЭT1, до 8 
Р-27ЭР1, или до 12 Р-77.

Перспективный МиГ-35 – мно-
гоцелевой поколения 4++. Два дви-
гателя тягой по 5,5/9-9,4 т, скорость 
1400-1450/2400-2560 км/ч, радиус 
действия 1000 км, потолок 17,5 км, 
скороподъёмность 330 м/с, пере-
грузка +10 g, вес, т (самолёта до 
23,7-29,7, пустого 11-13,5, топлива 
5,83, боевой нагрузки 6-6,5), 30-мм 
пушка, 9 точек подвески (8 УР В-В 
Р-73, Р-27T/ЭT, Р-27Р/ЭТ и Р-77).



69

Перспективный Су-57 – много-
функциональный, 5-го поколения. 
Два двигателя тягой по 9,5 (11)/15 (18) 
т, скорость до 2600 км/ч, радиус дей-
ствия 1720 км, потолок 20 км, скоро-
подъёмность 280 м/с, перегрузка +10-
11 g, вес, т (самолёта до 35,5, пустого 
18,5, топлива 11,1, боевой нагрузки 
1,31-10), 30-мм пушка, 8 + 6-8 точек 
подвески: до 6 УР В-В Р-77, 4 Р-74.

Палубные истребители морской 
авиации ВМС. Истребитель 4-го по-
коления Су-33 сейчас модернизиру-
ется и дополнен многоцелевым са-
молётом поколения 4++ МиГ-29К. 

Су-33 – 4-го поколения. Два 
двигателя тягой по 7,67/12,5 т, ско-
рость 1300/2300 км/ч, радиус дей-
ствия 1500 км, потолок 17 км, ско-
роподъёмность 230 м/с, перегрузка 
+8-8,5 g, вес, т (самолёта до 26-33, 
пустого 19,6, топлива 9,4, боевой 
нагрузки 6,5), 30-мм пушка, 10 то-
чек подвески: 2 УР В-В Р-73, 2 
Р-27T/ЭT, 4-6 Р-27Р/ЭР.

Новый МиГ-29К – многоцелевой 
поколения 4+. Два двигателя тягой 
по 5,4/8,8-9 т, скорость 1400/2200 
км/ч, радиус действия 850 км, пото-
лок 17,5 км, скороподъёмность 300 
м/с, перегрузка +8,5 g, вес, т (самолё-
та до 24,4, пустого 13,7, топлива 4,75, 
боевой нагрузки 4,5), 30-мм пушка, 8 
точек подвески (8 УР В-В Р-73, Р-27T/
ЭT, Р-27Р/ЭР и Р-77) [42].
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