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РИЗИКИ» Центру досліджень армії, 

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

аналітиками ЦДАКР за підтримки 
банку «Аркада». Для підготовки 

оглядів залучаються відомі 
експерти, дипломати, військові 

фахівці та спеціалісти усіх відомств, 
що працюють у безпековому 

середовищі України. 

Метою публікацій Безпекового 
огляду «ВИКЛИКИ і РИЗИКИ» 

є оперативне та аналітичне 
інформування зацікавлених 
профільних структур, ЗМІ та 

громадян, що цікавляться 
актуальними проблемами безпеки 

України. 

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

та містить експертні думки, які 
можуть не збігатися з офіційною 

позицією української влади. 
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Використання армій світу у протидії коронавірусу.  
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В той час, як увагу усього світу 
та української влади прикував ко-
ронавірус, чи не кожного дня на 
східному фронті від рук росіян та 
їх найманців гинуть українські вій-
ськові. Багато не помічають, що в 
умовах пандемії війна не тільки не 
вщухла, а й помітно набрала обер-
тів. Адже цілеспрямовані, систем-
но організовані відстріли україн-
ських воїнів снайперами та 
розрахунками ПТКР покликані пі-
дірвати морально-бойовий дух ар-
мії. Слід підкреслити, що з початку 
2020 р. спостерігається цілеспря-
моване полювання на військових 
ООС, при цьому російські бойови-
ки обирають у якості мішеней ав-
томобілі логістики або окремих 
військовослужбовців – йде вико-

нання завдань на знищення якомо-
га більше людей. Варто згадати, що 
під час відвідання Києва американ-
ський генерал Веслі Кларк (той са-
мий, що свого часу командував си-
лами НАТО в Косово та очолював 
Вищий штаб союзних держав Єв-
ропи) у спілкуванні на початку ро-
сійської війни з експертами зазна-
чив, що для України у війні низької 
інтенсивності можуть стати кри-
тичними втрати близько десятка 
вояків щомісяця. В Україні за 
останні три місяця бойові втрати 
сягають майже півтора десятка вій-
ськових щомісяця – то ж ООС пе-
ретнула критичну межу, що вима-
гає реального перегляду формули 
побудови оборони. Як у питанні 
застосування зброї, так і у питанні 

Загальні 
оцінки

Ключові виклики і ризики у сфері безпеки і 
оборони у другій половині березня 2020 р.– 
аналіз Центру досліджень армії, конверсії 
та роззброєння (ЦДАКР)

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

З початку 2020 р. спостерігається 
цілеспрямоване полювання на вій-

ськових ООС, при цьому російські 
бойовики обирають у якості міше-

ней автомобілі логістики або окре-
мих військовослужбовців – йде вико-
нання завдань на знищення якомога 

більше людей

В Україні за останні три місяця 
бойові втрати сягають майже 

півтора десятка військових щоміся-
ця – то ж ООС перетнула критичну 

межу, що вимагає реального пере-
гляду формули побудови оборони
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оперативного переозброєння. Не 
будемо поки робити висновків, на-
скільки Кремлю вдається впливати 
на рівень морально-бойового духу 
війська (З початку року на Донбасі 
загинули 42 військових, від призо-
ву на строкову військову службу у 
2019 р. ухилилися 245 тис. осіб), од-
нак поміркувати є над чим.

До того ж, у другій половині бе-
резні відбулися деякі події, які ма-
ють налаштувати армію і суспіль-
ство на тривалу боротьбу із іншим 
вірусом – кремлівським. Оскільки 
ворог України Путін фактично во-
царився у Кремлі до 2036 року. У 
зв’язку з цим можна не сумнівати-
ся: спроби ескалації війни, якщо 
тільки Росію не поглине морок еко-
номічної кризи або вона не вирі-
шить «українське питання» полі-
тичним шляхом, будуть. До того ж, 
виступаючи на колегії Міноборони 
22 березня, глава оборонного ві-
домства РФ Сергій Шойгу повідо-
мив, що до кінця 2020 року в Пів-
денному військовому окрузі, - тобто 
біля кордонів з Україною – буде 
створено дві нові ракетні бригади й 
мотострілецьку дивізію.

Але, на жаль, слід визнати, що 
робота влади над стратегічними 
питаннями сьогодні коли й не па-
ралізована, то рухається далеко не 
очікуваними темпами. Між іншим, 
до 10 червня має з’явитися голо-
вний документ, який Україна готує 
вперше у своїй історії – План обо-
рони держави. Однак існує ризик, 

що саме «людський чинник» разом 
із пандемією може звести нанівець 
багатообіцяючі наміри у сфері обо-
ронного будівництва.

Досить симптоматично, що 
саме на цьому тлі з’явилися ознаки 
глибинної кризи нової влади. Пер-
шою чіткою ознакою стало звіль-
нення Сивохо з РНБО і скандал у 
зв’язку з корупцією брата глави 
Офісу президента Єрмака. Немає 
сумніву, що вони непрямо, але 
пов’язані із підписаними 11 берез-
ня в Мінську домовленостями про 
створення органу, яким фактично 
фіксується суб’єктність ОРДЛО. 
Слід наголосити, що значна части-
на українського суспільства висло-
вила обурення реалізацією таких 
домовленостей, які фактично змі-
нять формат переговорів і виве-
дуть Росію з рівня учасника кон-
флікту на рівень спостерігача. Їх 
появу фахівці пов’язують із осо-
бистим баченням процесу досяг-
нення стану миру главою ОПК Ан-
дрієм Єрмаком. Навіть у 
президентській фракції «Слуга на-
роду» відношення до «плану Єрма-
ка» неоднозначне. Так, нардепка 
«Слуги народу» і одночасно глава 
української делегації в ПАРЄ Єли-
завета Ясько назвала нові Мінські 
домовленості глави ОПУ Андрія 
Єрмака російською пасткою і за-
кликала офіційний Київ не підпи-
сувати документ про створення 
Консультативної ради з представ-
никами ОРДЛО.

