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Безпековий огляд «ВИКЛИКИ і 
РИЗИКИ» Центру досліджень армії, 

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

аналітиками ЦДАКР за підтримки 
банку «Аркада». Для підготовки 

оглядів залучаються відомі 
експерти, дипломати, військові 

фахівці та спеціалісти усіх відомств, 
що працюють у безпековому 

середовищі України. 

Метою публікацій Безпекового 
огляду «ВИКЛИКИ і РИЗИКИ» 

є оперативне та аналітичне 
інформування зацікавлених 
профільних структур, ЗМІ та 

громадян, що цікавляться 
актуальними проблемами безпеки 

України. 

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

та містить експертні думки, які 
можуть не збігатися з офіційною 

позицією української влади. 
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2020-й рік характеризуватиметь-
ся для України передусім загострен-
ням боротьби за власну ідентичність 
і незалежність. Якщо ризики гло-
бальної війни та масштабного регіо-
нального військового конфлікту 
дещо зменшилися, то виклики нево-
єнного характеру, навпаки, посили-
лися. Без перебільшення, вони здатні 
сформувати настільки масштабні пе-
ретворення, які можуть суттєво 
трансформувати Україну у об’єкт 
для маніпуляцій потужними держа-
вами, а у найбільш негативних проя-
вах – сформувати приховану васаль-
ну територію. Передусім 
загрозливими у 2020 році вбачають-
ся економічні, енергетичні та інфор-
маційні важелі впливу з боку інозем-
них держав, і передусім, Росії  – саме 

вони формують фундамент для по-
літичного зростання антиукраїн-
ських сил, як у політикумі, так і у сус-
пільстві. 

Фахівці вже тривалий час звер-
тають увагу на те, що «світ вступив 
в епоху воєн без правил». Хоча мож-
на погодитися із відомим в Україні 
соціологом, директором соціологіч-
ної служби «Український барометр» 
Віктором Небоженком  – у тому, що 
«перехід світової конкурентної гри 
в фазу сутички без правил» почався 
ще у 2014 році з Росія силою окупа-
цією Росією українських Криму і 
Донбасу і, відповідно, зруйнувавши 
ялтинський післявоєнний світовий 
порядок України, слід звернути ува-
гу на поступові трансформації па-
радигми застосування силових сце-

Загальні 
оцінки

Ключові виклики і ризики у сфері безпеки і 
оборони: що чекати від 2020 року – аналіз 
Центру досліджень армії, конверсії та 
роззброєння (ЦДАКР)

Валентин Бадрак, 
директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння (ЦДАКР)
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наріїв. Зокрема, як справедливо 
було помічено оглядачем dt.ua Сер-
гієм Немиричем, що операція стра-
ти американськими спецслужбами 
іноземного державного діяча за дії, 
що їх США вважають тероризмом є 
«принциповою новацією», бо «К.
Сулеймані був чинним діячем вій-
ськового формування суверенної 
держави, на відміну від членів і ліде-
рів недержавних терористичних ор-
ганізацій, зокрема Бін Ладена та ін-
ших». То ж, серед іншого, йдеться 
про відновлення принципу сильні-
шого у сучасному житті світу. Але у 
означеної новації у сфері політич-
них впливів є досить вагомий еле-
мент, який було б доцільно примі-
тити українським можновладцям. 
Йдеться про усе більше викорис-
тання у великій політиці та фактич-
ному домінуванні на міжнародній 
арені не стільки глобальної сили 
(ядерної зброї та потужних оборон-
них потенціалів), скільки новітніх 
технологій. А саме технологій ве-
дення розвідки, передачі даних, ці-
ленаведення, автоматизованого 
управління та високоточного ура-
ження (якщо, звісно, не враховува-
ти відверто підривні дії РФ, як то 
використання отрут та іншого).   

 То ж, цілком очевидно, що саме 
технологічне домінування при-
йшло на зміну таким вже формаль-
ним речам, як сила міжнародних 
організацій, міжнародних домов-
леностей та угод. З певним додат-
ком, що сучасні технології не 

обов’язково мають бути коштовни-
ми – у окремих випадках (як то під 
час атаки саудівських нафтопере-
робних заводів дронами восени 
2019 року), особливо за умов засто-
сування парамілітарними групами 
або підготовленими силами спецп-
ризначення, можна казати про від-
носно прості, хоча й передові тех-
нології. На перше місце у впливах 
на міжнародній арені виходить на-
явність чіткого політичного рішен-
ня щодо ураження противника або 
об’єкти, раптовість застосування 
технологій та доведення світові (ці-
льовій групі) досягнутого резуль-
тату. При цьому політичне рішення 
має бути забезпечене належним 
воєнним потенціалом.

Загалом, фахівці небезпідставно 
вважають знаковими подіями лікві-
дацію США в Іраку генерала Сулей-
мані та введення військ Туреччини 
на територію Лівії – обидва кроки 
здійснено виключно за умов полі-
тичної волі керівництва конкретної 
держави, без урахування міжнарод-
ної підтримки. Це дозволяє казати, 
що сучасний світ в 2020 році буде 
ще більш розщепленим і сегменто-
ваним, і відповідно, незахищеним. В 
умовах сьогодення формування ба-
гаторівневої системи реагування на 
кризи, включно, підготовку сил 
спецпризначення та власні розроб-
ки передових технологій набувають 
особливого значення.

Якщо повернутися безпосе-
редньо до України, постає питан-
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ня: чи здатна держава реагувати 
на такі виклики на політичній 
арені? Об’єктивність вимагає за-
значити, що спроможності дер-
жави на міжнародній арені дуже 
обмежені, зростання передових 
технологій не забезпечено взага-
лі, а увага до реального розвитку 
оборонного потенціалу залиша-
ється мінімальною.  

Цілком очевидно, що першо-
чергові загрози в 2020 році стосу-
ватимуться передусім ймовірної 
зміни статусу Донбасу, щодо чого 
Кремль висунув умову одразу після 
обміну полоненими (утримувани-
ми особами). Але закріплення осо-
бливого статусу Донбасу в Консти-
туції України здатне викликати 
ланцюг незворотних реакцій. Зо-
крема, експерти кажуть про небез-
пеку федералізації, з подальшими 
впливами, включно розчленування 
України та втягування її більшої 
частини у свій простір та погли-
нання як частини території РФ. 

Нездатність НАТО та ЄС до ре-
агування на російську загрозу стає 
очевидним на тлі фактичної втрати 
з боку США лідерства у блоці та на-
магання таких країн як Франція, 
Італія, Чехія, Туреччина, зберігати 
досить високий рівень проросій-
ської гри. За такого розкладу утво-
рення антипутінської коаліції не є 
реалістичним. Якщо в 2019 році 
розбіжності в середині НАТО пе-
ретворилися на реальну загрозу 
майбутньому воєнно-політичного 

блока, то в 2020 році може постати 
питання доцільності існування 
НАТО у його нинішньому вигляді. 
Що, у свою чергу, здатне призвести 
до домінування Росії в Європі та й 
мотивувати Кремль на подальші 
агресивні дії по відношенню до су-
сідніх держав, розширення просто-
ру імперії, метою чого є штучне 
утворення ґрунту для демонстрації 
сили власному народу й країнам 
Заходу.

Апогея зростання політичних 
апетитів Москви було досягнуто 
наприкінці 2019 року, коли для по-
літичних оглядачів стало зрозумі-
ло, що  Кремль де-факто не відчу-
ває тиску, який міг би змусити 
припинити агресію проти України 
(Der Spiegel, 30.12.19). 

Воєнний тиск Кремля 
продовжується у прихованому 

режимі
Чому, попри обнадійливий об-

мін полоненими та зниження тем-
ператури у риториці між Москвою 
та Києвом, а також наявність фор-
мального «режиму тиші», військо-
ві атаки на українські війська не 
припинялися? При цьому мали 
місце обстріли позицій Об’єднаних 
сил із заборонених так званими 
«Мінськими домовленостями» мі-
нометів калібру 120 мм та 82 мм. 
Як і раніше, гинули українські во-
яки, фіксувалися наміри терактів 
на території усієї України, набира-
ла подальших обертів інформацій-
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на обробка російськомовного гля-
дача на основних телеканалах РФ? 
Усе досить просто. Москва ще 
більш активно, ніж раніше, нама-
гається примусити Київ виконати 
положення т.з. «Мінських домов-
леностей».   

Серед іншого, слід звернути 
увагу на розвиток диверсійної та 
терористичної діяльності Кремля. 
Останній інцидент: намір спец-
служб РФ вбити екскомандира ба-
тальйону ЗСУ – СБУ у Харкові. При 
цьому, за традицією російські спец-
служби вдало вербують україн-
ських громадян, які незадоволені 
відношенням до себе з боку чинної 
влади.

Можливо, у суспільстві України 
сформувалася певна недовіра до 
статистики СБУ. Але факти зали-
шаються фактами: у 2019 році за 
матеріалами контррозвідки було 
розпочато 239 проваджень за зло-
чини проти основ національної та 
громадської безпеки: державна 
зрада (57), шпигунство (сім), пося-
гання на територіальну цілісність 
та недоторканність України (чоти-
ри), терористична та диверсійна ді-
яльність (54). До різних термінів та 
видів покарання за рік було засу-
джено 90 осіб. Ця статистика мала 
б стати не тільки застереженням 
щодо підривної активності Кремля 
на території України. Але й сигна-
лом щодо необхідності подальшого 
посилення контррозвідувального 
режиму з урахуванням превентив-

них методів виявлення та поперед-
ження антиукраїнських проявів. 
Це, одного боку. З іншого, це ще й 
матеріал для роздуму для військо-
во-політичного керівництва – щодо 
напрямків розвитку ЗСУ та й сил 
оборони в цілому. Зокрема, у 
розв’язанні питання удосконален-
ня кадрової політики та доцільнос-
ті збереження призову.    

У цьому контексті доцільно на-
вести заяву голови правління Гро-
мадянської мережі «ОПОРА», ко-
лишнього представника України в 
політичній підгрупі Тристоронньої 
контактної групи з врегулювання 
ситуації на Донбасі (ТКГ) Ольги 
Айвазовської (13.01.20): «Дати оку-
пантам на Донбасі шанс перефор-
матуватися в політичні сили - це 
плюнути на власну Конституцію». 
Та й додати: не тільки «плюнути на 
власну Конституцію», але й ство-
рити путінський форпост на сході 
України, який діятиме за принци-
пом злоякісної пухлини – пустить 
метостази на усе тіло Української 
держави.

Україна – США.  
Сучасні перспективи

15 січня із заяви посла України в 
США Володимира Єльченка стало 
відомо, що США можуть надати 
Україні більше мільярда доларів 
допомоги. «Загалом на 2020 рік пе-
редбачено виділення на суму 250 
млн доларів з боку Пентагону і ще 
майже 450 млн доларів по лінії 

Ця статистика мала б стати не 
тільки застереженням щодо під-

ривної активності Кремля на тери-
торії України. Але й сигналом щодо 

необхідності подальшого посилення 
контррозвідувального режиму з 

урахуванням превентивних методів 
виявлення та попередження анти-

українських проявів
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Держдепу США - це вже економіч-
на допомога. Все у нас виходить, 
що загальна допомога з боку США 
698 млн доларів і чисто військова 
допомога - 365 млн доларів», - ска-
зав Єльченко. Можна нагадати, що 
21 грудня президент США Дональд 
Трамп підписав оборонний бю-
джет, який передбачає виділення 
300 млн доларів військової допомо-
ги Україні. А у грудні 2019 року Мі-
ністерство оборони України укла-
ло контракт на поставку другої 
партії американських ПТРК Javelin. 
У 2018 році США продали Україні 
37 протитанкових комплексів і 
більше 200 ракет до них. Загалом з 
2014 року США поставили в Украї-
ну близько 400 одиниць озброєнь і 
військової техніки і 9,5 тисяч оди-
ниць інших приладів і техніки в 
рамках військової допомоги.

Незважаючи на критику чинної 
влади (зокрема, відносно того, що 
ПТРК Javelin за співвідношенням 
ціна/бойова ефективність «значно 
поступаються сучасним україн-
ським ракетам, серійно виробля-
ється КБ «Луч»»), слід визнати, що 
співпраця із США набула більш по-
слідовного характеру – принаймні, 
у площині перемовин про військо-
ву допомогу та про її зміст. Це до-
зволяє сподіватися на розвиток 
ВТС та зміни якості військової до-
помоги, зокрема, отримання Украї-
ною систем ППО та військово-мор-
ських озброєнь, яких вона потребує 
у першу чергу. Хоча, без сумніву, 

було б доцільним визнати, що пев-
ним об’єктивним стимулом для 
удосконалення українсько-амери-
канських відносин для адміністра-
ції Трампа стали звинувачення у 
намірі тиснути на владу України з 
метою політичної розправи із сво-
їм конкурентом Д.Байденом, та й 
використання самої військової до-
помоги у якості маніпулятивного 
механізму.

Ризики для України на 
міжнародній арені 

Збиття українського Boeing 737. 
Події початку січня 2020 року, а 
саме санкціонована президентом 
США страта керівника сил спеці-
альних операцій Аль-Кудс іран-
ського Корпусу вартових Іслам-
ської революції генерал-майора 
Касема Сулеймані, рикошетом вда-
рила й по Україні. Через збиття 8 
січня поблизу Тегерана українсько-
го пасажирського літака Boeing 737 
(що загалом забрало життя 176 па-
сажирів і членів екіпажу) Україна 
отримала не тільки моральні й еко-
номічні збитки, але й виявилася 
втягнутою у ризикований міжна-
родний дискурс. Щоправда, можна 
визнати: досить виважена та послі-
довна позиція офіційного Києва 
поки не призвела до розвитку нега-
тивних наслідків.  

Подальше послаблення НАТО. 
Вище вже вказувалося на системну 
слабкість сучасного Північноат-
лантичного альянсу, яка вкрай не-

Співпраця із США набула більш 
послідовного характеру – принай-
мні, у площині перемовин про вій-

ськову допомогу та про її зміст. Це 
дозволяє сподіватися на розвиток 

ВТС та зміни якості військової 
допомоги, зокрема, отримання 

Україною систем ППО та військово-
морських озброєнь, яких вона по-

требує у першу чергу
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гативно впливає на й на геополі-
тичну обстановку навколо України. 
Зокрема, розв’язує руки путінсько-
му Кремлю щодо подальшої агресії 
та руйнації світового порядку, в 
тому числі, України. Крім того, де-
вальвує ідею Києва щодо інтеграції 
в НАТО.  

Слабкість Альянсу на початку 
січня підтвердили у Вашингтону та 
Лондоні. Зокрема, Трамп «рапто-
во» висунув ідею розширення 
НАТО за рахунок Близького Сходу, 
зазначивши, що реалізація такого 
задуму американського президента 
чи могла б допомогти зміцненню 
миру і безпеки на Близькому Сході. 
Насправді, поява нового лого 
«NATO-ME» (Middle East) з дум-
кою включення до Альянсу країн 
Близького Сходу та «необхідність 
протистояння викликам в цьому 
регіоні, зокрема, ІДІЛ» є лише не-
зграбним прикриттям. Оскільки 
Трамп добре розуміє, що вже втра-
тив особисте лідерство в Альянсі, а 
формальне лідерство США трима-
ється лише на фундаменті воєнно-
го потенціалу Штатів. То ж заява 
американського президента спря-
мована на відведення уваги від 
проблеми, вирішити яку він, зда-
ється, не здатен.