Існує ризик, що саме «людський 
чинник» разом із пандемією може 

звести нанівець багатообіцяючі 
наміри у сфері оборонного будівни-

цтва
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Розвиток кризи влади очікува-
но підсилив та активізував корона-
вірус. А саме, в умовах спасіння 
держави президенту Зеленському 
прийшлося йти на прихований 
конфлікт із олігархами – у ході при-
йняття сумнозвісних законів про 
неповернення збанкрутілих банків 
та про ринок землі. Хоча обидва 
були підтримані Радою зо березня, 
вони виявили слабкість президент-
ської влади в умовах тихого опору 
олігархів. Отже, ціною означених 
голосувань для президента стала 
конфронтація з Ігорем Коломой-
ським та реальний крах моновла-
ди, якою Зеленський так пишався 
(як відомо, жодне з критичних рі-
шень 30 березня не було проголо-
соване президентською фракцією 
«Слуга народу» самостійно».

Така ситуація суттєво впливає на 
потенціал України у боротьбі проти 
головного ворога державності і неза-
лежності – Росії. Створює для Крем-
ля умови не тільки додаткових мані-
пуляцій, але й проведення активних 
акцій всередині України – як полі-
тичних, так і диверсійних, терорис-
тичних. Загальний висновок стану 
безпекового середовища навколо 
України свідчить, що країна стала 
більш вразливою мішенню для зо-
внішніх впливів.

Події на міжнародній арені та 
виклики для України 

Коронавірус, як усі кризи, 
з’явився раптово й невчасно. Вже 

наприкінці березня, у час, коли Ки-
тай звітував про подолання панде-
мії, фахівці почали активно обго-
ворювати ймовірні негативні 
наслідки. Переважна більшість оці-
нок свідчить про високу ймовір-
ність кардинальних змін у світі та 
низку негативних прогнозів щодо 
України. «Євросоюз неминуче 
ослабне. В ЄС посиляться відцен-
трові тенденції і почнеться локалі-
зація… Євросоюз після нинішньо-
го потрясіння не зуміє зберегтися в 
нинішньому вигляді… У США 
фактично дефолт, вони не можуть 
обслуговувати свій держборг. А, 
значить, США перестають бути ло-
комотивом світового розвитку», - 
зробив прогноз Олег Соскін, полі-
толог і директор Інституту 
трансформації суспільства. Такі 
оцінки претендують на певне уза-
гальнення, включаючи негативні 
наслідки від змін в ЄС, НАТО та ін-
ших міжнародних структурах. Для 
України майже усі можливі сцена-
рії є викликами, то ж було б резон-
ним їх вивчення, дослідження та 
здійснення підготовчих кроків. 

З іншого боку, для Росії Covid-19 
відкрив нові можливості впливу на 
західний світ. Росія, яка сама суттє-
во потерпає від пандемії, тим не 
менше намагається використати 
коронавірус для своїх політичних 
цілей (серед іншого підтверджую-
чи, що цінність людського життя у 
самій РФ коштує небагато). Напри-
клад, фахівці переконані, що 

Така ситуація суттєво впливає на 
потенціал України у боротьбі про-

ти головного ворога державності і 
незалежності – Росії. Створює для 

Кремля умови не тільки додаткових 
маніпуляцій, але й проведення 

активних акцій всередині України – 
як політичних, так і диверсійних, 

терористичних. Загальний висновок 
стану безпекового середовища 

навколо України свідчить, що країна 
стала більш вразливою мішенню 

для зовнішніх впливів
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Кремль провів в Італії низку ін-
формаційно-психологічних опера-
цій. Навіть згідно з італійськими 
ЗМІ, надаючи допомогу, Росія ке-
рується далеко не єдиними гумані-
тарними мотивами, а реалізує влас-
ні політичні і дипломатичні 
інтереси. На переконання італій-
ських журналістів, прем’єр-міністр 
Джузеппе Конте погодився при-
йняти російську допомогу для 
«зміцнення прекрасних особистих 
відносин» з Москвою. Неозброє-
ним оком видно, як РФ намагаєть-
ся досягти від Італії такої ж лояль-
ності та рівня співробітництва, 
якої вдалося досягти у відносинах 
із Туреччиною – на тлі політично-
му землетрусу всередині НАТО. 
Показово, що Москва пішла ще 
далі – надіслала Сполученим Шта-
там гуманітарну допомогу для бо-
ротьби з коронавірусом. А прези-
дент Трамп назвав дії РФ «дуже 
милими». Цей знаковий політич-
ний крок навряд чи змінить росій-
сько-американську модель сучас-
них відносин, тим більше, що 
значна більшість політологів вва-
жає: через власну безвідповідальну 
позицію щодо коронавірусу Трамп 
як політик, йде на дно. Симптома-
тично, що саме у останній день бе-
резня з’явилася інформації про 
першого померлого від пандемії 
американського військового (ста-
ном на 30 березня 569 військовос-
лужбовців США заразилися коро-
навірусом).

Із новин, які можна віднести до 
позитивних для України, є заява 
Верховного головнокомандувача 
НАТО 30 березня. «Маємо посили-
ти Збройні Сили України настіль-
ки, наскільки це можливо» – заявив 
Верховний головнокомандувач 
об’єднаними збройними силами 
НАТО в Європі генерал Кертіс Ска-
парротті. У відповідь на запитання 
сенатора-республіканця Джеймса 
Інгофа про те, чи погоджується він 
із тим, що США мають надати 
Україні летальну зрою, Кертіс Ска-
парротті заявив, що українці ве-
дуть важку боротьбу, назвавши їх 
дисциплінованими воїнами. «Вони 
протистоять так званим сепаратис-
там, які, насправді, є російськими 
ставлениками. Росія постачає їм 
смертоносну зброю й також випро-
бовує там деякі нові військові ме-
тоди», − заявив генерал Скапар-
ротті.

До того ж, Верховний головно-
командувач об’єднаними збройни-
ми силами НАТО в Європі визнав, 
що «в Україні росіяни певною мі-
рою роблять те, що робили в Сирії. 
Це − використання українського 
конфлікту як полігону для випро-
бовування їх новітньої технології 
та методів. Серед них те, що ви зга-
дали, − скорочення часового про-
міжку між тим, коли виявлена ціль 
і тим, коли вона може бути ураже-
на, зокрема з використанням безпі-
лотників». Важливо, що американ-
ські військові менеджери визнають 

Кертіс Скапарротті заявив, що 
українці ведуть важку боротьбу, 

назвавши їх дисциплінованими 
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Росія постачає їм смертоносну 

зброю й також випробовує там 
деякі нові військові методи», − за-

явив генерал Скапарротті

Важливо, що американські військові 
менеджери визнають не тільки 

саму деструктивну місію Кремля на 
території України, але й визнача-
ють конкретні способи дій росій-

ських бойовиків
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не тільки саму деструктивну місію 
Кремля на території України, але й 
визначають конкретні способи дій 
російських бойовиків. Крім того, 
визначають рівень загрози для 
себе. «Це проблема і для США. 
Адже ці методи починають засто-
совувати якоюсь мірою й інші те-
рористи. Ми працюємо над цими 
технологіями. Робота з Україною 
надає і нам можливість протесту-
вати деякі речі, які ми робимо. Ми 
маємо надати їм системи раннього 
сповіщення і тому подібне, щоб 
вони могли протистояти тому, що 
вчиняють російські ставленики, − 
заявив на слуханнях у Комітеті Се-
нату з питань збройних сил генерал 
Кертіс Скапарротті.

Цікаво також, що за тиждень до 
слухань генсек Альянсу Йенс Стол-
тенберг на презентації щорічного 
звіту зазначив, що «агресивні дії 
Росії в Україні, зокрема дестабілізу-
юча поведінка у військовій сфері та 
використання гібридних тактик 
негативно позначаються на міжна-
родній безпеці».

Виклики всередині України
Через кризу, спричинену коро-

навірусом, Україна вже увійшла у 
виток відчутного економічного 
спаду. Зокрема, за даними Євро-
пейської Бізнес Асоціації («День», 
26 березня) майже половина ком-
паній (48%) вже зафіксувала від 
20% до 50% втрат від доходів. Ще 
16% прийняли рішення про зміну 

заробітної плати персоналу, а 
14%  — про скорочення штату. 
Отже, це може також мати суттє-
вий негативний відбиток на діяль-
ності підприємств ОПК країни. Не-
зважаючи на запевнення 
президента Зеленського у тому, що 
не буде жодних скорочень держо-
боронзамовлення (ДОЗ), вже на рі-
вень початку квітня зрозуміло: 
контракти від замовників в межах 
ДОЗ-20 отримають далеко не усі з 
тих, хто розраховував працювати 
на зміцнення оборони. Це стає 
дуже вагомим та небезпечним ви-
кликом не тільки самим підприєм-
ствам, але й процесу переозброєн-
ня сил оборони держави. Серед 
іншого, вимагає від замовників, та 
особливо, від Міноборони, опера-
тивного реагування та ймовірно 
певного перегляду змісту ДОЗ-20. 
Особливо на тлі того, що указом 
президента №5920 від 27 лютого за-
тверджені лише основні показники 
ДОЗ-20, решта ж має бути допра-
цьована у процесі, тобто вже сьо-
годні.    

Військово-політичному керів-
ництву держави, незважаючи на 
руйнівний коронавірус, важливо 
невідкладно зосередитися на підго-
товці Плану оборони України. До-
кумент, який Україна створює 
вперше у своїй історії, повинен 
звести в одну гілку всі основні по-
казники. Інтегрувати в єдину пло-
щину економічні, інфраструктурні, 
суто військові, інформаційно-пси-

Незважаючи на запевнення прези-
дента Зеленського у тому, що не 

буде жодних скорочень держоборон-
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коронавірус, важливо невідкладно 
зосередитися на підготовці Плану 

оборони України
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хологічні та багато інших можли-
востей. Так само, як і в протистоян-
ні епідемії, все має спиратися на 
точний математичний розрахунок: 
за який період часу, якими силами 
й засобами противникові можна 
буде завдати таких втрат, щоб він 
відмовився від подальшої агресії. 
Включно з розрахунком застосу-
вання асиметричних можливостей, 
потенціалу «людського чинника», 
нових технологій військового і по-
двійного призначення. Включно з 
розрахунком, які засоби застосову-
ються на етапі розгортання проти-
вника (і на яку глибину ТВД, тобто 
випереджувальні удари на його те-
риторію!), які — на лінії 100–50–
20–5 км. І, природно, вирішення за-
вдань координації всіх структур 
сил оборони, включно з державно-
приватною взаємодією.

Ще однією вагомою проблемою 
стає питання розвитку мотивації 
до служби в ЗСУ, інших збройних 
формуваннях держави та свідома 
участь українців у розвитку систе-
ми територіальної оборони. Роз-
робка реалістичного «мотивацій-
ного пакету» для 
військовослужбовців, як в 2014 – 
2015 рр., залишається надзвичайно 
актуальною.  