У цьому контексті симптома-
тичним є й «припущення» міністра 
оборони Великобританії Бена Вол-
леса (12 січня), що «США втрача-
ють світове лідерство у військовій 
сфері». Але ключова теза британ-

ського чиновника – інша. «Велико-
британії потрібно менше поклада-
тися на США у військовій 
сфері»,  - ось слова, які варто було б 
запам’ятати й представникам укра-
їнської влади.

Союз Росії і Республіки Біло-
русь. Тема не нова, але зафіксовано 
тенденцію до її розвитку. В останні 
місяці ідея «поглиблення інтегра-
ції» в рамках Союзної держави Ро-
сійської Федерації і Республіки Бі-
лорусь не сходить з перших шпальт 
засобів масової інформації обох 
країн. Незважаючи на те, що про-
робляються і готуються до підпи-
сання в даний час так звані «до-
рожні карти» стосуються в 
основному економічних і юридич-
них питань, варто звернути увагу 
силових структур України на те, що 
у ході спільної роботи російських і 
білоруських чиновників питанням 
спільної військової безпеки двох 
держав приділяється більш ніж до-
статньо уваги. В тому , наголошу-
ється на необхідності знаходження 
російських станцій у Вілейці і Ган-
цевичах на безоплатній основі. 
Швидше за все, в 2020 році угоду 
про продовження оренди відповід-
ного майна і земельних ділянок 
буде підписано. Поки Мінськ піді-
грує Москві – що само по собі є ви-
кликом для України на випадок 
розвитку негативних сценаріїв, - 
Кремль напрацьовує власні сцена-
рії щодо поглинання Білорусі, ско-
ріш за усе, в межах конфедерації 
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(де, без сумніву, багато хто у Мо-
скві бачить і Україну).  

Хід реформ у сфері безпеки і 
оборони України

СБУ як ключовий елемент. У 
самий розпал свят віцепрем’єр-
міністр з питань європейської та єв-
роатлантичної інтеграції Дмитро 
Кулеба виступив проти поспішного 
проведення реформи Служби без-
пеки України. Так, 2 січня чиновник 
зазначив, що «коли йдеться про ре-
форму СБУ, то, чесно вам скажу, я 
виступаю проти застосування до 
неї «турборежиму». І я радий, що 
він до неї не застосовується, що ми 
йдемо повільно, крок за кроком, але 
дуже ретельно. Тому що реформу-
вати СБУ – це як відключити атом-
ну бомбу. Якщо ви переріжете не 
той провід, то просто все вибухне. 
Тут потрібна хірургічна точність, 
акуратність і виваженість у при-
йнятті рішень». Фактично, на прак-
тиці це означає, що чинна влада 
явно не зацікавлена у проведенні 
оголошеної реформи та здійснює 
зондування через урядовця. 

Між іншим, на початку року та-
кож стало відомо, що законопроєкт 
про реформу СБУ отримав досить 
невтішні оцінки в  НАТО і Євросо-
юзу. Так, згідно з dt.ua, у листі Зелен-
ському глави делегації ЄС, консуль-
тативної місії ЄС, представництва 
НАТО і посольства США наголоси-
ли, що законопроєкт не звужує, а 
консервує повноваження СБУ. Зо-

крема, західних фахівців не задо-
вольняє суміщення правоохорон-
них функцій і контррозвідувальної 
діяльності, що формує, «практично, 
необмежені можливості для Служ-
би». Крім того, СБУ залучена в пи-
тання економічної безпеки та анти-
корупційні розслідування, що не 
відповідає євроатлантичним прак-
тикам. А ще західним партнерам не 
подобається монополія СБУ в сис-
темі охорони державної таємної ін-
формації, де також спостерігаються 
зловживання. Та й політизованість 
Служби і її мілітаризація з величез-
ним (за європейськими мірками) 
штатом – близько 30 тисяч людей, і 
відсутністю парламентського і сус-
пільного контролю.

Візія ГШ ЗС України щодо роз-
витку ЗСУ на найближчі 10 років. 
Сам факт її появи є безумовним но-
ваторським кроком та першим су-
часним орієнтиром для суспільства, 
вітчизняної промисловості і екс-
пертних організацій. важливими 
посланнями Генштабу ЗСУ є, зокре-
ма, визначення із пріоритетами пе-
реозброєння армії. Позитивним є 
визначення розвитку озброєння та 
військової техніки, «в першу чергу 
сучасних засобів розвідки, РЕБ, 
зв’язку, ППО, засобів вогневого 
ураження (підвищення їх точності 
та дальності)» - це майже цілком 
відповідає тим рекомендаціям, які 
надавали у 2019 році ЦДАКР та 
Український інститут безпекових 
досліджень (ЦДАКР є одним із спів-
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засновників УІБД). Однак прикро, 
що серед пріоритетів немає ство-
рення єдиної автоматизованої сис-
теми управління ЗСУ (ЄАСУ), роз-
витку безпілотних авіаційних 
комплексів, наземних та морських 
безекіпажних бойових систем.

Досить важливими у документі 
Генштабу ЗСУ є наявність положень 
про «розвиток системи територіаль-
ної оборони» і «підготовку території 
та населення України до оборони». 
ЦДАКР також цілком підтримує 
включені у візію ГШ ЗСУ слова про 
«персональну відповідальність… 
військовослужбовця, незалежно від 
його посади та військового звання». 
ЦДАКР вже публічно відзначав важ-
ливість розвитку окремих складових 
вітчизняного оборонного потенціа-
лу, зокрема, визначення, що Сили 
спеціальних операцій ЗСУ мають за-
безпечити «в довгостроковій пер-
спективі — гарантоване виконання 
спеціальних завдань за межами 
України (за умови внесення необхід-
них змін до законодавства)».

Водночас, візія Генштабу ЗСУ 
містить й дуже серйозні недоліки. 
Наприклад, завдання щодо спро-
можності відновлення державного 
суверенітету та територіальної ці-
лісності - відсутнє! До того ж за-
вдання ГШ ЗСУ щодо координації 
виконання центральним органом 
виконавчої влади (ЦОВВ) завдань 
оборони, дублює функції МОУ, 
стаття 15 Закону України «Про на-
ціональну безпеку України».

Але найбільш прикре, що Гене-
ральний штаб не наважився ви-
значити необхідність створення в 
Україні професійної армії, обмеж-
ившись завданням забезпечити 
«високий рівень професійної під-
готовки особового складу». Це 
помилковий підхід, оскільки 
Україна має потенціал створити 
професійне військо протягом 4 - 6 
років, відмовившись від прикрої 
ідеології розвивати робітничо-се-
лянську армію з вібірковим при-
зовом. Для України, з урахуван-
ням розділеного суспільства та 
ще досі досить низького автори-
тету армії у суспільстві, надзви-
чайним  рівнем небойових  втрат 
створення саме професійної армії 
є єдиним шляхом досягнення тієї 
мети, яку нині визначив Генш-
таб   - забезпечити успішне стри-
мування агресора.

Отже, варто визнати, що загаль-
ний хід реформування сектору без-
пеки і оборони поки що «на паузі». 
Хоча й ПЗУ про СБУ, й візія ГШ 
ЗСУ розвитку ЗСУ на найближчі 
10 років, так само, як і підготовле-
ні, але не прийняті ПЗУ про обо-
ронні закупівлі і ВТС, є основою 
для жвавої дискусії. З позиції 
ЦДАКР, сили громадянських ін-
ститутів та суспільства в цілому 
мають в 2020 році міцно проявити 
себе. Передусім, у належному за-
хисті національних інтересів. Та не 
в останню чергу, у питаннях розви-
тку армії й ОПК. 
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Концепція застосування бойових 
роботів: погляд розробника

Стрімкий технологічний зліт 
розвитку людства, нові соціальні, 
економічні, демографічні процеси, 
що відбуваються на Землі, обумов-
люють зростаючий інтерес та мож-
ливості застосування інновацій-
них мілітаризованих технологій.

Потужні країни  світу вже три-
валий час розробляють та викорис-
товують різноманітні типи та види 
бойових дистанційно-керованих, 
частково роботизованих комплек-
сів. Це авіаційні, морські та наземні 
бойові комплекси (далі роботи).

Серед задач, що ставляться пе-
ред такими роботами можна відо-
кремити наступні:
• розвідувальні;
• штурмові;
• підтримка та прикриття;
• універсальні, що поєднують за-

значені вище
• транспортні; 
• для розмінування;
• медичні.

Основними перевагами вико-
ристання бойових роботів є їх 
ефективність, широкі можливості 

У дзеркалі 
експертноі 

думки

Олесь Хук,
радник Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння 

з питань робототехніки
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застосування, зменшення втрат 
свого особового складу, відсутнос-
ті в їх діях низки складних мораль-
но-психологічних, біологічних  
факторів.

Україна вкотре в історії опини-
лась в складній ситуації, на розриві 
інтересів потужних фінансово-
промислових груп або країн які є 
лише ширмою для перших. Відбу-
тись як самостійна, розвинута дер-
жава, яка здатна захистити своїх 
громадян, кордони, впевнене май-
бутнє Україна може лише викорис-
товуючи економічні, технологічні, 
наукові переваги. Дивлячись у май-
бутнє, треба чітко усвідомити що 
застосування бойових роботів буде 
все більш значним, аж до повної за-
міни людини в різноманітних кон-
фліктах.

З цього приводу можна виділи-
ти три умовні етапи процесу в яко-
му бойові роботи витіснятимуть 
людину із зон безпосереднього вій-
ськового конфлікту:

Перший. Застосування роботів 
які виконують допоміжні функції, 
частка робіт яких у загальному об-
сязі функцій не перевищує 10 %.

Другий. Значне застосування  
роботів, коли вони почнуть віді-
гравати значну або переважну роль 
(10  - 60 % функцій).

Третій. Повне усунення людини 
з небезпечних зон військових кон-
фліктів. В такому випадку за люди-
ною залишається процес розробки 
та виготовлення, обслуговування, 

управління та контролю за діями 
роботів.

Тільки застарілий світогляд та 
інші вади певних керівників не да-
ють Україні повноцінно  рухатись 
вперед у цій сфері та відбутися як лі-
дер в світі у високотехнологічному 
напрямку розробок озброєнь і вій-
ськової техніки – розвитку роботи-
зованих бойових систем. Як тільки 
прийде усвідомлення факту відсут-
ності альтернативи розвитку бойо-
вих роботів, то одразу докорінно змі-
ниться світогляд, що далі сформує 
якісне бачення  розвитку роботизо-
ваних систем, методів, засобів, шля-
хів, тактиці їх використання.

Фахівцями ТОВ «КБР», протя-
гом 2016-2017 років було проведе-
но низку випробувань бойових на-
земних (власного виробництва) та 
авіаційних безекіпажних комплек-
сів як на полігонах так і в бойових 
умовах. Зібрана інформація систе-
матизована, проаналізована та на 
цей час сформоване бачення засто-
сування бойових роботів для пер-
шого та частково другого етапів 
(див. вище).

Передусім, ефективне, постійне, 
системне та якісне використання ро-
ботів можливо лише за умов наяв-
ності спеціалізованого підрозділу 
який займається лише цим питан-
ням. В складі таких підрозділів 
обов’язково повинні бути оператори, 
техніки та представники розробника.

При цьому концепція застосу-
вання безекіпажних комплексів пе-

Передусім, ефективне, постійне, 
системне та якісне використання 

роботів можливо лише за умов 
наявності спеціалізованого підрозді-

лу який займається лише цим пи-
танням
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редбачає повноцінну роботу відді-
лень, взводів, рот і т.д. роботів у 
складі:
• розвідувальних наземних та 

авіа комплексів;
• розвідувально-штурмових авіа 

комплексів;
• оборонно-штурмових назем-

них комплексів, серед яких ро-
боти оснащені кулеметами, ав-
томатичними гранатометами, 
мінометами, ПТУР, артою;

• транспортери;
• медичні роботи;
• для розмінування;
• наземні розвідувальні та робо-

ти РЕБ.
Такі підрозділи повинні будуть 

в змозі ефективно контролювати 
визначені позицій а також прово-
дити ефективні штурмові дії.

ТОВ КБР вже розробляє або має 
намір розробити увесь перелік не-
обхідних комплексів.

Той, хто вважає, що роботи по-
винні бути лише складовою зви-
чайних підрозділів ЗС, той ди-
виться в минуле, фізично та 
морально застарів, і повинен бути 
усунений від прийняття важливих 
рішень. Використання бойових 
роботів передбачає їх постійну 
присутність на визначених пози-
ціях, а операторів та техніків – 
поза зоною вкрай активних бойо-
вих дій у безпечному місці. Ротації 
повинні відбуватись лише для об-
слуговування роботів у безпечних 
містах.

Припустимо маємо підрозділ  
роботів у складі:
• 6 авіа дронів розвідки та 6 оди-

ниць штурмових авіа дронів;
• 6 стаціонарних веж (що зво-

дяться протягом до 1 години) 
25-30 метрів заввишки, які роз-
міщені з кроком біля 1000 ме-
трів по фронту (оснащені до-
брою  оптикою включно із 
тепловізійною, що здатна  роз-
гледіти людину з відстані не 
менш як 2500 м);

• 18-24 роботів із кулеметами ка-
лібру 7,62;

• 15-18 роботів із кулеметами ка-
лібру 12,7;

• 12 роботів із автоматичними 
гранатометами;

• 12-15 роботів із ПТРК;
• 12 роботів із гарматами калі-

бром 30 мм;
В тилу, звичайно для першого та 

другого згаданих етапів, лишають-
ся артилерійські підрозділи, ракет-
ні підрозділи великих калібрів із 
особовим складом. 

Такий підрозділ роботів може 
розгортатися на фронті 3 - 5 км, за-
лежно від місцевості. Усі спосте-
режні вежі розгорнуті, третина ро-
ботів несе бойове чергування, 
третина на обслуговувані (піджив-
лення, заміна б\к та ін.), остання 
третина в резерві в стані повної го-
товності. Уся відео, аудіо та РЕБ ін-
формація, паралельно від операто-
рів, збирається у штабних центрах. 
Центр виробляє загальні директи-

Той, хто вважає, що роботи повинні 
бути лише складовою звичайних 

підрозділів ЗС, той дивиться в 
минуле, фізично та морально за-

старів, і повинен бути усунений від 
прийняття важливих рішен
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ви та не втручається в поточну ді-
яльність операторів підрозділу бо-
йових роботів (ПБР).

Перехресна інформація з веж та 
безпілотних літальних апаратів 
зведе нанівець усі намагання про-
тивника перетнути умовну лінію 
розмежування непоміченим.