Деякі кроки у цьому напрямку 
вже здійснено. Так, 23 березня у 
Верховній Раді зареєстровано низ-
ку законопроєктів, спрямованих на 
підвищення рівня соціального за-
хисту ветеранів війни, учасників 

бойових дій. Зокрема, на розгляд 
парламенту внесені: проєкт Закону 
про внесення змін до Закону Украї-
ни «Про статус ветеранів війни, га-
рантії їхнього соціального захисту» 
щодо підвищення рівня соціально-
го захисту ветеранів війни” (ре-
єстр. № 3228); проєкт Закону про 
внесення змін до статті 23 Закону 
України «Про загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування 
на випадок безробіття» щодо під-
вищення розміру допомоги по без-
робіттю учасникам Антитерорис-
тичної операції та іншим ветеранам 
війни (реєстр. № 3249); проєкт По-
станови «Про недопущення зупин-
ки функціонування госпіталів ве-
теранів під час впровадження 
другого етапу медичної реформи» 
(реєстр. № 3235). Ухвалення зако-
нопроєктів надасть можливість 
розв’язати проблеми, які існують у 
сфері медичного забезпечення ве-
теранів війни та учасників бойових 
дій, а також підвищити рівень їх-
ньої соціальної захищеності під час 
безробіття. Однак у зв’язку з епіде-
мією перспективи ухвалення озна-
чених ПЗУ та просування інших 
рішень у сфері розвитку мотивації 
залишаються невизначеними. У 
зв’язку з цим варто підкреслити, 
що епідемія коронавірусу не пови-
нна зупинити підготовку держави 
та усієї нації до опору ворогу, який 
активізував всебічну підготовку до 
руйнування Української держав-
ності. 

Епідемія коронавірусу не повинна 
зупинити підготовку держави та 

усієї нації до опору ворогу, який 
активізував всебічну підготовку до 

руйнування Української державності
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Кавказ-2020: очікування російських 
маневрів без ілюзій

Росія продовжує нахабно пору-
шувати міжнародне право та між-
державні договори, підступно оку-
пувала частину територій України 
і, одночасно, намагається уникну-
ти відповідальності за агресію про-
ти України за рахунок протиску-
вання своєї логіки реалізації 
Мінських домовленостей. Що далі 
чекати від Кремля? До чого готу-
ється Путін і за яких умов він може 
справді вдатись до розширення 
масштабів збройної агресії проти 
України та інших держав? Чи дій-
сно щось може стримати його нео-
імперські апетити?

Відповіді на ці та інші запитан-
ня через призму підготовки Росії 
до стратегічних командно-штаб-
них навчань «Кавказ-2020» у мате-

ріалі Сергія Рабоша спеціально для 
ЦДАКР. 

У відкритих джерелах не склад-
но знайти інформацію про щорічні 
стратегічні командно-штабні на-
вчання збройних сил РФ. Хочеться 
звернути увагу на кілька основних 
параметрів таких навчань. 

Проводяться вони з урахуван-
ням поточного і прогнозованого (з 
погляду Москви) розвитку воєнно-
політичної обстановки у світі. На 
реальному фоні відпрацьовується 
широкий спектр питань – від пла-
нування, підготовки і ведення вій-
ськово-спеціальних дій обмеженого 
(локального) характеру до можли-
вих варіантів проведення стратегіч-
них операцій на різних театрах во-
єнних дій (з елементами 

У дзеркалі 
експертноі 

думки

Сергій Рабош, 
спеціально для ЦДАКР
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мобілізаційного розгортання та під-
готовки країни до повномасштабної 
війни). Повсякчас – з виконанням 
комплексу завдань стратегічного 
стримування, а точніше – стратегіч-
ного залякування основних ймовір-
них противників.        

Оголошувана тематика завжди 
досить розпливчаста, типу: підго-
товка і застосування військ/сил для 
стабілізації обстановки, забезпе-
чення воєнної безпеки чи захисту 
інтересів Росії в умовах виникнен-
ня кризової ситуації та її перерос-
тання у збройний конфлікт, веден-
ня воєнних дій з локалізації 
конфлікту. Тематика навчань нео-
дмінно включає питання боротьби 
з тероризмом та незаконними 
збройними формуваннями.         

Географія навчань охоплює 
практично всю територію Росії, а їх 
основні етапи та епізоди моделю-
ються й розігруються на визначе-
ному ТВД, в межах одного-двох 
стратегічних напрямків. При цьо-
му активна фаза може проводитись 
на одному/декількох операційних 
напрямках. 

Загальна чисельність учасників – 
від 100 тисяч до 300 тисяч військо-
вослужбовців, у тому числі залуче-
них до практичних дій “в полях” – від 
8-9 тисяч до 12-13 тисяч, а також від-
повідна кількість задіяного озброєн-
ня і військової техніки (залежно від 
сценарію, особливостей ТВД, воєн-
но-політичної обстановки та ймо-
вірного противника).   

Залучаються усі функціональні 
компоненти збройних сил, звичай-
ний та ядерний, одночасно і послі-
довно, окремо та у складі угрупо-
вань військ/сил. При нагоді до 
маневрів “підтягуються” найближ-
чі союзники та партнери Росії по 
ОДКБ та ШОС, з якими відпрацьо-
вуються питання створення і за-
стосування коаліційних угрупо-
вань військ/сил.       

Військовим маневрам передують 
раптові перевірки бойової готовнос-
ті військ та інші заходи, зокрема роз-
гортання системи матеріально-тех-
нічного забезпечення, тренування 
спецслужб та цивільного сектора 
тощо. Тобто, в широкому сенсі 
СКШН проходить як сукупність 
взаємопов’язаних оперативних, ко-
мандно-штабних, тактичних і спеці-
альних навчань (тренувань) органів 
управління, військ/сил різних ком-
понентів збройних сил, спецслужб та 
органів державної влади, що прово-
дяться протягом року. 

Головне “дійство”, що зазвичай 
відбувається восени, активно афі-
шується і висвітлюється по ходу 
подій. Перші особи Росії традицій-
но “спостерігають” практичні дії 
військ за допомогою “віддаленого 
доступу” (з Національного центру 
управління обороною, Москва) та 
безпосередньо “на місцевості” (по-
лігонах). Обов’язково з демонстра-
цією наявного озброєння – для 
пропагандистського ефекту як все-
редині, так і поза країною.
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При цьому щоразу, хизуючись 
своїми “м’язами”, Москва неодмін-
но підкреслює, що російські вій-
ськові навчання аж ніяк не спрямо-
вані проти інших держав, мають 
суто оборонний і плановий харак-
тер та не порушують міжнародних 
угод.       

Це якщо стисло щодо загально-
го вигляду щорічних СКШН зброй-
них сил РФ. 

Але треба також враховувати, 
що кожні стратегічні маневри Мос-
ковії мають як спільні (чи схожі) 
риси, так і певні нюанси й особли-
вості, відкриту (офіційну) та при-
ховану сторони.

По-перше, немає жодних сумні-
вів, що за лаштунками СКШН від-
працьовуються можливі варіанти і 
форми дій угруповань ЗС РФ від-
повідно до справжніх замислів і 
планів їх застосування у різних си-
туаціях на різних напрямках. Ви-
значаються (уточнюються) склад 
угруповань, порядок і терміни їх 
розгортання, завдання, питання 
управління та взаємодії, забезпе-
чення тощо. Практично перевіря-
ються спроможність органів управ-
ління та військ/сил виконувати 
визначені завдання, реальні мож-
ливості з перекидання військ різ-
ними способами та їх перегрупу-
вання, а також інші важливі 
питання. Все це враховується у 
“темних” оперативно-стратегічних 
планах найвищого рівня секрет-
ності.

По-друге, переглядаючи публі-
кації, скажімо, газети “Красная 
звезда” або сайту МО РФ, не важко 
роздивитись деякі деталі росій-
ських навчань, які так чи інакше 
пов’язані з планами Московії, зо-
крема щодо України.  

Наприклад, головною особли-
вістю СКШН “Кавказ-2012” (17-
23.09.2012), за словами тодішнього 
НГШ ЗС РФ М.Макарова, було те, 
що в його сценарії “…не предусма-
тривалось создание значительных 
группировок войск (сил)”. Нібито 
навчання мало більше підтекст за-
безпечення внутрішньої безпеки 
Росії у світлі перспективи прове-
дення зимової Олімпійських ігор 
“Сочи-2014”, аніж відпрацювання 
геополітичних завдань. Але ж по-
тім, у березні 2013-го, була раптова 
перевірка ЗС РФ “Южный крест”, 
на початку 2014-го – створення 
угруповання сил для забезпечення 
безпеки “Сочи-2014”. А далі – спе-
ціальна операція із захоплення 
Криму, в якій активну участь брало 
саме це угруповання…

На навчанні “Запад-2013” (20-
26.09.2013), що проводилось спіль-
но з Республікою Білорусь, росій-
ські генерали “…отошли от 
традиционных форм ведения 
боевых действий… при этом 
личный состав действовал на 
незнакомых полигонах”. Зокрема, 
підрозділи 20-ї армії ЗС РФ за 10 
діб були перекинуті на відстань 
близько 1,5 тисячі км, “…на новое 
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операционное направление”. По-
ряд з цим, на завершальному етапі 
маневрів було скасовано десанту-
вання підрозділу псковської 76-ї 
десантно-штурмової дивізії ЗС РФ 
(начебто через складні погодні 
умови). Тоді ще ніхто не “заблу-
кав”  – то було пізніше…

В ході СКШН “Восток-2014” (19-
25.09.2014) не обійшлося без улю-
блених в Росії “неперевершених ре-
кордів” – 16 вертольотів Мі-8АМТШ, 
обладнаних додатковими паливни-
ми баками, здійснили безпосадко-
вий переліт з острова Ітуруп (Ку-
рильська гряда) до аеродрому 
“Єлізово” (Камчатка), подолавши за 
6 годин близько 1300 км. Та, між ін-
шим, це більше походило на при-
вернення уваги до сумнівного 
(якщо не безглуздого) з тактичної 
точки зору “досягнення” у застосу-
ванні армійської авіації. 

Мабуть, більш важливим було 
перекидання на Далекий Схід осо-
бового складу підрозділів Західно-
го військового округу (на відстань 
вже понад 6 тисяч км), де ним ви-
користовувались озброєння і вій-
ськова техніка з місцевих баз збері-
гання. 

Маневри “Центр-2015” (14-
20.09.2015) – чергова цікава історія. 
Начебто переймались безпекою у 
Центральноазіатському регіоні та, 
як сказав міністр оборони РФ С.
Шойгу, “…отработали вопросы 
борьбы с террористами “Исламско-
го государства” и талибами”. При-

чому масштабно, з проведенням 
“міжтеатрового” перегрупуванням 
військ/сил, у тому числі авіації. 

З цього приводу С. Шойгу зая-
вив, що в ході СКШН вперше за 25 
років були “…практически решены 
вопросы создания и применения 
мощной ударной авиационной 
группировки”. А вже невдовзі після 
проведення “Центр-2015”, 30 верес-
ня 2015 року, Росія розпочала вій-
ськову операцію в Сирії. 

Отже, очевидно, що навчання 
слугували прикриттям для створен-
ня, перекидання і розміщення на те-
риторії САР російського авіаційно-
го угруповання, та не тільки… 

Поряд з цим чомусь відпрацю-
вали питання відмобілізування 16-
ти з’єднань і частин ЗС РФ, у тому 
числі військ територіальної оборо-
ни (на той час вже оновлене понят-
тя в Росії). Призивали на військові 
збори близько 6 тисяч осіб. А чи не 
проводилось тоді, під прикриттям 
мобілізаційних заходів, вербуван-
ня так званих “добровольців” на 
Донбас та в Сирію? 