У разі спроб противника вести 
агресивні дії наступального харак-
теру, професійні оператори ПБР, 
враховуючи свої переваги, знешко-
джують сили противника із захи-
щеного місця. Оператори ПБР, у 
разі наближення БК роботів до 
критично низького рівню, прово-
дять поступову ротацію, підтриму-
ючи кількість роботів по фронту, 
необхідну для надійного перекрит-
тя усіх зон. У разі масованих артоб-
стрілів з боку противника, спрямо-
ваного на знищення легкого ПБР, 
підключається власна потужна ар-
тилерія та реактивні підрозділи. 
Останні мають знищити арт-
позиції ворога, який себе викрив.

Не дивлячись на залізний ха-
рактер ПБР, у разі пошкоджень 
окремих роботів, їх змінюють на 
нові або ті, що були в резерві чи в 
сервісних центрах. Системи зв’язку 

та керування ПБР уніфіковані за 
єдиним стандартом, який розро-
бляється в ТОВ КБР.

Окремим питанням є те, що ПБР 
може вести дії по відновлення суве-
ренітету України, тобто наступальні 
дії. У цьому разі, головні роботи 
проводять роботи оснащені ПТРК, 
гарматами 30 мм, гранатометами. 
Оснащені кулеметами калібром 12,7 
мм та 7,62 мм, вони прикривають 
більш потужних «братів». 

Усі ці та інші тактичні подроби-
ці використання бойових роботів 
мають бути допрацьовані та зведе-
ні до відповідного Керівництва з 
експлуатації, обслуговування та 
спеціально інтерактивного курсу 
підготовки операторів та техніків 
ПБР. Така відповідь України на будь 
які агресивні дії наявних або по-
тенційних ворогів здатна розбити 
самі наміри такої агресії – тобто 
слугувати однією із асиметричних 
бойових спроможностей стриму-
вання зовнішньої агресії.

Втрати особового складу та роз-
губленість противника перед зна-
чною технічною перевагою ЗСУ, 
обумовлять, крім того, непереборні 
дипломатичні переваги.
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В современной войне далеко не 
всё зависит от огневой мощи. Зача-
стую для того, чтобы обезоружить 
противника, достаточно подавить 
его электронику, средства связи и 
управления, «ослепить» и «оглу-
шить» его, сделав беспомощным на 
современном высокотехнологич-
ном поле боя. И сегодня, в мире по-
всеместно распространённых циф-
ровых технологий, роль средств 
радиоэлектронной борьбы в кон-
фликте трудно переоценить. Осо-

бенно важным развитие устройств 
РЭБ представляется в свете воен-
ного конфликта России с Украи-
ной. Разработки российских КБ в 
этой области, по мнению профиль-
ных специалистов, являются одни-
ми из передовых в мире, а Воору-
жённые силы РФ ежегодно 
получают сотни единиц современ-
ной техники для радиоэлектрон-
ной борьбы. 

К счастью, в Украине после рас-
пада СССР и длительного периода 

Современные разработки РЭБ в Украине

Дмитрий Козлов, 
директор информагентства «Оборонно-промышленный курьер»
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упадка оборонно-промышленного 
комплекса не только сохранились, 
но и продолжали развиваться не-
сколько научно-промышленных 
центров – как государственных, так 
и частных, – продукция которых за-
нимает достойное место на мировом 
рынке средств РЭБ. Прикладные на-
работки этой группы предприятий 
позволяют повышать боеспособ-
ность Вооружённых Сил Украины в 
области радиоэлектронной борьбы. 

Одним из лидеров отрасли явля-
ется киевская холдинговая компа-
ния «Укрспецтехника». ОАО «ХК 
«Укрспецтехника» работает в Укра-
ине с 1989 года, а специализация 
компании включает, в том числе, 
разработку, производство и модер-
низацию целого ряда номенклатуры 
вооружений и военной техники. В 
частности, радиолокационных ком-
плексов обнаружения воздушных, 
наземных и надводных целей, авто-
матизированных систем управле-
ния войсками, средств разведки, 
специальной техники и оружия для 
Воздушных сил ВСУ, войск ПВО, 
ВМСУ, а также полиции и погра-
ничников. Кроме того, технических 
средств защиты информации. С 
2017 года компания входит в состав 
объединяющей порядка 60 частных 
предприятий украинской оборон-
ной промышленности «Лиги обо-
ронных предприятий Украины».

Война на востоке Украины сти-
мулировала активизацию произ-
водства и поиск новых решений. 

Ряд разработок «Укрспецтехники» 
выпускается серийно, состоит на 
вооружении ВСУ, и поставляется 
за рубеж. Но, помимо уже запу-
щенных в серию образцов, пред-
приятие разрабатывает целый ряд 
новой номенклатуры военной тех-
ники, не имеющей аналогов на 
украинском, а иногда и на мировом 
рынке вооружений.

Одним из таких перспективных 
изделий является мобильный ком-
плекс борьбы с беспилотными ави-
ационными комплексами (БАК) 
«Полонез». Он предназначен для 
снижения эффективности ведения 
противником воздушной разведки 
путем нейтрализации используе-
мого им БАК.

В состав «Полонеза» входят:
— обновленная радиолокацион-

ная станция миллиметрового 
диапазона «Лис-3М», которая 
выполняет функции обнаруже-
ния воздушных целей и БАК с 
малой эффективной поверхно-
стью рассеивания и автомати-
ческой передачи радиолокаци-
онной информации на КП, 
стрельбовые комплексы (ЗСУ-
2ЭМ) и боевые модули;

— оптико-электронный модуль 
(ОЭМ) для захвата и сопрово-
ждения обнаруженных РЛС це-
лей в тепловизионном и инфра-
красном излучении с целью их 
идентификации;

— устройство мониторинга и 
оценки частотного диапазона, 
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который позволяет определить 
частоту и провести анализ сиг-
нала с целью формирования 
прицельной помехи в соответ-
ствующем диапазоне частот;

— блок подавления сигналов ко-
манд управления и телеметрии 
с антенной системой;

— передатчик и формирователь 
заградительных помех прием-
никам навигационных каналов  
GPS/GLONASS с комплектом 
антенн.
«В силу новых угроз со стороны 

беспилотных авиационных ком-
плексов, которые проявились как в 
ходе антитеррористической опера-
ции на Донбассе, так и в других со-
временных конфликтах, мы в ини-
циативном порядке принялись за 
разработку мобильного комплекса 
по борьбе с беспилотниками, – со-
общил в 2017 году заместитель гла-
вы Правления ХК «Укрспецтехни-
ка» Михаил Прохоренко, - поскольку 
мы занимаемся разработкой радио-
локационных средств, и отдельно 
создали постановщик помех «Ан-
клав», мы решили объединить эти 
средства в единый комплекс «Поло-
нез», способный осуществлять об-
наружение, идентификацию, поста-
новку помех отдельно 
навигационным каналам и каналам 
управления, телеметрии БПЛА, и 
выдавать целеуказания стрельбо-
вым комплексам».

Одним из ключевых элементов 
комплекса «Полонез» стал ком-

плекс радиопомех «Анклав», также 
разработанный специалистами ХК 
«Укрспецтехники». Данное изделие 
выполняет функции постановки 
помех навигационным приемни-
кам GPS/ГЛОНАСС, каналам 
управления и телеметрии.

Технические возможности ком-
плекса «Анклав» позволяют ста-
вить заградительную помеху нави-
гационным каналам на дальности 
20 км с использованием антенн 
всенаправленного действия и до 40 
км с антеннами направленного 
действия. Круговое подавление 
дает возможность прикрывать 
объект от беспилотных летатель-
ных аппаратов без наличия средств 
разведки, т.к. над объектом созда-
ется купол радиусом 20 км, попа-
дая в который БАК теряет ориента-
цию в пространстве и не способен 
выполнить поставленные задачи 
(аэроразведку, поражение объекта, 
корректировку огня артиллерии и 
т.д.). Когда БАК попадает в зону 
воздействия комплекса «Анклав», 
он совершает маневр: пытается пе-
ресечь периметр воздействия, либо 
возвращается в место пуска, либо 
меняет высоту. Это зависит от опе-
ратора, какое решения он прини-
мает в режиме ручного управле-
ния. Как правило, в первую очередь 
оператор снижает высоту полета 
БАК, чтобы выйти из зоны пода-
вления. Именно, в момент, когда 
вражеский БАК снижается, он ста-
новится уязвимым и его можно 
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легко поразить средствами огнево-
го поражения.

Кроме помех навигационным 
каналам, «Анклав» решает задачу 
подавления команд управления и 
телеметрии. В 2017 году в комплекс 
был интегрирован пеленгатор для 
обнаружения и проведении раз-
ведки воздушных целей. Таким 
усовершенствованием комплекс 
«Анклав» существенно расширил 
свои технические возможности. 

В 2015 году была проведена опыт-
ная эксплуатация «Анклава» в зоне 
боевых действий на востоке Украи-
ны. «Когда мы приехали в район 
зоны АТО, где должны были рабо-
тать, то, по данным разведки, было 
зафиксировано около 7-8 случаев 
появления беспилотников в день», – 
сообщал Михаил Прохоренко, рас-
сказывая об итогах испытаний в 
ходе реальной войны. «После приме-
нения «Анклава» беспилотники не 
были зафиксированы в 30-киломе-
тровой зоне, т.е. в зоне действия на-
шего изделия. Прослеживается пря-
мая взаимосвязь: когда в секторе 
применяются наши изделия, непре-
менно фиксируются случаи падения 
беспилотников.  По данным нашей 
разведки известно, что противник 
обеспокоен, применением средств 
подавления, и интенсивность поле-
тов беспилотных летательных аппа-
ратов в районе применения  значи-
тельно уменьшилась».

На сегодняшний день существу-
ет и «городская» версия «Анклава» 

под названием «Анклав-Малыш». 
Комплекс «Анклав-Малыш» имеет 
ограниченную дальность воздей-
ствия и это основное его отличие 
от базового изделия «Анклав». За 
счет уменьшения габаритов и мощ-
ности излучения, было увеличено 
время автономности работы до 6 
часов в непрерывном режиме. «Ан-
клав-Малыш» рассчитан для ис-
пользования в городских условиях, 
он может легко переноситься од-
ним человеком в рюкзаке. Исполь-
зуется для предотвращения не-
санкционированного применения 
БАК при большом скоплении лю-
дей.  Также его можно эффективно 
использовать при сопровождении 
VIP-персон, проведении массовых 
мероприятий  в городской черте и 
т. д. «Анклав-Малыш» уже полно-
стью испытан и готов к серийному 
производству. Для Украины это 
уникальная разработка – мобиль-
ная, портативная, никто такое из-
делие ранее не использовал. 

По словам представителей 
«Укрспецтехники», государствен-
ные предприятия в настоящее вре-
мя не работают в этом направле-
нии и не создают конкуренцию 
«Анклаву». В то же время, ряд за-
рубежных государств заинтересо-
ван в подобных разработках и из-
делиях. В компании полагают, что 
такие средства противодействия 
БАК должны быть на вооружении 
не только подразделений ВС Укра-
ины, которые находятся в непо-
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средственном соприкосновении с 
врагом, но и в районах сосредото-
чения военной техники, танковых 
и артиллерийских подразделений, 
складов и арсеналов с оружием, не-
фтехранилищ и аэродромов. Также 
рассматриваются перспективы ис-
пользования комплекса «Анклав» 
Воздушными силами Украины, с 
целью защиты подразделений ЗРВ 
и РТВ от ударных и разведыватель-
ных средств врага. Также комплекс 
«Анклав» может найти применение 
и в ВМСУ – помимо борьбы с БАК, 
он может использоваться против 
наведения высокоточного оружия, 
в том числе, крылатых ракет, на 
борту которых имеются навигаци-
онные приемники.

Таким образом, комплекс «Ан-
клав» имеет широкий спектр при-
менения, а его эффективность ис-
пользования в борьбе с БАК 
многократно подтверждена прак-
тическим применением в зоне бое-
вых действий. Боевое крещение 
этой технологии является доволь-
но веским аргументом в ее пользу.  

Еще одной инновационной раз-
работкой киевской компании «Укр-
спецтехника» стало  первое отече-
ственное портативное оружие для 
противодействия беспилотным ле-
тательным аппаратам – радиоэлек-
тронное ружье для борьбы с ком-
мерческими беспилотными 
летательными аппаратами (БПЛА). 
По мнению специалистов холдин-
говой компании, ружьё может 

успешно использоваться для борь-
бы с коммерческими, доступными 
моделями БПЛА, которые, главным 
образом, и применяются в нынеш-
них боевых действиях на востоке 
Украины. Кроме того, эта техноло-
гия может активно противостоять 
разного рода диверсиям и террори-
стическим актам с использованием 
БПЛА. «Как показал опыт послед-
них конфликтов – не только в Укра-
ине, но и сирийского, и иракского, 
– именно простейшие массовые де-
шёвые беспилотные летательные 
аппараты различных типов наибо-
лее массово применяются в совре-
менных локальных и гибридных 
войнах. И вполне естественно, что 
возник мировой тренд разработки 
мобильных, и простых в эксплуата-
ции средств борьбы для их пода-
вления», – настаивают в ХК «Укр-
спецтехника».

Ружьё может применяться не-
посредственно на переднем крае в 
зоне боевых действий, но и не толь-
ко. Например, возможно его ис-
пользование  для сопровождения 
армейских колонн, поскольку не-
большой вес и возможность авто-
номной работы до 8 часов позволя-
ют транспортировать средство на 
автомобилях, бронетехнике, или 
даже на квадроциклах, которые мо-
гут использоваться в качестве 
транспортных средств для личного 
состава с подобным вооружением. 
Так считают его разработчики. По 
их мнению, еще одной областью 
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для широкого применения этой 
технологии может стать граждан-
ский рынок. В настоящее время ак-
туальна защита разного рода объ-
ектов, массовых мероприятий, 
сопровождение кортежей. 

К осени 2019 года ружьё прошло 
заводские испытания, подтвердив 
дальность воздействия на БПЛА до 
2-х километров, то есть, на расстоя-
нии прямой видимости. Принцип 
действия этого специфического 
оружия состоит в своевременной 
постановке помех навигационным 
каналам. Отличительной особенно-
стью изделия является возмож-
ность формирования купола над 
объектом радиусом до 5 км, кото-
рую предоставляют круговые ан-
тенны, входящие в комплекс. Доста-
точно важно, что при создании 
ружья не использовались россий-
ские комплектующие. А, по данным 
разработчика, радиус действия пор-
тативной системы РЭБ – до 5 км, 
она работает в автономном режиме 
8 часов. Зарубежные аналоги на се-
годняшний день разработаны в 
США, Турции, Польше, РФ.

Другой разработкой компании, 
заслуживающей внимания отече-
ственных и зарубежных заказчи-
ков, стал контрбатарейный радар 
«Бисквит-КБ», представленный 
«Укрспецтехникой» в 2019 году. По 
словам отечественных оружейни-
ков, их разработка не имеет анало-
гов на постсоветском простран-
стве, а также не уступает, и по ряду 

параметров превосходит зарубеж-
ные контрбатарейные РЛС.

Так, РЛС «Бисквит-КБ», разра-
ботанная киевской холдинговой 
компанией «Укрспецтехника», 
предназначена для радиолокаци-
онной разведки позиций миномё-
тов, реактивных систем залпового 
огня, артиллерии большого кали-
бра и автоматизированной переда-
чи радиолокационных данных по 
каналам связи на перспективные 
автоматизированные системы. Ра-
дар выполнен на базе цифровой ак-
тивной антенной решётки, и может 
быть установлен на автомобиле 
или прицепе.