Наступне – “Кавказ-2016” (05-
11.09.2016) – починає новий цикл 
навчань та заслуговує ще більшої 
уваги.

Насамперед воно відрізнялось 
від попередніх “…апробацией 
новых форм применения и спосо-
бов действий войск с учетом совре-
менного опыта ведения боевых 
действий”. Звісно, російського до-
свіду в Україні та Сирії… 
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Серед основних питань, що від-
працьовувались в ході СКШН  
“Кавказ-2016”, особливо виділя-
лись:
- розгортання та організація ро-

боти пунктів управління усіх 
рівнів з використанням новіт-
ніх засобів автоматизації. Еле-
менти одного з передових ПУ 
стратегічного рівня могли роз-
міщуватись в окупованому Кри-
му, про що свідчать: прибуття 
до півострова С.Шойгу та НГШ 
ЗС РФ В.Герасимова “...для ин-
спектирования действий шта-
бов и войск в ходе розыгрыша 
учений”; переміщення по Кри-
му значної кількості нових ко-
мандно-штабних машин;  

- створення міжвидових угрупо-
вань військ/сил на декількох 
операційних напрямках в зоні 
відповідальності Південного 
військового округу. В цьому 
плані оцінювалась готовність 
округу “…развернуть в сжатые 
сроки самодостаточные группи-
ровки войск для локализации 
кризисных ситуаций”;

- проведення стратегічного пере-
групування з перекиданням 
підрозділів зі складу трьох за-
гальновійськових та одної тан-
кової армій, повітряно-десант-
них військ і спеціального 
призначення на відстані до 2,5 
тисяч км, в тому числі до окупо-
ваного Криму. Називалось це 
“…проверкой Западного и Цен-

трального военных округов на 
возможность нарастить усилия 
на Юго-западном стратегичес-
ком направлении”; 

- відмобілізування та перекидан-
ня підрозділів територіальної 
оборони, зокрема мотострі-
лецького батальйону, сформо-
ваного у Новосибірської області 
(!), до окупованого Криму (?!). 
Тобто, це було щось не зовсім 
схоже на територіальну оборо-
ну, беручи до уваги принципи її 
організації (якщо дійсно йдеть-
ся про ТрО, хіба не логічно сибі-
рякам перейматись своїм Сибі-
ром, де вже повно китайців, 
аніж їхати до України?);   

- розгортання системи логістич-
ного забезпечення військ за усі-
ма видами (пальне, продоволь-
ство, медицина тощо). При 
цьому вперше був задіяний но-
востворений 10-й ремонтно-
евакуаційний полк (в/ч 25356, 
Слов’янськ-на-Кубані) Півден-
ного військового округу. Вій-
ськова частина, призначена для 
виконання широкого спектра 
завдань технічного забезпечен-
ня військ (від евакуації пошко-
дженої техніки з поля бою до її 
повного відновлення) під час 
ведення бойових дій високої ін-
тенсивності.
Окремо слід відзначити, що 

вперше до навчання залучалось 
управління 8-ї загальновійськової 
армії (Новочеркаськ, Ростовська 
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область), формування якої поблизу 
східних кордонів України тоді тіль-
ки розпочалось. І було б наївно 
вважати, що до маневрів не мали 
ніякого відношення на той час вже 
створені, достатньо укомплектова-
ні й структуровані два армійські 
корпуси російського окупаційного 
угруповання на Донбасі.        

Загалом все це, в сукупності з 
проведенням на початку жовтня 
2016 року масштабного всеросій-
ського тренування з цивільної обо-
рони та навчання стратегічних 
ядерних сил Росії, надало підстави 
багатьом експертам розглядати 
“Кавказ-2016” як “репетицію по-
вномасштабної війни”. 

Потім були “Запад-2017” (14-
20.09.2017), “Восток-2018” (11-
17.09.2018), “Центр-2019” (16-
21.09.2019) – теж з певними 
схожими рисами та своїми особли-
востями. При цьому всі вони, як і 
попередні навчання, мали більш 
широкий зміст поза офіційними 
“зрежисованими” сюжетами.   

Зараз Росія готується до прове-
дення СКШН “Кавказ-2020”. Зокре-
ма, певні організаційні питання 
порушувались під час оперативно-
го збору керівного складу ЗС РФ 
(11.02.2020). Як буде набирати 
обертів підготовчий процес (штаб-
ні тренування, злагодження під-
розділів, підготовка комунікацій, 
матеріальної бази та ресурсів 
тощо) – невдовзі матимемо можли-
вість побачити.  

Які ж “відтінки” матиме “Кав-
каз-2020”? 

Зрозуміло, що активна фаза на-
вчання, з демонстраційними епізо-
дами, проходитиме традиційно у 
вересні протягом 5-7 діб, головним 
чином на полігонах Південного 
військового округу та в окуповано-
му Криму. Авжеж, дії 1-го та 2-го 
армійських корпусів російських 
окупаційних військ на Донбасі в 
єдиних рамках СКШН не будуть 
афішуватись (бо “ихтамнет”). 

Сукупна картина маневрів охо-
пить весь Південно-західний стра-
тегічний напрямок РФ, за який 
відповідає Південний ВО, та на-
віть вийде за його межі – як на су-
міжні, так і віддалені операційні 
напрямки (території, райони від-
повідальності) інших військових 
округів ЗС РФ. 

Щодо зони відповідальності 
Південного ВО, то вона включає: 
території Ростовської, Волгоград-
ської та Астраханської областей, 
Краснодарського і Ставрополь-
ського країв, республік Північного 
Кавказу; південно-східну частину 
України, в тому числі тимчасово 
окуповані території Донбасу і Кри-
му; Південний Кавказ; акваторії 
Чорного, Азовського та Каспій-
ського морів. З відкритих джерел 
відомо, що за географічними умо-
вами, характером оперативного 
обладнання територій, розташу-
ванням військ/сил та важливих 
об’єктів, Московія поділяє зазначе-
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ний простір на п’ять операційних 
напрямків – Донський, Кримський, 
Азово-Причорноморський, Влади-
кавказький та Прикаспійський. А 
загальна операційна зона, в якій 
можуть застосовуватись угрупо-
вання військ/сил округу, ще більша 
по фронту і глибині. 

Очевидна спрямованість “Кав-
каз-2020” проти України, її най-
ближчих партнерів у Чорномор-
ському регіоні та США/НАТО в 
широкому сенсі, взагалі не має ви-
кликати жодних дискусій, попри 
обридлі наративи Московії та її по-
сіпак у звичному дусі (про 
“открытую и миролюбивую” полі-
тику Росії, “агрессивный блок 
НАТО” і таке інше). При цьому де-
монстраційна складова навчань 
визначатиметься брутальним ба-
жанням Москви “пограти на не-
рвах” держав-сусідів і показати, що 
лише вона є справжнім “хазяїном” 
у регіональному трикутнику Чорне 
море – Азов – Каспій з проекцією 
на Середземномор’я. А заодно з 
цим – шляхом тиску і шантажу по-
силити свої переговорні позиції, 
примусити Україну та ключових 
західних гравців до більшої зговір-
ливості з Росією. 

Обстановка на навчання буде 
тісно пов’язана з поточним розви-
тком воєнно-політичної обстанов-
ки у Середземноморському, Чорно-
морському і Каспійському регіонах 
та передусім в/довкола України, де 
РФ має першочергові інтереси. 

Очевидно, що характер і зміст 
“Кавказ-2020” залежатимуть від 
основних тенденцій та подій, що 
визначатимуть розстановку сил у 
найближчій перспективі, серед 
яких:   
- загальне наростання конфронта-

ції між РФ та США/НАТО у гло-
бальному вимірі, припинення дії 
Договору про ліквідацію ракет 
середньої і малої дальності; 

- вибори президента США в лис-
топаді 2020 року; 

- процес виходу Великої Британії 
зі складу ЄС;

- президентські вибори у Польщі 
(травень), Білорусі (серпень) та 
Молдові (жовтень); 

- парламентські вибори у Грузії та 
Литві (жовтень), а також Руму-
нії (наприкінці року);   

- посилення військової присут-
ності США в Європі, реалізація 
ініціативи НАТО “4-30” стосов-
но зміцнення оборони та полі-
тики стримування (NATO 
Readiness Initiative “Four 
Thirties”, передбачає утримання 
30-ти механізованих батальйо-
нів, 30-ти авіаційних ескадрилій 
та 30-ти бойових кораблів в го-
товності до застосування про-
тягом 30-ти діб);

- плани проведення масштабних 
маневрів НАТО “Defender 
Europe 2020” та пов’язаних з 
ними навчань (“Swift Response”, 
“Saber Strike”, “Allied Spirit”, 
“Dynamic Front” й інших);
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- значне підвищення за останні 
роки військової активності 
США/НАТО у Чорноморському 
регіоні та їх запланована участь 
у міжнародному навчанні “Seа 
Breeze 2020”; 

- хитка обстановка на Північно-
му Кавказі РФ, “заморожені” 
конфлікти на Південному Кав-
казі (Абхазія, Південна Осетія, 
Нагірний Карабах) та у 
Придністров’ї; 

- зростання рівня напруженості 
довкола Ірану, Сирії та Лівії, 
ускладнення відносин між Росі-
єю та Туреччиною;

- турбулентність суспільно-полі-
тичної ситуації в Україні. 
Наведені аспекти, як прийнято 

у військових колах, будуть “зафар-
бовані” під легенду навчання. Дер-
жави/союзи та окремі регіони 
отримають умовні назви (примі-
ром, як “Вейшнория”, “Весбария” 
та “Лубения” на СКШН “За-
пад-2017”). Проте, сутність поточ-
них тенденцій та ключових подій 
не мінятиметься. На їхній основі в 
ГШ ЗС РФ безперечно є опрацьо-
вані й змодельовані можливі варі-
анти розвитку конфліктних ситуа-
цій, і чи не в першу  чергу – довкола 
України. А коли ж їх практично пе-
ревіряти та уточнювати, як не під 
час військових навчань?

Якщо говорити про склад та 
можливі дії учасників СКШН, то, 
напевно, одну з головних ролей 
відграватиме окупаційне угрупо-

вання ЗС РФ в Криму. На сьогодні 
це переважна частина Чорномор-
ського флоту (надводні та підводні 
сили, морська авіація, 22-й армій-
ський корпус, морська піхота, бе-
регові ракетні війська, сили забез-
печення); 27-а змішана авіаційна 
дивізія та 31-а дивізія ППО зі скла-
ду 4-ї армії ВПС і ППО Південного 
ВО. Додаємо також розміщені 
в  Криму 171-й окремий десантно-
штурмовий батальйон новоросій-
ської 7-ї десантно-штурмової диві-
зії, 112-ту окрему бригаду 
оперативного призначення військ 
національної гвардії, сили прикор-
донної служби ФСБ РФ та кадрова-
ну 47-му дивізію територіальної 
оборони.