Технические характеристики 
РЛС «Бисквит-КБ»:
• Частотный диапазон – L-Band
• Дальность обнаружения –  до 20 

км
• Обзор по азимуту – 360°
• Обзор по углу места – до 40°
• Масса – 80 кг

В данный момент изделие про-
ходит заводские испытания. Нача-
ло полевых испытаний намечено 
на июль-август 2020 года. Потреб-
ность ВСУ в подобных системах, 
по словам разработчиков, состав-
ляет десятки единиц. Радар «Би-
сквит», который был впервые пред-
ставлен на выставке «Зброя та 
безбека-2019», по своим характе-
ристикам является отечественным 
аналогом американских радаров 
ANTPQ-48,49, которые состоят на 
вооружении ВСУ и прекрасно за-
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рекомендовали себя в войне. Одна-
ко, в отличие от американских ра-
даров, в которых перед поставкой в 
Украину «обрезали» функцию кор-
ректировки огня артиллерии, в 
«Бисквите» программное обеспе-
чение свое, и эффективность бое-
вого применения может быть зна-
чительно выше.

Помимо самой станции, ХК 
«Укрспецтехника» создаёт имитато-
ры подобных радаров. Обнаружить 
контрбатарейную РЛС достаточно 
легко, и с помощью имитатора, ра-
ботающего в том же диапазоне, 
можно запутать противника, не по-
зволив ему определить место рабо-
ты настоящего радара. Некоторые 
изделия «Укрспецтехники», хорошо 
знакомые и отечественным, и зару-
бежным заказчикам ещё с довоен-
ных времён, после 2014 года претер-
пели значительные изменения и 
были усовершенствованы. В част-
ности, речь о РЛС «Малахит», кото-
рая получила быстроразворачивае-
мую антенну. Компания представила 
новинку на ХV Международной 
специализированной выставке 
«Зброя та безпека-2018». 

«Нам удалось сохранить конфи-
гурацию антенны «Малахита», ко-
торая, в свою очередь, вдохновлена 
конструкцией П-18 – поскольку 
данная антенна обладает прекрас-
ными характеристиками, в своё 
время была отлично просчитана, и 
не нуждается в доработках», — со-
общила тогда в интервью инфор-

магентству «Оборонно-промыш-
ленный курьер» председатель 
правления АО «Холдинговая ком-
пания «Укрспецтехника» Вера Ко-
шевая. 

Конструкция, которая была 
представлена на выставке «Зброя 
та безпека-2018», сегодня уже име-
ет несколько иной облик: в частно-
сти, если раньше скорость развора-
чивания была 15-17 минут, теперь 
специалистам «Укрспецтехники» 
удалось ускорить её до 7 минут. 
Этот параметр очень важен для 
операторов, ведь он улучшает мо-
бильность РЛС. А значит, прямо 
влияет на оперативность выполне-
ния задачи и живучесть самой тех-
ники. Улучшения этой характери-
стики удалось добиться за счёт 
внедрения пневматики.

Из других новинок следует вы-
делить создание радиолокационно-
го измерителя скорости полёта 
снаряда РВШ. Созданное «Укр-
спецтехникой» в 2019 году, устрой-
ство предназначено для измерения 
начальной скорости снаряда раз-
личного калибра на выходе из ство-
ла пушки. Измеритель может быть 
размещен двумя способами – как 
на треноге, так и на САУ или тан-
ках – и может быть интегрирован в 
системы артиллерийского огня.

Технические характеристики 
радиолокационного измерителя 
скорости полёта снаряда РВШ:
• частотный диапазон: Ка-band
• мощность сигнала: до 50 мВт
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• диапазон скоростей: 10-2000 м / с
• погрешность измерений: не бо-

лее 0.1 - 0.3%
• калибр снарядов от 4.5 мм
• питание: 12В
• габариты: 250х170х130 мм
• вес: до 10 кг

По информации разработчи-
ков, ВСУ требуют минимум сотню 
подобных приборов. Сегодня оте-
чественные Вооруженные Силы 
используют устаревшие образцы 
подобной техники вроде АБС (ар-
тиллерийские баллистические 
станции), или вообще используют 
секундомеры. За исключением эле-
ментной базы, все комплектующие 
РВШ украинского производства, 
что позволяет устройству компа-
нии «Укрспетцехника» значитель-
но выигрывать в цене по сравне-
нию с разработками фактического 
монополиста на рынке подобных 
радаров - датской компании Weibel.

Новейшей на сегодняшний день 
разработкой «Укрспецтехники», о 
которой пока мало что известно, 
является комплекс «Снов» – радар 
с фазированной антенной решёт-
кой кругового обнаружения даль-
ностью до 60 км. Уникально то, что 
данный радар может быть мобиль-
ным и необслуживаемым. Анало-
гов такого радара, по словам разра-

ботчиков, в Украине нет. 
«Подобный проект разрабатывает 
«Искра», но их радар будет крупно-
габаритным. Наше изделие, в свою 
очередь, можно будет устанавли-
вать на автомобили и бронетехни-
ку. Думаю, что в ближайшие полго-
да мы сможем перейти к 
испытаниям», – сообщила в интер-
вью ИА «Оборонно-промышлен-
ный курьер» в августе 2019 года 
глава Правления ХК «Укрспецтех-
ника» Вера Кошевая.

Подводя итог, можно отметить: 
на примере ХК «Укрспецтехника» 
становится ясно, что сектор произ-
водства и разработки РЭБ в Украи-
не продолжает динамично разви-
ваться. По мнению ряда 
специалистов, именно радиотехни-
ческие войска сегодня являются 
наиболее модернизированным ро-
дом войск в ВСУ. В случае проду-
манной государственной политики 
в области развития оборонной 
промышленности, именно разра-
ботчики средств радиоэлектрон-
ной борьбы, наряду с производите-
лями БАК и других инновационных 
вооружений, смогут стать теми 
драйверами роста, которые выве-
дут не только ВПК, но и в целом 
украинскую экономику на новый 
уровень. 



ВИКЛИКИ і РИЗИКИ / 15 січня 2019

24

Історія української автоматизо-
ваної станції радіоелектронної роз-
відки «Кольчуга» датується 80-ми 
роками минулого століття. Саме в ті 
роки в Курському військовому ін-
ституті почалося проектування ви-
датного комплексу, і було закладено 
основні ідеї пасивної радіолокації, а 
вже наприкінці 80-х напрацювання 
були передані на Донецькій завод 
«Топаз». Де спеціалістами Кон-
структорського Бюро були доопра-
цьовані, а згодом, і повністю пере-
роблені. Однак, з початком 
російсько-української війни у 2014 
р. виробництво було перенесене до 
НВК «Іскра» (Запоріжжя).

Важливим елементом «Кольчу-
ги», фактично родзинкою україн-

ських технологій є той факт, що за-
вдяки відсутності активних 
випромінювань, «Кольчуга» не 
може бути виявлена засобами раді-
оелектронної розвідки.

Ще на початку 90-х рр. на озбро-
єнні в Україні стояли близько 2-х 
десятків станцій радіоелектронної 
розвідки «Кольчуга», що давало 
змогу повністю забезпечити моні-
торинг радіоелектронної обстанов-
ки навколо країни в радіусі до 600 
км. На той час «Кольчуга» була ці-
кава не тільки в Україні, а й інозем-
ним партнерам. Так три «Кольчу-
ги», вироблені в 1991 р., було 
модернізовано та реалізовано в 
Ефіопію. З роками станція набува-
ла популярності, і в 2004 р. в Турк-

Українські технології радіоелектронної 
розвідки

Дмитро Бадрак,
оглядач ІА «Оборонно-промисловий кур’єр»
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меністані вже було 3 станції 
«Кольчуга-М», а станом на 2002 р. 
Китай мав 4 закуплені в Україні ви-
роби. В 2008 р. Грузія була оснаще-
на  4 станціями «Кольчуга-М», а в 
2018 р., навіть, Ізраїль орендував 
декілька комплексів.

З роками на Донецькому заводі 
«Топаз» продовжилася модерніза-
ція «Кольчуги» і в 2000-х на озбро-
єння було прийнято модернізовану 
версію «Кольчуга-М». Конструкція 
«Кольчуга-М» захищена 8 патента-
ми та 12 технологічними «ноу-хау», 
найпочеснішу сходинку серед яких 
займає технологія мікроелектроні-
ки. На основі останньої виготовлю-
валися 96 мікроелектронних збі-
рок, використаних в станції 
«Кольчуга -М». 

В 2012 р. на озброєння в Україну 
поступив новий комплекс 
«Кольчуга-КЕ», у якого з’явилася 
функція супроводу повітряних ці-
лей в реальному масштабі. Зараз у 
світі відома певна кількість радіое-
лектронної техніки, що працює в 
режимі пасивної радіолокації: 
«Кольчуга» — Україна, «Віра» — 
Чехія, «Валерія» - Росія, «Вега» — 
Росія, «EL/L -  8388» - Ізраїль, «YLC-
20» - KHР і ін. Параметричні 
характеристики цих комплексів, як 
правило, близькі між собою і ма-
ють аналогічні функціональні мож-
ливості. Як правило – це  виявлен-
ня джерел радіовипромінювання, 
ідентифікація виявлених цілей, по-
будова маршрутів руху цілей,  рі-

шення задач розвідки і передача 
розвідувальних даних.

Станом на 2019 р. українські 
розробники пропонують удоскона-
лену технологію радіоелектронної 
розвідки під назвою «КOLCHUGA 
RDF360». Відмінність сучасного 
комплексу «КOLCHUGA RDF360» 
полягає у тому, що в ній задіяні 4 
станції, кожна з яких може викону-
вати роль центрального поста і за-
безпечувати «живучість» комплек-
су при виході з ладу однієї, двох і 
навіть трьох станцій, виконуючи 
функції розвідки в обмеженому об-
сязі. До того ж, в «КOLCHUGA 
RDF360» і «Кольчуга-КЕ» забезпе-
чується мобільний змін позиції, на 
відміну від іноземних аналогів.

Внаслідок розгорнутої Росією 
війни на Сході України донецьке 
підприємство «Топаз» втратило 
можливості подальшого виробни-
цтва станцій «Кольчуга» в  Доне-
цьку. А створена з фахівців заводу і 
СКБ РТУ компанія НПК СКБ «Тар-
гет» продовжила роботу над ство-
ренням аналогічної техніки нового 
покоління, використовуючи рані-
ше надбаний досвід.  Зусиллями 
колективу і було розроблено новий 
виріб «КOLCHUGA RDF360», па-
раметричні дані і функціональні 
можливості якого перевершили ха-
рактеристики станції «Кольчуга-
КЕ».

Справді, новий комплекс 
«КOLCHUGA RDF-360» має безпе-
речні переваги, він здатний здій-
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снювати далеку радіотехнічну роз-
відку до 700 км наземного, 
надводних і повітряних цілей за 
рахунок тропосферного поширен-
ня хвиль.  Кожна з чотирьох стан-
цій комплексу є мобільною і в змозі 
виконувати функції центрального 
пункту.  При цьому, працездатність 
кожної станції зберігається в разі 
втрати інших, і вона здатна викону-
вати функції розвідки, хоча і з об-
меженими можливостями.  Це від-
різняє «КOLCHUGA RDF 360» від 
інших, у яких при виході з ладу 
центрального поста руйнується 
увесь комплекс.

Розробники стверджують, що 
«Кольчуга-КЕ» і «КOLCHUGA 
RDF-360» — єдині серед світових 
аналогів, які одночасно, в реально-
му масштабі часу забезпечують да-
леку РТР (радіотехнічну розвідку) і 
повітряну розвідку з супроводом 
повітряних цілей та мають при 
цьому високу «живучість» техніки  
у бойових умовах.  Цим пояснюєть-
ся високий попит на цю техніку на 
зовнішньому ринку озброєнь і вій-
ськової техніки.  На даний момент 
комплекси «Кольчуга» експлуату-
ються більш ніж в 10 країнах.  Нова 
розробка «КOLCHUGA RDF-360» 
— це наступне покоління станції 
«Кольчуга», виконане з більш висо-
кими параметричними і функціо-
нальними характеристиками на су-
часній елементній базі.  Зберігши 
всі унікальні технічні та функціо-
нальні особливості, які були вико-

ристанні в комплексі «Кольчуга», а 
новий комплекс «КOLCHUGA 
RDF-360» вигідно відрізняється на-
ступними особливостями.

Зокрема, смуга одночасного пе-
регляду при виявленні цілі стано-
вить 0,5 Ггц у діапазоні частот 0,75-
12 ГГЦ і 3,5 ГГЦ у діапазоні частот 
8-18 ГГЦ. До того ж, устаткування, 
змонтоване на кунг зверху (на 
даху), в процесі транспортування 
не знімається і не переноситься 
всередину кунгу, що істотно скоро-
чує  час розгортання станції. Ще 
серед особливостей також можна 
відзначити, що в комплексі реалі-
зовано автоматичне виведення об-
рію на основі використання мото-
приводів на кожну опору, що 
дозволяє контролювати результат. 
В новому комплексі використову-
ється кондиціонер інвертного типу, 
що виключає різке включення 
компресора і, відповідно, перепади 
напруги в мережі, що небажано для 
роботи обчислівальної техніки. 
А також у складі комплексу 4 оди-
ниці техніки , що покращує умови 
експлуатації станції її мобільність.

На виріб отримано Патент No 
116610 на винахід, а за оцінкою 
Державної кваліфікаційної експер-
тизи винахід «Комплекс ідентифі-
кацій джерел випромінювання» во-
лодіє істотними параметричними 
удосконаленнями в порівнянні зі 
світовими зразками техніки пасив-
ної розвідки, і є новим поколінням 
аналогічного вітчизняний комп-
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лексу пасивної розвідки «Кольчуга-
КЕ», визнаного на світовому ринку.  
Безперечною перевагою комплексу 
«КOLCHUGA RDF-360» є його 
здатність вести далеку стратегічну 
розвідку повітряних, наземних і 
надводних цілей на дальності до 
700 км і забезпечувати супровід по-
вітряних цілей на дальності до 450 
км в діапазоне частот 8-18 ГГц в ре-
альному масштабі часу.

Комплекс ідентифікації джерел 
випромінювання відноситься до сис-
теми контролю та моніторингу дже-
рел випромінювання різних класів і 
систем з імпульсним і безперервним 
випромінюванням, що встановлю-
ються на наземних, надводних і пові-
тряних об’єктах.  Для визначення ко-
ординат джерел випромінювання в 
0  - 6 діапазонах частот використову-
ють комплекс щонайменше з чоти-
рьох станцій ідентифікації джерел 
випромінювання, пов’язаних між со-
бою захищеною локальною мережею 
обміну даними, одна з яких є голов-
ною.  Кожна станція ідентифікації 
джерел випромінювання містить ан-
тенно-фідерну систему з опорно-по-
воротним пристроєм з апаратурою 
калібрування в усьому динамічному 
діапазоні сигналів, багатоканальний 
радіоприймальний тракт, систему 
управління, аналізу і обробки сигна-
лів, систему автоматичного горизон-
тування і систему електроживлення.  
Антенно-фідерна система включає 
виконане з цільного металевого лис-
та площею не менше 4,25 кв. м у ви-

гляді частини параболоїда дзеркало 
1-4-го діапазонів частот з блоком 
опромінювачей 1-4-го діапазонів час-
тот і антенну систему 0-го діапазону 
частот з двох антен  , що в сукупності 
забезпечує в кожному з 0-4 діапазо-
нів частот лівий і правий пелюстки 
діаграм спрямованості антенно-фі-
дерної системи, компенсаційні анте-
ни в кожному з цих діапазонів частот 
з слабко спрямованими діаграмами 
спрямованості, а також антени 4 і 5/6 
діапазонів частота і діапазону сигна-
лів системи розпізнавання державної 
приналежності цілей і тактичної 
авіаційної навігаційної системи з 
круговими діаграмами спрямованос-
ті.  Радіочастотний тракт забезпечує 
посилення сигналів у всіх діапазонах 
частот з переведенням їх на проміж-
ну частоту і забезпеченням стабіль-
ності коефіцієнтів передачі каналів.  
В4 і 5/6 діапазонах частот забезпечу-
ється багатоканальний одночасний 
перегляд в секторі 360 ° по азимуту в 
певних смугах частот.  В системі 
управління, аналізу і обробки сигна-
лів за допомогою вимірювачів час-
тотних і часових параметрів сигналів 
і подальшої обробки сигналів забез-
печується автоматичне моноімпуль-
сне визначення азимутальної коор-
динати джерел випромінювання і їх 
ідентифікація з часовою міткою, що 
дозволяє апаратурі головною станції 
ідентифікації джерел випромінюван-
ня визначати координати виявлених 
джерел випромінювання.  Технічним 
результатом є підвищення достовір-
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ності правильного визначення коор-
динат джерел радіовипромінювання, 
збільшення режимів роботи комп-
лексу з автоматичною ідентифікаці-
єю джерел випромінювання, забез-
печення сталості параметрів 
комплексу в процесі його експлуата-
ції і збільшення робочої дальності до 
700 км.

Наразі відомо, що документація 
для нової «Кольчуги» готова, але, 
на жаль, поточне фінансування 
відсутнє. На підприємстві повідо-
мляють, що немає виробничих по-
тужностей. Українська влада в 
Україні поки не має стратегії щодо 
підтримки таких технологій, тим 
більше, від приватного сектору. 
«Ми працювали мало не в підпіллі, 
а на подив, лише іноземці виявля-
ють дуже велику зацікавленість. 
Стару «Кольчугу», наприклад, у нас 
брали в оренду ізраїльтяни. Якщо 
не буде підтримки від держави, то 
нам буде дуже важко працювати в 
Україні. Ми б, звичайно ж, хотіли 
все зробити в Україні, але нам не-
обхідна хоча б якась підтримка дер-
жави», — говорив в інтерв’ю за-
ступник директора підприємства 
Віталій Яковлев.

Зараз у виробників є контракт з 
ремонту старої поставленої техні-

ки «Кольчуга», але це ремонт, це не 
виробництво. Для нового вироб-
ництва, звичайно, готові окремі 
елементи, і компанія готова їх ви-
робляти. Все впирається в фінансу-
вання, а, наприклад, за кордоном 
дуже добре знають, що таке «Коль-
чуга», але в Україні цей комплекс 
розвивають не дуже охоче. 

Україна має власну потребу в 
«Кольчугах». Комплекс стане в на-
годі при виявленні морських та на-
земних цілей, а військам вона ціка-
ва, тому що здатна поліпшити 
процес прийняття рішень, в т.ч., за 
рахунок якісного супроводу пові-
тряних цілей, контролю загроз по-
тенційного противника. Згідно з 
розробниками, якщо уздовж кор-
дону на відстані 100-200 км встано-
вили б низку комплексів, то можна 
«бачити», що відбувається на тери-
торії навколишніх країн, в тому 
числі і агресора. Це забезпечило б 
якісне спостереження і контроль 
обстановки. Різні рухомі об’єкти 
можна ідентифікувати за швидкіс-
тю і властивим характеристикам. 
Отже, було б чітке уявлення про 
ситуацію у противника, у тому чис-
лі, щодо ймовірної підготовки (роз-
гортання військ) до агресія проти 
України…
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Загальновизнано, що однією  
з найважливіших критеріальних 
ознак державної військово-техніч-
ної політики є її корелятивність з 
пануючими тенденціями світового 
науково-технічного прогресу, що 
знаходить своє відображення у вті-
ленні останніх досягнень сучасної 
науки та техніки в новітніх зразках 
озброєння та військової техніки.

Ця, здавалося би, прозора і зро-
зуміла істина, що є фундаменталь-
ною для будь-якої країни з розви-
неною наукою і промисловістю, 
боєздатною армією, переходить з 
одного офіційного документа обо-
ронного планування в інший, не 
залишаючи ніяких сумнівів в її 
правильності й непохитності.

Дана теза настільки міцно увійшла 
в наше життя, що, кожен раз повторю-
ючи її, ми вже не замислюємося над 
змістовною стороною цього явища.

Однак історія людства знає чи-
мало прикладів, коли несприйняття 
наукових та технологічних відкрит-
тів або несвоєчасна реакція на них 
призводили до далекосяжних на-
слідків, дуже часто при цьому не 
тільки до невпізнанності трансфор-
муючи основні принципи збройної 
боротьби, а і кардинально перетво-
рюючи існуючий воєнно-політич-
ний світоустрій та змінюючи хід 
всього історичного процесу. 

Наприклад:
• у 30-их роках ХХ століття ра-

дянське воєнне керівництво не 

Аналітичні 
розробки

Четверта технологічна революція.  
Висновки для України 

Ігор Чепков,
начальник Центрального науково-дослідного інституту озброєння та 

військової техніки Збройних Сил України,
генерал-майор, доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і 

техніки України
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звернуло належної уваги до 
тенденції “моторизації” зброй-
них сил, що в 1941 році призве-
ло до неготовності Червоної 
Армії протистояти наступаю-
чим німецьким танковим арма-
дам і поставило її в катастро-
фічне положення;

• в 40-их роках Німеччина, воло-
діючи незаперечним на той час 
світовим лідерством в галузі 
ядерного та ракетного озброєн-
ня, в найвідповідальніший мо-
мент, коли вирішувалася доля II 
світової війни, несподівано 
припинила фінансування даної 
тематики, що багато в чому зу-
мовило її поразку;

• в 60-их роках в СРСР радянські 
вчені під час запусків своїх пер-
ших супутників чомусь не по-
бачили наявність ефекту До-
плера при вимірюванні частоти 
сигналів, що надходили з них, 
чим негайно скористалися аме-
риканці, які на цій основі ство-
рили першу у світі систему су-
путникової навігації “Transit” і 
багаторазово поліпшили точ-
ність наведення міжконтинен-
тальних ракет “Polaris”.
І так далі…
Вивчення подібних фактів, перелік 

яких можна продовжувати до нескін-
ченності, наочно демонструє згубні 
наслідки такої недалекоглядності, які 
зводяться до наступних прояв:
• повільністю тих чи інших дер-

жав у впровадженні передових 

наукових і технологічних ново-
введень в галузь озброєння та 
військової техніки неминуче 
користуються їх противники, 
які моментально перехоплюють 
ініціативу і починають швидки-
ми темпами розвивати ці акту-
альні напрями, домагаючись, в 
підсумку, істотних воєнних пе-
реваг;

• відсутність своєчасної реакції 
на фундаментальні наукові від-
криття неминуче перетворює 
вчорашніх лідерів у відвертих 
аутсайдерів цієї науково-тех-
нічної гонки, згодом вимагаючи 
від них величезних витрат ма-
теріальних, грошових та інте-
лектуальних ресурсів і істотно-
го часу для відновлення 
воєнно-політичного паритету;

• якщо держава не знаходить по-
трібних ресурсів, це надовго 
(часто - назавжди) відкидає її 
на світові наукові і технологічні 
задвірки. 

• Досить згадати ціною якого на-
уково-технічного, економічно-
го, виробничого та людського 
наднапруження, яке знадоби-
лося для подолання відставан-
ня в авіаційній та бронетанко-
вій техніці, в артилерійському 
та стрілецькому озброєнні, Ра-
дянському Союзу вдалося пере-
ломити хід II світової війни.
У післявоєнні роки тільки за ра-

хунок безпрецедентних зусиль 
СРСР зумів досягти паритету з 
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США в галузі ядерної зброї і значно 
скоротити відрив від американців 
в галузі радіоелектроніки.

При цьому в багатьох літера-
турних джерелах досить повно роз-
крита роль радянської розвідки в 
добуванні німецьких і американ-
ських науково-технічних секретів, 
володіння якими багато в чому 
прискорило створення ракетно-
ядерного щита СРСР.

Також слід звернути увагу на те, 
що після перемоги у II світовій ві-
йні Радянський Союз вивіз з Ні-
меччини на свою територію не 
тільки зразки новітнього озброєн-
ня, а й понад 1600 провідних ні-
мецьких вчених, у тому числі:

1) у галузі ядерної фізики:
лауреат Нобелівської премії 

Густав Людвіг Герц (Gustav Ludwig 
Hertz), Ніколаус Риль (Nikolaus 
Riehl), Манфред фон Арденне 
(Manfred von Ardenne), Петер Тіссен 
(Peter Thiessen), Макс Фольмер (Max 
Volmer), Хайнц Позе (Heinz Pose), 
Макс Штеенбек (Max Steenbeck);

2) у галузі ракетобудування:
Гельмут Греттруп (Helmut 

Gröttrup), Вольдемар Вольф 
(Voldemar Wolf),Франц Ланге (Franz 
Lange), Вернер Альбрінг (Werner 
Albring), Курт Магнус (Kurt Magnus), 
Ганс Хох (Hans Hoch).

Цікаво, що за видатний внесок в 
розробку новітніх зразків радян-
ського озброєння та військової тех-
ніки Густав Людвіг Герц, Ніколаус 
Риль, Петер Тіссен згодом стали 

лауреатами Сталінської премії, а 
Манфред фон Арденне удостою-
вався цього звання двічі. 

Петеру Тіссену була також при-
суджена Державна премія СРСР, а 
Ніколаусу Рилю присвоєно звання 
Героя соціалістичної праці. 

Не менш оперативно діяли і 
розвідслужби США, які після 1945 
року, завдяки блискуче проведеній 
спецоперації “Скріпка” (Operation 
Paperclip), отримали в своє розпо-
рядження основний кістяк німець-
кого ракетобудування, включаючи 
Вернера фон Брауна (Wernher von 
Braun), Магнуса фон Брауна 
(Magnus von Braun), Артура Рудоль-
фа (Arthur Rudolph), Герберта Ваг-
нера (Herbert Wagner), Вальтера 
Дорнбергера (Walter Dornberge), 
Конрада Даннеберга (Konrad 
Dannenberg).

Саме ці науковці та конструкто-
ри на довгі роки визначили основні 
напрями розвитку космічної та ра-
кетної техніки в США, в тому числі 
забезпечили і першу висадку люди-
ни на поверхню Місяця.

Що ж стосується участі німець-
ких вчених в реалізації американ-
ської ядерної програми, то їх залу-
чення до цих робіт взагалі почалося 
у 1939 році, коли до складу так зва-
ного “Уранового комітету” (S-1 
Uranium Committee) увійшли Ро-
берт Фріш (Robert Frisch), Ханс Бёте 
(Hans Bethе), Лео Силард (Leo 
Szilard), Клаус Фукс (Klaus Fuchs), 
Едвард Теллер (Edward Teller),  
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Фелікс Блох (Felix Bloch). Саме ре-
зультати їх досліджень багато в 
чому забезпечили пріоритет США 
в галузі ядерного озброєння у кінці 
сорокових - початку п’ятдесятих 
років минулого століття.

Як з’ясувалося пізніше, Клаус 
Фукс виявився радянським розвід-
ником, який зіграв вирішальну 
роль в отриманні Радянським Со-
юзом науково-технічної інформа-
ції про американську ядерну зброю.

У якості більш сучасного прикла-
ду несвоєчасного реагування на до-
сягнення науково-технічного про-
гресу можна навести певні 
фрагменти хронології суперництва 
США і СРСР (Росії) в освоєнні кос-
мічного простору.

Радянський Союз 4 жовтня 1957 
року першим запустив свій штуч-
ний супутник Землі “ПС-1”. США 
відстали майже на чотири місяці. Їх 
супутник “Эксплорер-1” (Explorer-I) 
був виведений на навколоземну ор-
біту 1 лютого 1958 року.

Першою людиною, яка 12 квітня 
1961 року вчинила орбітальний 
космічний політ, став радянський 
космонавт Юрій Гагарін. 

Через 24 дні, 5 травня 1961 роки, 
свого першого астронавта Алана 
Шепарда (Alan Shepard) запустили 
Сполучені Штати Америки. Але це 
був лише суборбітальний політ, на 
навколоземну орбіту американ-
ський космічний корабель “Мерку-
рій-3”, на відміну від радянського 
“Восток-1”, не виходив. Лише 20 

лютого 1962 року, через одинад-
цять місяців після польоту Гагарі-
на, американці зуміли вивести на 
навколоземну орбіту космічний 
апарат “Меркурій-6” з астронавтом 
Джоном Гленном (John Glenn) на 
борту.

Незважаючи на те, що саме під 
час цих польотів формувалася тео-
ретична та практична база застосу-
вання космічних апаратів для забез-
печення наземного позиціонування, 
Радянський Союз, маючи на першо-
му етапі освоєння космічного про-
стору нехай незначну, але перевагу, 
науково-технічне змагання в галузі 
супутникової навігації відверто 
програв.

Вже через сім років після запус-
ку першого штучного супутника 
Землі у 1964 роців США була при-
йнята в експлуатацію перша у світі 
система супутникової навігації 
«Transit», побудована на базі одно-
йменних низькоорбітальних су-
путників з висотою орбіти 750 – 
1000 км. Спочатку дана система 
функціонувала лише в інтересах 
Військово-морського флоту США, 
з 1967 року вона стала доступна 
цивільним користувачам.

В СРСР аналогічна система су-
путникової навігації військового 
застосування “Циклон” на базі 
угруповання низькоорбітальних 
супутників “Циклон”, “Залив”, “Па-
рус” почала використовуватися 
лише в 1976 році, а її цивільна вер-
сія, система “Цикада”, в 1979 році 
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(відставання від США - дванадцять 
років).

З появою середньоорбітальних 
навігаційних супутників з висотою 
орбіти 19000-21000 км США вже до 
1993 року завершили створення 
принципово нової системи гло-
бального позиціонування GPS 
NavSytar (Global Positioning System 
NavSytar), запустивши до цього 
терміну мінімально необхідну кіль-
кість супутників – 24.

Після розпаду Радянського Со-
юзу Російська Федерація зуміла ви-
вести на орбіту таку ж кількість се-
редньоорбітальних супутників для 
своєї новітньої системи супутни-
кової навігації ГЛОНАСС лише у 
2015 році (відставання від США – 
двадцять два роки).

Таким чином недооцінка радян-
ським керівництвом в 60-их роках 
XX століття майбутніх перспектив 
супутникової навігації і несвоєчас-
но прийняте рішення про розгор-
тання відповідних робіт зумовило 
відставання Радянського Союзу 
(пізніше – Російської Федерації) від 
США в даній галузі, яке з часом 
тільки збільшується.

Якщо з таких позицій неуперед-
жено оцінити нинішній стан вій-
ськово-технічної політики України 
на предмет її відповідності загаль-
новизнаному рівню науки і техніки 
у світі, то неминуче виникає почут-
тя тривоги і занепокоєння. 

Пройшло вже більше трьох ро-
ків з моменту знаменитої промови 

Клауса Мартина Шваба (Klaus 
Martin Schwab)1 на Всесвітньому 
економічному форумі2 в Давосі (20 
січня 2016 року), у якій він виклав 
свої погляди щодо Четвертої про-
мислової революції.

За місяць до свого пам’ятного 
виступу К.М. Шваб також висло-
вив особисте розуміння цього яви-
ща у відповідній статті в автори-
тетному американському журналі 
Foreign Affairs3.

Для об’єктивного розуміння не-
пересічного значення цієї епохаль-
ної події зробимо невеликий екс-
курс в історію. 

Перша промислова революція, 
як відомо, почалася з винаходу па-
рового двигуна Джеймсом Уаттом, 
що дозволило протягом XVIII-XIX 
століть здійснити первинну інду-
стріалізацію Європи. З 1880-ого до 

1  Клаус Мартин Шваб (Klaus Martin Schwab) - 
відомий німецько-швейцарський економіст, 
народився 30 березня 1938 року, засновник і 
беззмінний президент (з 1971 року) Всесвіт-
нього економічного форуму

2  Всесвітній економічний форум – авторитет-
ний неурядовий приватний міжнародний 
фонд, заснований у 1971 році, зі штаб-
квартирою в Женеві, членами і партнерами 
якого є більш тисячі провідних в світі ком-
паній і організацій. Щорічно організовує 
свої засідання в Давосі (Швейцарія), куди 
запрошуються відомі керівники бізнесу, по-
літичні діячі, видатні мислителі та журналіс-
ти і де обговорюються найбільш гострі сві-
тові проблеми

3  Schwab K. The Fourth Industrial 
Revolution[Електронний ресурс] // Foreign 
Affairs, 2015, December 12. - Режимдоступу: 
h t t p s : / / w w w . f o r e i g n a f f a i r s . c o m / 
articles/2015-12-12/fourth-industrial-revolution
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1900-ого року в 12 провідних краї-
нах Європи валовий внутрішній 
продукт (ВВП) на душу населення 
збільшився в три рази: з $1000 до 
$3000.

Друга промислова революція 
відбулася на початку XX століття в 
зв’язку з появою електрики і вина-
ходом Генрі Фордом конвеєра, що 
зумовило організацію масового ви-
робництва і його механізацію. В 
1928 році ВВП на душу населення в 
12 провідних країнах Європи склав 
$4000, а в 1939 році – вже $5000.

Третя промислова революція 
припадає на 60-і роки XX століття, 
коли почали бурхливо розвиватися 
цифрові технології: було винайде-
но комп’ютер, мікропроцесор, чис-
лове програмне управління, дещо 
пізніше - промислові роботи, 
швидкими темпами розвивалася 
хімія. У 1980 році ВВП на душу на-
селення в 12 провідних країнах Єв-
ропи зріс до $14000.

Таким чином перші три про-
мислові революції базувалися на 
чотирьох складових:
• сировина;
• джерела енергії і способи її пе-

редачі;
• промислові технології;
• організація виробництва та 

управління.
Що стосується Четвертої промис-

лової революції, яка логічно випли-
ває з Третьої, то вона характеризу-
ється поширеним проникненням 
цифрових технологій практично у всі 

сфери життя, при якому розмива-
ються межи між фізичною, цифро-
вою та біологічною сферами і відбу-
вається злиття якогось 
автоматизованого процесу, процедур 
обміну інформацією і застосованих 
технологій в єдину саморегульовану 
систему з мінімальним або взагалі 
відсутнім втручанням людини у цей 
процес шляхом впровадження: 
• кіберфізичних комплексів4, які, 

будучи об’єднаними в єдину 
мережу (наприклад, Інтернет), 
володіють спроможністю без 
участі людини зв’язуватися 
один з одним в режимі реально-
го часу, самонастроюватися і 
вчитися новим моделям пове-
дінки, відповідним чином буду-
вати виробничий або якийсь 
інший процес;
Довідково.
Ситуація, коли виріб, проходячи 

всі стадії технологічного процесу, 
сам визначає обладнання, здатне 
його виготовити, є класикою Чет-
вертої промислової революції.
• інтернету речей (Internet of 

Things або IoT) у вигляді поєд-
нання різних гаджетів (gadget) 

4  Кіберфізичний комплекс (КФК) це своєрід-
ний механізм, що контролюється або відсте-
жується комп’ютерними алгоритмами і тіс-
но пов’язаний з Інтернетом. В КФК 
програмне забезпечення тісно пов’язано з 
фізичними об’єктами. Компоненти КФК вза-
ємодіють на різних часових та просторових 
рівнях та можуть мати різні, відмінні одна 
від одної моделі поведінки та взаємодіяти 
один з одним різними шляхами, які можуть 
змінюватися в залежності від контексту
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через глобальний інформацій-
ний простір, що уможливлює 
їхню взаємодію між собою для 
досягнення спільних цілей;

• інтернету послуг (Internet Service), 
які надаються постачальниками 
споживачам через глобальний ін-
формаційний простір;

• розумних підприємств (Smart 
Factory), які повністю автома-
тизовані, управляються з єди-
ного сервера і спроможні отри-
мувати інформацію від вже 
виготовлених продуктів, що 
знаходяться в експлуатації, вза-
ємодіяти з ними і при необхід-
ності самостійно адаптуватися 
до нових запитів споживачів.
На відміну від перших трьох, 

Четверта промислова революція 
базується вже на зовсім інших 
принципах:
• функціональна сумісність лю-

дини і машини, можливість 
прямих контактів між ними за 
допомогою Інтернету;

• здатність створювати віртуаль-
ну картину фізичного світу за 
рахунок доступності, прозорос-
ті та повноти потрібної інфор-
мації, а також можливостей 
комп’ютерної техніки;

• перекладання на машину широко-
го кола завдань, вирішення яких 
не підвладне людському розуму 
або становить небезпеку для лю-
дини, шляхом створення великих 
баз даних, накопичення інформа-
ції, її оброблення та аналізу; 

• спроможність машини само-
стійно і автономно приймати 
необхідні рішення.
Зазначені принципи опирають-

ся на такі функціональні якості:
• взаємодія (interoperability) – 

спільна діяльність різних ви-
робничих систем;

• віртуалізація (virtualization) – 
можливість кіберфізичної сис-
теми спостерігати за фізичними 
процесами;

• децентралізація (decentralization) – 
планування і керування вироб-
ничим процесом без втручання 
центру;

• режим реального часу (real-time 
capability) – збір й аналіз вироб-
ничих даних у режимі online; 

• орієнтація на поточне обслугову-
вання (service orientation) – ство-
рення продукту, виходячи із поба-
жань кожного окремого клієнта.

• модульність (modularity) – при-
стосування до зміни вимог че-
рез забирання чи додавання 
окремих виробничих модулів.
Професор К.М. Шваб бачить 

три причини, за якими сьогоднішні 
події в галузі цифрових технологій 
слід вважати не простим продо-
вженням Третьої промислової ре-
волюції, а початком Четвертої: 
• швидкість, з якою відбуваються 

зміни; 
• їх розмах;
• системний характер наслідків.

Справедливості заради слід за-
значити, що термін “Четверта про-
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мислова революція” з’явився дещо 
раніше.

У січні 2011 року в Німеччині 
при розгляді чергової версії Стра-
тегії впровадження високих техно-
логій 2020 “High Tech Strategy 2020 
Action Plan” (так звані “Проекти 
майбутнього”) з метою зміцнення 
позицій країни в якості одного зі 
світових лідерів із постачання про-
мислового обладнання, Урядом 
було ініційовано новий проект ши-
рокого застосування інформацій-
них технологій в промисловому ви-
робництві під назвою “Industry 4.0”.

По суті цей проект є формалізо-
ваним прообразом Четвертої про-
мислової революції, який згодом 
був узагальнений К.М. Швабом та 
розширений ним не тільки на про-
мисловість, але і на інші сфери. 
Термін “Industry 4.0” при цьому 
став синонімом Четвертої промис-
лової революції, але своє сьогод-
нішнє загальне всесвітнє значення 
він придбав вже після виступу К.М. 
Шваба в Давосі в 2016 році.

Дві книги К.М. Шваба “Четверта 
промислова революція”5 та “Техноло-
гії Четвертої промислової революції”6 
перекладені багатьма мовами світу і 
стали справжніми бестселерами.

5  Шваб, Клаус. Четвертая промышленная ре-
волюция :перевод с английского / Клаус 
Шваб. – М : Издательство «Эксмо», 2016. – 
208 с.

6  Шваб, Клаус. ТехнологииЧетвертойпромыш
леннойреволюции :перевод с английского / 
Клаус Шваб, ДэвисНиколас. – М : Издатель-
ство «Эксмо», 2018. – 320 с.

Деякі із його проявів заслугову-
ють окремої згадки.

Наприклад, все гучніше луна-
ють голоси авторитетних експер-
тів, що передрікають неминуче на-
стання Першої революції 
державного управління як прямого 
наслідку Четвертої промислової 
революції.

На їхню думку бурхливий роз-
виток цифрових технологій всту-
пає в антагоністичне протиріччя з 
існуючою моделлю класичного дер-
жуправління, для якої характер-
ним є вирішальне переважання 
процесного менеджменту. Проек-
тний менеджмент в держструкту-
рах поки знаходиться в зародково-
му стані.

Також особливий інтерес ви-
кликає збірний образ успішного 
управлінця часів Четвертої про-
мислової революції.

На думку фахівців визначаль-
ними для управлінця майбутнього 
будуть такі якості:
• висока ступінь креативності; 
• здатність до системного мис-

лення; 
• добре розвинені навички роз-

поділяти повноваження;
• схильність до управлінської 

гнучкості;
• уміння домагатися кінцевих ре-

зультатів.
При цьому підкреслюється, що 

одночасне поєднання таких осо-
бливостей в одній людині вимага-
тиме докорінної трансформації всі-
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єї системи виховання і освіти – від 
дитячого садка і до ЗВО.

Дійсно, слід визнати, що, незва-
жаючи на колосальні системні змі-
ни в науково-технічній і виробни-
чій сфері, соціальному суспільстві, 
які несуть з собою цифрові техно-
логії, система державного управ-
ління залишається такою ж, якою 
була за часів перших трьох промис-
лових революцій.

При усій дискусійності даної 
проблеми очевидно, що державі 
належить докласти значних зу-
силь для досягнення тотожності 
форм і методів управління, які 
вона використовує – основним 
принципам Четвертої промисло-
вої революції.

Причому ця робота не терпить 
зволікань, бо світ стоїть напередод-
ні грандіозного якісного стрибка. 
Причому багато країн, образно ви-
словлюючись, вже стрибнули і зна-
ходяться в польоті, нехай навіть в 
його початковій фазі.

На жаль, Україна, маючи суттєві 
доробки у цій сфері, поки не може 
похвалитися великими успіхами.

Ще в 2007 році Верховною Ра-
дою України був прийнятий Закон 
України “Про Основні засади роз-
витку інформаційного суспільства 
в Україні”7, а в 2013 році Кабінет мі-
ністрів України схвалив Стратегію 

7  Про Основні засади розвитку інформацій-
ного суспільства в Україні: Закон України від 
9 січня 2007 року №537-V // Офіційний ві-
сник України, 2007. - №8. -  С. 9.

розвитку інформаційного суспіль-
ства в Україні8. 

Але ці нормативно-правові акти 
вже безнадійно застаріли хоча би 
тому, що за роки, які минулі з того 
часу, незважаючи на проголошен-
ня у 2016 році Четвертої промисло-
вої революції, до них не внесена 
жодна зміна.

Не можна сказати, що в напрямі 
розвитку цифрових технологій у 
країні нічого не робилося.

Впровадження систем електро-
нних закупівель ProZorro та елек-
тронного декларування, стандартів 
3G та 4G в мобільному зв`язку, пе-
реведення на комп’ютерно-
інформаційну основу надання дея-
ких адміністративних послуг, 
окремі пілотні проекти Міністер-
ства охорони здоров’я та Міністер-
ства освіти і науки України, інші 
певні заходи безумовно внесли 
певне пожвавлення на ринку циф-
рових продуктів.

До цього можна додати:
• схвалення Урядом у 2017-2018 

роках Концепції розвитку циф-
рової економіки та суспільства 
України9 і Концепції розвитку 

8  Про схвалення Стратегії розвитку інформа-
ційного суспільства в Україні: розпоряджен-
ня Кабінету Міністрів України від 15 травня 
2013 року №386-р // Офіційний вісник Укра-
їни, 2013. - №44. -  С. 79.

9  Про схвалення Концепції розвитку цифрової 
економіки та суспільства України на 2018-2020 
роки та затвердження плану заходів щодо її ре-
алізації : розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 17 січня 2018 року №67-р // Офі-
ційний вісник України, 2018. - №16. -  С. 70.
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електронного урядування в 
Україні10;

• розроблення концептуального 
документу “Цифровий порядок 
денний -2020” в межах проекту 
Digital Agenda Ukraine.
Проте всі ці дії нагадують не 

стрімкий стрибок в майбутнє, а 
скоріше повільне переповзання від 
однієї локальної мети до іншої, бу-
дучи скромною імітацією тих гран-
діозних революційних перетво-
рень, що відбуваються у світі 
в технологічній сфері.

Певну надію вселяє створення в 
цьому році Міністерства цифрової 
трансформації України, яке відпо-
відає за діджіталізацію країни та 
розвиток інформаційного суспіль-
ства і вже заявило про свої амбітні 
плани.

Його перший проект «Держава 
в смартфоні» у вигляді сервісу 
“Дія” (“Держава і я”) вже презенто-
вано громадськості й залишає по-
зитивне враження.

Окремі роботи щодо застосу-
вання технологій “Industry 4.0” 
при розробленні та виготовленні 
сучасних зразків озброєння та вій-
ськової техніки ведуться наукови-
ми установами та промисловими 
підприємствами Міністерства 
оборони та оборонної промисло-
вості.

10  Про схвалення Концепції розвитку електро-
нного урядування в Україні : розпорядження 
Кабінету Міністрів України від 20 вересня 
2017 року №649-р // Офіційний вісник Укра-
їни, 2017. - №78. -  С. 109.

Але сьогодні цього вже явно не-
достатньо тому, що втілення прин-
ципів Четвертої промислової рево-
люції в засобах збройної боротьби 
у США, Німеччині, Франції, Вели-
кобританії, Китаї, Індії та цілому 
ряді інших країн, включаючи, що 
досить небезпечно для нас, Росію, 
вже йде повним ходом.

Причому ділитися з нами цими 
досягненнями ніхто не збирається.

Таким чином, проблема неадек-
ватного відношення до технологій 
Четвертої промислової революції 
стає проблемою національної без-
пеки.

Тому доцільно кардинально пе-
реглянути наші стратегічні, серед-
ньострокові та поточні плани і 
програми у військово-технічній та 
оборонно-промисловій сферах з 
метою радикального посилення 
саме їх технологічних розділів, в 
першу чергу, пов’язаних з цифро-
вими технологіями.

В оборонній галузі на даний час 
чітко окреслилась тенденція (на 
основі принципів та функціональ-
них якостей Четвертої промисло-
вої революції) появи та розвитку 
мультиплікаторних зразків, комп-
лексів та систем ОВТ, які за своїми 
можливостями будуть у рази пере-
важати існуюче озброєння. Такі 
зразки, комплекси, системи ОВТ за 
своїми бойовими характеристика-
ми та наслідками від застосування 
будуть співставні із високоточною 
і навіть з ядерною зброєю.
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Змінюється погляд на зміст 
збройної боротьби – збройна бо-
ротьба розглядається вже не як зі-
ткнення бойових одиниць, що вра-
жають один одного в ході вогневого 
протиборства та захоплення тери-
торії супротивника, а як зіткнення 
багатофункціональних бойових 
систем, основною метою якого є 
позбавлення конфронтуючої сис-
теми здатності до дії.

Створюються багатофункціо-
нальні бойові автономні та дистан-
ційно керовані робототехнічні сис-
теми (уніфіковані платформи) із 
«штучним інтелектом» різноманіт-
ного базування та застосування в 
режимі реального часу для вибірко-
во-доцільної (селективної) поразки 
конкретних цілей від тактичного до 
стратегічного рівня. З`являються 
принципово нові інформаційно-
технічні та інформаційно-психоло-
гічні засоби інформаційної бороть-
би, програмно-апаратні засоби як 
для проведення кібероперацій, так і 
для захисту від них. На основі мі-
кромініатюризації створюються ма-
логабаритні та супермалі засоби 
розвідки та бойового управління.

На основі аналізу світових тен-
денцій розвитку озброєння та вій-
ськової техніки, форм і способів 
збройної боротьби, з урахуванням 
існуючого науково-технічного на-
бутку прикладної науки та можли-
востей оборонно-промислового 
комплексу України, в Міністерстві 
оборони України розпочата робота 

щодо визначення пріорететних на-
прямів створення мультиплікатор-
них зразків ОВТ на основі прорив-
них оборонних технологій в тренді 
Четвертої промислової революції. 

Ми вважаємо за доцільне, в най-
ближчій перспективі зосередити 
зусилля (наукові, промислові, фі-
нансові тощо) на напрямах ство-
рення наземних дистанційно керо-
ваних робототехнічних комплексів 
з програмними засобами штучного 
інтелекту військового призначен-
ня; створення оперативно-тактич-
них безпілотних літальних апара-
тів з використанням технології 
штучного інтелекту автономного 
управління. Важливе значення ма-
ють технології боротьби з ворожи-
ми БПЛА, включаючи питання ви-
користання засобів 
електромагнітної боротьби. На 
перший план виходять інформа-
ційно-комунікаційні технології, зо-
крема, питання кібербезпеки, за-
хист та розшифрування даних, а 
також технології інформаційно-
психологічного впливу на супро-
тивника.

Цим роботам повинен бути від-
даний незаперечний пріоритет.

У цій важливій справі військові 
сподіваються на всіляку підтримку 
і діяльну участь Національної ака-
демії наук України.

Сьогодні вже очевидно, що по-
дальше зволікання з нашою 
об’єктивною реакцією на досягнен-
ня Четвертої промислової револю-
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ції буде означати відставання Укра-
їни від цивілізованого світу не на 
десять і навіть не п’ятдесят років, а 
назавжди.

Про це говорить і К.М. Шваб, 
прогнозуючи стрімке збільшення 
технологічного розриву між світо-
вими лідерами і рештою країн в ре-
зультаті дії закономірностей Чет-
вертої промислової революції.

Четверта промислова револю-
ція крім усіх її технологічних до-
сягнень породила ще один видат-
ний соціальний феномен, якому 
поки не дана належна суспільна 
оцінка. Мається на увазі безпреце-
дентний прорив приватного капі-
талу у високотехнологічні сфери, 
які до недавнього часу вважалися 
монополією держави.

Те, що створює американський 
підприємець Ілон Маск (Elon 
Musk)11  в галузі електронних пла-
тіжних систем, електричного авто-
мобілебудування, енергетики, не-
традиційних транспортних засобів, 
ракетно-космічної техніки тощо, 
не тільки найяскравішими сторін-

11  Ілон Рів Маск (ElonReeveMusk) - американ-
ський інженер, підприємець, винахідник й 
інвестор, народився 28 червня 1971 року. 
Засновник компаній PayPal, SpaceX, 
ChiefProductArchitect, Tesla, SolarCity і бага-
тьох інших, є доларовим мільярдером. У 
рейтингу журналу Forbes у 2018 році його 
статки оцінювалися більш ніж в $22,5 млрд. 
Відомий своїми видатними революційними 
досягненнями в багатьох галузях сучасної 
науки і техніки. 
За видатні заслуги у  2018 році удостоєний 
членства у Лондонському королівському то-
варистві.

ками увійде в історію людства, але і 
знаменує собою початок нової тех-
нологічної ери.

Якщо Ілон Маск найближчим 
часом вирішить вже оголошене за-
вдання щодо забезпечення вільно-
го і безкоштовного доступу до Ін-
тернету в будь-якій точці земної 
кулі за допомогою розробленого та 
запущеного ним угруповання орбі-
тальних супутників, з цього мо-
менту можна буде вважати, що 
Четверта промислова революція 
перемогла остаточно і безповорот-
но.

При цьому слід звернути увагу 
на принципово нову тенденцію у 
відносинах держави і приватного 
капіталу, що виникла завдяки успі-
хам Ілона Маска.

Відомо, що при нинішньому 
економічному устрої в Україні іс-
нують певні відмінності в спону-
кальних мотивах господарської ді-
яльності державних і приватних 
підприємств, що зайняті створен-
ням та виготовленням озброєння 
та військової техніки.

Так історично склалося, що про-
цес формування та втілення в жит-
тя головних напрямів державної 
політики забезпечення національ-
ної безпеки спирається, як прави-
ло, на державні органи влади і 
суб’єкти господарювання держав-
ної форми власності.

Це формує розгалужене древо 
цілей функціонування державних 
оборонних підприємств. Причому 
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далеко не завжди індикатори успі-
ху акцентуються виключно на до-
сягненні максимально можливої 
економічної вигоди, тобто безпере-
чного переважання фінансово-еко-
номічних цілей не спостерігається.

Зовсім іншу спрямованість має 
господарська діяльність приватних 
оборонних підприємств, яка зво-
диться до отримання стабільного 
доходу з опорою на завоювання 
окремого сегменту ринку шляхом 
створення, виробництва і просу-
вання конкретного зразка озбро-
єння та військової техніки. Тобто 
превалює фінансово-економічний 
аспект.

Вже багато разів наголошувало-
ся, що при повному усвідомленні 
відмінності спонукальних мотивів 
державних і приватних оборонних 
підприємств ні в якому разі не 
можна розпалювати між ними 
якісь протиріччя. Навпаки, необ-
хідно постаратися створити такі 
економічні умови, при яких інтер-
еси і тих, і других могли бути мак-
симально реалізовані.

Досвід І. Маска наповнює цю 
тезу новим змістом.

З одного боку, вирішивши і про-
довжуючи вирішувати за власний 
рахунок глобальні для людства тех-
нологічні проблеми, він колосаль-
ним чином піднімає роль і планку 
соціальної відповідальності приват-
ного капіталу перед суспільством.

З іншого боку, держава, яка не 
змогла вирішити ці ж проблеми, 

маючи в своєму розпорядженні 
значно більші ресурси, змушена 
найсерйознішим чином задумати-
ся про ефективність усієї системи 
державного управління.

Якщо дану модель поширити на 
український оборонно-промисло-
вий комплекс, який ми продовжує-
мо відносити до високотехнологіч-
них сфер, то тоді з розвитком ідей 
Четвертої промислової революції 
державний сектор ОПК 
зобов’язаний значно посилити фі-
нансово-економічну складову своєї 
господарської діяльності, а перед 
приватними оборонними підпри-
ємствами неминуче встане пер-
спектива забрати на себе частину 
соціальної відповідальності перед 
суспільством.

В зв’язку з цим у відносинах 
державних і приватних підпри-
ємств хвилює група питань, що 
пов’язані з нерівноправністю форм 
власності.

На жаль, формально проголо-
сивши на законодавчому рівні рів-
ноправність усіх форм власності, 
держава явно не послідовно пово-
диться в реалізації цього основопо-
ложного принципу ринкової еко-
номіки. 

Фактично у господарській прак-
тиці безпідставна з точки зору еко-
номічної логіки перевага віддаєть-
ся державній власності. Причому, 
як це ні парадоксально, дуже часто 
ця прерогатива також закріплена 
законодавчо.
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Всі ці правові метаморфози є пе-
режитком планової економіки, коли 
існувала єдина форма власності, 
державна. Проте, з моменту набуття 
Україною незалежності пройшло 
вже 28 років, а основні аспекти ві-
тчизняного законодавства, що сто-
суються співвідношення державної 
і приватної форм власності, датова-
ні ще 90-ми роками минулого сто-
ліття і безнадійно застаріли. 

І до тих пір, поки така норма-
тивно-правова ситуація буде збері-
гатися, свої Ілони Маски в Україні 
не з’являться.

Тому вкрай необхідно негайно 
переглянути основоположні зако-
нодавчі акти щодо співвідношення 
всіх форм власності, внести до них 
актуальні зміни і тим самим забез-
печити реальну, а не формальну 
рівність державної і приватної 
власності.

Необхідно чітко розуміти, що 
при формуванні на перспективу 

та реалізації сучасної воєнно-тех-
нічної політики необхідно керува-
тися не тим, що ми можемо роби-
ти (як багато хто говорить), а тим, 
що дійсно нам необхідно для за-
безпечення національної безпеки, 
як би тяжко це не було на сучасно-
му етапі. 

Безумовно, це не простий 
шлях. Він залежить від багатьох 
факторів, насамперед людських 
та матеріальних ресурсів, має ба-
гато невизначеностей, потребує 
врахування міжвидового харак-
теру сучасних та майбутніх війн, 
міждержавної кооперації та ін-
шого. Але, якщо не буде систем-
ності та прагматизму в діях Пре-
зидента держави та Уряду, 
слідування науково обґрунтова-
ним жорстким пріоритетам, то 
навіть ті ресурси, які виділяють-
ся з бюджету, розмиються та 
втратять актуальність. Результат 
буде нульовим. 
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Класичні війни, проксі війни, 
гібридні, мережеві, та мережецен-
тричні війни є реаліями сьогоден-
ня. У наш час економічні, фінансо-
ві та інформаційні інструменти 
мають рушійну силу сумірну, або 
навіть більшу від застосування 
традиційної сили. Інформаційно-
психологічна війна (ІПсВ) може 
визначатись як масштабне засто-
сування засобів і методів інфор-
маційно-психологічного впливу 
по відношенню до населення краї-
ни, окремих соціальних груп чи 
особистостей, та захист від анало-
гічних дій в свою адресу, реалізо-
ваним державою чи іншим 
суб’єктом міжнародної політики 

для забезпечення реалізації своїх 
інтересів [1].

Розвиток мікроелектроніки 
призвів до поширення серед насе-
лення засобів впливу, а методи 
впливу все більше автоматизують-
ся й іноді стають автономними. 
Останні дослідження впливу фак-
торів середовища призвели до поя-
ви технологій прямого впливу на 
психофізіологічний стан людини, 
такі як акустичні і радіочастотні.

Метою статті є представлення ре-
зультатів аналізу технологій інфор-
маційно-психологічного впливу на 
людину та суспільну свідомість, ана-
ліз технологій інформаційно-психо-
логічної зброї.

Олег Білобородов, 
головний науковий співробітник Центрального науково-дослідного 

інституту озброєння та військової техніки ЗСУ України,
Анатолій Довгополий, 

співробітник Центрального науково-дослідного інституту озброєння та 
військової техніки ЗСУ України

Технології інформаційно-психологічних 
війн та інформаційно-психологічна зброя
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Погляди на методичні та орга-
нізаційні основи ведення ІПсВ. 
Основні цілі ІПсВ зазвичай є [1; 2]:
• забезпечення прийняття рі-

шень і спонукання до виконан-
ня дій влади країни-жертви, які 
б задовольняли потреби краї-
ни-агресора;

• підрив легітимності політичної 
влади та міжнародного автори-
тету країни-жертви;

• дестабілізація ситуації у країні-
жертві, провокування політичних 
протестів, соціальних конфліктів, 
підрив морально-психологічного 
стану населення країни-жертви;

• підрив обороноздатності краї-
ни-жертви та боєздатності її 
збройних сил;

• підтримка дій внутрішніх сил, 
направлених на знищення чи 
завдання шкоди своїй державі, 
у тому числі шляхом корумпу-
вання влади й політичної еліти;

• заміна соціально-культурної 
ідентичності всього населення 
або його частини у країні-жерт-
ві, зміна національних ціннос-
тей та засад державотворення.
В якості основних об’єктів ін-

формаційно-психологічного впли-
ву у країні-жертві є політична елі-
та, високопосадовці або ключові 
фігури, окремі соціальні групи та 
населення країни у цілому.

Вплив на свідомість. Пропа-
гандистське бачення світу, жор-
сткість масмедіа, перетворення їх в 
психологічну зброю потребують 

розуміння механізмів впливу на 
особистість, великі групи людей та 
цілі народи. Відповідно до теореми 
Томаса [3] “щоб спровокувати не-
обхідну поведінку або настрій лю-
дей, необхідно створити реаль-
ність, яка буде уявлятись людям 
істинною”. Масштабну реальність 
для мас людей можуть створити 
масмедіа. Сфабриковану реаль-
ність люди повинні прийняти до-
бровільно та бути впевненими, що 
це і є їх погляди на світоустрій.

Медіаманіпулювання. Власники 
засобів масової інформації створю-
ють, обробляють, спритно оперу-
ють і цілком контролюють поши-
рення інформації, яка визначає 
уявлення людей, їх установки, а в 
кінцевому рахунку і поведінку. На-
вмисно фабрикуючи повідомлен-
ня, які спотворюють реальну соці-
альну дійсність, вони 
перетворюються в маніпуляторів 
свідомістю.

При медіаманіпулюванні вико-
ристовуються наступні основні 
фактори:
• коротка пам’ять людини;
• для людей немає об’єктивності, 

якщо вони втягнуті у конфлікт, 
який загрожує їх інтересам і 
цінностям;

• людині для осмислення явища 
необхідно мати назву цього яви-
ща, а назва у прихованому вигля-
ді пояснює і програмує реакцію 
на нього. Через слова і поняття 
створюється картина світу.
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Для забезпечення медіаманіпу-
лювання основними методами по-
ширення інформації є фрагмента-
ція та негайність.

Роль телебачення у медіамані-
пулюванні виходить з того, що сло-
ва в багато разів переконливіші, 
якщо вони підкріплені картинкою 
або синхронізовані з відеорядом. 
Сфабриковані телесюжети, суміш 
правди, напівправди та інсцену-
вання, все це для глядачів є “досто-
вірною” реальністю [3]. Для подачі 
“запрограмованих” матеріалів 
створюються передачі, які зрозумі-
лі за змістом та не потребують інте-
лектуальної напруги, у той же час 
будоражать емоції. Переважання 
емоцій над розумом – це особли-
вість поведінки людини.

Інтернет став відносно новим 
інструментом соціальної інженерії 
з невідомими раніше моделями 
прийняття рішень, який змінює 
пізнавальний базис сучасної люди-
ни, він визначає зміст інформації, 
яка доходить до людей по всьому 
світу.

Політична активність соціаль-
них груп поступово зміщується у 
соціальні мережі. Інструменти ін-
тернету та соціальних мереж з до-
помогою мобільних комп’ютерів та 
засобів зв’язку дозволяють швидко 
мобілізуватись великим масам лю-
дей, отримувати інструкції і діяти 
синхронно.

Технології підриву легітимності 
влади в інтернет просторі постійно 

вдосконалюються, що створює 
проблеми для системного проти-
борства подібній підривній діяль-
ності. Ці технології деформують 
масову свідомість населення краї-
ни-жертви і викликають недовіру, 
презирство й ненависть до діючої 
влади. Не дивлячись на те, що в ін-
тернеті є системні центри генерації 
контенту, користувачі інтернету і 
соціальних мереж вважають, що 
контент створюється такими ж ря-
довими користувачами, як і вони, 
тому довіряють цьому контенту і 
не схильні до перевірки достовір-
ності новин і фактів, наданих у ме-
режах.

Психометрія та Big Data. До по-
чатку кібернетизації суспільства у 
світовій практиці для визначення 
психологічних можливостей люди-
ни використовували результати 
психометричних досліджень, про-
ведених шляхом анкетування. Піс-
ля досліджень складався психоме-
тричний портрет (профіль) людини, 
на основі якого прогнозувалась по-
ведінка людини в екстремальних 
умовах, у колективі та інше.

Психологічний профіль дозво-
ляє вивчити всі пріоритети люди-
ни. Активна фаза впливу на люди-
ну полягає у підготовці адресного 
звернення з інформацією, яку у 
своїх думках очікує людина, тому 
можливо очікувати прогнозовану 
реакцію.

Розвиток інтернету, комп’ютерних 
баз даних та соціальних мереж 
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дали доступ до інформації про лю-
дину без її згоди. Як показано у ро-
ботах [4-7] комплексний аналіз ін-
формації про людину з соціальних 
мереж, інтернету, матеріалів з по-
даткової служби, інформації зі 
смартфонів та інших джерел дозво-
ляє проводити цільовий психоло-
гічний аналіз поведінки людини 
без анкетування. Наприклад, ком-
панія Cambridge Analytica розро-
била модель, яка дозволяє оцінити 
особистість людини та здійснюва-
ти вплив на великі групи людей за-
лежно від типу особистості [5; 6]. 
Подібні технології (Social Data Hub, 
Fubutech) використовуються для 
вирішення завдань рекламними 
агентствами, аналітиками, банка-
ми, спеціалістами з маркетингу у 
соціальних мережах, політиками та 
іншими професіоналами [8].

Таким чином, технології медіа-
маніпулювання на телебаченні, 
вплив на поведінку людей через со-
ціальні мережі, використання пси-
хологічного профілю людини у ре-
зультаті психоаналізу за 
інформацією Big Data для управ-
ління поведінкою людини і є різно-
видом інформаційно-психологіч-
ної зброї.

Розвиток методів впливу на сві-
домість людини та суспільну свідо-
мість призвів до формування ще 
більш витончених теорій і техноло-
гій ІПсВ, які є основою так званої 
консцієнтальної війни – війни з 
руйнації свідомості на основі спо-

творення здібності людини до са-
моідентифікації і належності до 
певної культурно-історичної тра-
диції [9]. Консцієнтальна війна, на 
відміну від відвертих військових 
дій, має ціллю не захоплення чу-
жих територій, а націлена на захо-
плення свідомості людей, які про-
живають на цих територіях.

Вплив на підсвідомість. Нейро-
лінгвістичне програмування 
(НЛП)   – вплив на думки людини 
на свідомому та підсвідомому рів-
нях, який націлений на зміну пове-
дінки шляхом формування наперед 
заданих програм поведінки у за-
маскованій вербальній формі, 
включаючи техніки гіпнозу та тех-
нічні засоби інформаційного впли-
ву. НЛП може бути потужною ін-
ф о р м а ц і й н о - п с и х о л о г і ч н о ю 
зброєю, в основу якої покладена 
нейрологія, психофізіологія, лінг-
вістика, кібернетика і теорія кому-
нікацій.

Технології психозондування 
(психодіагностика) і психокорек-
ції  – принципово новий напрямок 
у науці, який дозволяє діагностува-
ти і корегувати психофізіологічний 
стан людини шляхом доступу до 
семантичної пам’яті. Академік І.В. 
Смірнов розробив способи і мето-
ди впливу на психіку, які дозволя-
ють управляти психофізіологічним 
станом людини [10-12]. Психозон-
дування виявляє приховану у під-
свідомості інформацію, яка є при-
чиною поведінки та вчинків 
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людини. Психокорекція – це коре-
гування внутрішньої картини світу 
людини, ініціація у людини стану і 
поведінки, адекватних заданій про-
грамі. Психокорекція заснована на 
нейролінгвістиці – програмуванні 
за допомогою спеціально підготов-
лених мовних конструкцій – сугес-
тивних фабул, тому ці технології 
мають назви психолінгвістика та 
психосемантика.

Можливо допустити викорис-
тання групової психокорекції че-
рез телебачення та радіо, або при 
масових заходах, для чого, як і при 
методиках Cambridge Analytica та 
Social Data Hub, формуються відпо-
відні фабули для груп людей з од-
наковими психологічними профі-
лями.

Враховуючи мініатюризацію і 
поширення засобів доставки ін-
формації та комп’ютеризацію соці-
альної активності, технологічними 
основами інформаційно-психоло-
гічних війн стають спеціалізовані 
програмно-апаратні і програмно-
технічні комплекси обробки і гене-
рування медіаконтенту. Серед за-
собів активного впливу на 
противника можна виділити про-
грамні компоненти для автомати-
зованого виконання завдань:
• реєстрації ботів у соціальних 

мережах та підтримки їх актив-
ності;

• генерування спеціальних (нега-
тивних, насмішливих, презир-
ливих) коментарів;

• відслідковування важливих по-
дій за участю представників 
противника, автоматизованої 
організації тролінг-атак, захо-
дів з висміювання напрямків і 
результатів діяльності, викрит-
тя реальних (негативних) моти-
вів діяльності;

• виявлення родинних або друж-
ніх зв’язків і контактів посадов-
ців противника з комерційними 
структурами;

• моніторингу динаміки коруп-
ційних фінансових потоків по-
садовців противника.

• До основних засобів протидії 
впливу з боку противника мож-
на віднести програмні компо-
ненти для автоматизованого 
виконання завдань:

• моніторингу медійного контен-
ту, формування текстового ряду 
для відеоконтенту, аналізу 
отриманих даних;

• виявлення активності противни-
ка щодо привертання уваги до 
визначених подій, заходів тощо;

• контролю активності ботів про-
тивника;

• виявлення маніпулятивних за-
головків, матеріалів, посилів;

• виявлення фейкових новин і 
матеріалів, контроль достовір-
ності першоджерел;

• всебічного аналізу і візуалізації 
результатів;

• підтримки прийняття рішень 
щодо активної протидії впливу 
противника.
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Останні дослідження впливу 
різних фізичних факторів показали 
можливість їх використання для 
впливу на психофізіологічний стан 
людини, формування у населення 
бажаних психічних станів, синхро-
нізації задіяння факторів впливу із 
суспільно важливими заходами.

Вплив на людину акустичними 
засобами. Особливо небезпечним 
є влив на людину акустичних коли-
вань інфразвукового діапазону (до 
16 Гц), які здатні викликати [13; 14] 
відчуття стомлення, підвищення 
артеріального тиску, головний біль, 
вестибулярні порушення, несвідо-
мий стан тривоги, відчаю і жаху, 
призводити до епілептичних напа-
дів. Знижується гострота зору і 
слуху, змінюється ритм дихання і 
серцевих скорочень. Спостеріга-
ються випадки порушення перифе-
рійного кровообігу, непритомного 
стану, запаморочення, нудоти, 
“морської хвороби”, порушення 
центральної нервової системи, по-
рушення травлення, зниження слу-
хової чутливості, зміни у перифе-
рійному кровообігу. При великій 
потужності можуть бути досягнуті 
летальні наслідки внаслідок різко-
го порушення функцій окремих ор-
ганів людини.

Постійний вплив акустичних 
коливань звукового діапазону 
(16  Гц  – 20 кГц) змінює біохімічні 
процеси у мозковій діяльності че-
рез вплив на медіатори (речовин, 
які передають нервові імпульси в 

мозку) [15]. Дослідження свідчать 
про вплив звуку на електрохімічні 
характеристики тіла людини (зміна 
його електричного опору) [16]. Не-
специфічна дія звуку на організм 
людини пов’язана із впливом на 
серцево-судинну, нервову та інші 
системи.

Систематичний вплив низько-
частотного ультразвуку (20-
100  кГц) (як і високочастотного 
шуму) викликає [13; 17] функціо-
нальні порушення нервової (цен-
тральної і периферійної), серцево-
судинної і ендокринної систем, 
слухового і вестибулярного аналі-
заторів, ендокринні і гуморальні 
відхилення від норми. Останні до-
слідження свідчать про можливість 
впливу низькоінтенсивним уль-
тразвуком на процеси мислення і 
прийняття рішень [18].

Слід відмітити, що для акустич-
ного впливу майже не досліджено 
наслідки модуляції несучої частоти 
на стан організму людини.

Хоча потужні акустичні засоби 
офіційно призначені для передачі 
звукових даних (команд, сигналів 
оповіщення) на великі відстані, але 
досвід застосування однозначно 
свідчить про їх призначення для 
впливу на психофізіологічний стан 
людини. Зразки акустичної зброї 
застосовуються під час антитеро-
ристичних (антипіратських) дій 
(район узбережжя Сомалі [19-23]), 
у ході поліцейських операцій (Піт-
сбург, США [24; 25]; Фергюсон, 
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США [24; 25]; Грузія [19; 22]; Ізраїль 
[20; 22]), а також під час збройних 
операцій зі встановлення демокра-
тії (Афганістан [20]; Ірак [20; 22]). 

Вплив на людину радіочастот-
ним випромінюванням. У світі до-
сліджуються питання впливу низь-
коінтенсивного радіочастотного 
випромінювання на порушення 
процесів кровообігу та регулюван-
ня артеріального тиску [26], роботу 
головного мозку та серця [26; 27], 
стан центральної нервової системи 
[28], провокування збудження або 
пригнічення психофізіологічного 
стану [29; 30]. Основна небезпека 
полягає у тому, що рівні біоефек-
тивного впливу близькі до гранич-
но допустимих, а іноді не переви-
щують фонові. У такому випадку 
значно ускладняється виявлення 
факту застосування противником 
таких засобів.

Експериментально підтвердже-
но ефект радіочастотного слуху 
[31; 32]. На основі зазначеного 
ефекту розроблений зразок зброї 
MEDUSA (Mobile Excess Deterrent 
Silent Audio, розробник – WaveBand 
Corporation) [33] для індукування 
негативних слухових ефектів у 
противника. Окремі публікації 
вказують на можливість передачі 
зазначеним способом речових по-
відомлень [34].

Під час інцидентів щодо впливу 
на психофізіологічний стан персо-
налу дипломатичних представ-
ництв США (РФ [35], Куба [34; 36], 

КНР [34]) розглядались версії 
впливу радіочастотним випромі-
нюванням, що свідчить про усві-
домлення реальної загрози засто-
сування зразків радіочастотної 
зброї.

Використання резонансних 
явищ. Людина, як складна біоло-
гічна система, має власні частоти 
коливань біологічних підсистем. 
Резонансні ефекти можливо дося-
гати при малих рівнях акустичного 
або радіочастотного впливу при 
співпаданні частот збудження з 
власними частотами.

Окремі параметри низькоінтен-
сивного акустичного або електро-
магнітного випромінювання, яке 
взаємодіє з біологічними рецепто-
рами, несуть біологічно значиму 
інформацію. Тому вплив на орга-
нізм малих інтенсивностей факто-
ру впливу при параметрах (несуча 
частота, параметри модуляції, 
енергетичні показники), близьких 
до резонансних, що викликає від-
гук біооб’єкта (зміна функціональ-
ного стану або динаміки процесів 
гомеостазу організму), називають 
інформаційним впливом (нетепло-
вим, неенергетичним, управляю-
чим або специфічним).

У літературі наводяться відо-
мості про власні частоти коливань 
органів і підсистем організму лю-
дини [26], частоти випромінюван-
ня, що характеризуються інформа-
ційним характером впливу на стан 
організму людини [26-30; 37], наво-
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дяться небезпечні та шкідливі час-
тоти [38], а також частотні параме-
три для отримання ефекту 
радіослуху [31; 32].

Висновки
На даний час створено науково-

технологічний фундамент ведення 
інформаційно-психологічних війн. 
Деякі напрацювання використову-
ється проти України і є реальною 
загрозою національній безпеці.

У цілому технології впливу на 
поведінку являють собою інформа-
ційно-психологічною зброю, яка, 
на відміну від звичайної зброї, ви-
користовує:
• технології медіаманіпулювання 

у засобах масової інформації;
• вплив на людей через соціальні 

мережі;
• управління поведінкою людини 

з використанням її психологіч-
ного профілю;

• технології роботи зі свідомістю 
людини, що спрямовані на по-
разку і знищення визначених 
форм і структур свідомості, а 
також деяких режимів її функ-
ціонування (консцієнтальна 
зброя);

• нейролінгвістичне програму-
вання на основі нейрології, пси-
хофізіології, лінгвістики, кібер-
нетики і теорії комунікацій;

• психодіагностика та психоко-
рекція на основі психолінгвіс-
тики, психосемантики та сучас-
них інформаційних технологій;

• технології прямого дистанційно-
го впливу на психофізіологічний 
стан людини шляхом впливу 
акустичним або радіочастотним 
випромінюванням.
Застосування інформаційно-

психологічної зброї трансформує 
свідомість і підсвідомість індивіда, 
формуючи особистість з наперед 
заданими параметрами, які задо-
вольняють агресора, роблять не-
працездатною систему управління 
державою противника та його 
збройні сили. Зазначені обставини 
потребують створення технологій і 
засобів протидії.
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