Безпосередньо для ЧФ РФ участь 
у навчанні “Кавказ-2020” визначено 
основним завданням на цей рік, 
який розпочався для флоту досить 
активно. Так, 9 січня 2020 року в ак-
ваторії Чорного моря було проведе-
но спільне навчання сил Чорномор-
ського та Північного флотів РФ, до 
якого залучались: близько 30 кора-
блів і катерів (у тому числі 6 носіїв 
крилатих ракет комплексу “Ка-
либр”), 22 допоміжних судна та 39 
літальних апаратів. Фрегат “Адми-
рал Макаров”, малий ракетний ко-
рабель “Орехово-Зуево” та підвод-
ний човен “Колпино”, оснащені 
ракетним комплексом типу “Ка-
либр”,  здійснили практичні пуски 
крилатих ракет по морських (над-
водних) цілях. Тактична група у 
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складі ракетних катерів “Ивановец” 
та “Набережные Челны” виконала 
пуски протикорабельних ракет 
комплексу “Москит”. Розрахунки 
берегового ракетного комплексу 
“Утес” 15-ї окремої берегової ракет-
ної бригади ЧФ (Севастополь) здій-
снили два ракетних пуски по цілях, 
що імітували кораблі умовного про-
тивника. У свою чергу, пара вини-
щувачів МіГ-31К (ймовірно,  
з аеродрому “Ахтубінськ” 929-го го-
ловного льотно-випробувального 
центру, Астраханська обл.) викона-
ла стрільбу гіперзвуковою ракетою 
“Кинжал” по цілі, розташовані на 
полігоні в окупованому Криму. Під 
час навчання похідний штаб знахо-
дився на борту ракетного крейсера 
“Маршал Устинов”, з якого за ходом 
маневрів спостерігали Путін, Шойгу 
та головнокомандувач ВМФ Росії 
адмірал Євменов.                   

Звісно, тут був політичний під-
текст, оскільки напередодні (8 січ-
ня 2020 року) у Стамбулі Путін зу-
стрічався з президентом Туреччини 
Р.Ердоганом. А перед цим, РКР 
“Маршал Устинов” Північного 
флоту РФ зганьбився під час про-
ходження турецьких проток. То ж і 
треба було Путіну якось компенсу-
вати деякі “незручності”… 

Разом з тим, вищезгадане на-
вчання логічно розглядати і в кон-
тексті майбутнього СКШН “Кав-
каз2020”. І вже зараз можна сміливо 
говорити, що під час його прове-
дення флот комплексно відпрацьо-

вуватиме ряд завдань, які включа-
тимуть:
- приведення до бойової готов-

ності “Повна”, нарощування 
системи управління з розгор-
танням додаткових елементів 
пунктів управління, посилення 
усіх видів розвідки; 

- розгортання берегових (сухо-
путних) військ/сил, корабель-
них угруповань (у тому числі 
ударних, пошуково-ударних та 
мінно-тральних груп, десант-
них і пошуково-рятувальних 
сил) в районах оперативного/
бойового призначення;

- заходи щодо заборони/обме-
ження діяльності ймовірного 
противника (США/НАТО) у 
Чорному морі та його доступу 
до Криму і прилеглих морських 
акваторій (в рамках концепції 
стримування A2/AD), зокрема 
силами двох полків С-400 зі 
складу 31-ї дивізії ППО (Севас-
тополь) та 15-ї окремої берего-
вої ракетної бригади (Севасто-
поль, ракетні комплекси 
“Бастион”, “Бал” та “Утес”);

- посилення охорони і оборони 
транспортного переходу через 
Керченську протоку, забезпе-
чення безперешкодних переве-
зень Кримським мостом  
(з 01.07.2020 планується розпо-
чати регулярні вантажні заліз-
ничні перевезення);

- ведення різних видів бойових/
спеціальних дій на морі, суші та 
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у повітряному просторі, в тому 
числі у взаємодії з дальньою 
(стратегічною) авіацією пові-
тряно-космічних сил РФ і сухо-
путними угрупованнями на су-
міжних операційних напрямках.    
Звісно, будуть відпрацьовані 

також заходи з відмобілізування 
підрозділів 47-ї дивізії ТрО, поси-
лення охорони важливих об’єктів, 
оборони Кримського узбережжя, 
висадки повітряного і морського 
десантів, практичні артилерійські 
та ракетні стрільби.     

В цілому ЧФ РФ може в комп-
лексі відпрацювати проведення 
операції з морської блокади Украї-
ни як на Азовському, так і Чорно-
морському напрямку. Елементи та-
ких дій вже мали місце у 2018 році, 
коли під виглядом навчань РФ за-
кривала окремі райони Азовського 
моря, тим самим фактично блоку-
вала морські комунікації, що ве-
дуть до портів Маріуполя та Бер-
дянська. Під час проведення 
багатонаціонального навчання “Seа 
Breeze 2019” Росія перекрила п’ять 
районів Чорного моря, що створю-
вало істотні перешкоди для міжна-
родного цивільного судноплавства. 
При цьому згадаймо також неодно-
разові входження до Азовського 
моря ударних сил Каспійської фло-
тилії, зокрема малих ракетних ко-
раблів “Углич”, “Град Свияжск” та 
“Великий Устюг” з ракетними 
комплексами “Калибр-НК” (по 8 
ПУ на кожному).           

Поряд з цим, значної уваги за-
слуговуватимуть заходи, що будуть 
проходити в рамках “Кавказ-2020” 
у смузі відповідальності 8-ї загаль-
новійськової армії, тобто на Дон-
ському операційному напрямку. На 
теперішній час основними бойови-
ми одиницями армії є 150-а мото-
стрілецька дивізія (Персіанов-
ський) та 20-а окрема 
мотострілецька бригада (Волго-
град). Причому обидва формуван-
ня “важкого” типу: 150 мсд – два 
мотострілецьких (на БМП-3) та два 
танкових (на Т-72Б3) полки (на по-
чаток 2020 року завершено форму-
вання); 20 омсбр – три мотострі-
лецьких (на БМП-3) та один 
танковий (на Т-90А) батальйони. 
Вже двічі (у вересні 2017-го та жов-
тні 2018-го) підрозділи 150 мсд та 
20 омсбр залучались до проведення 
двосторонніх КШН, під час яких 
відпрацьовувались різні форми бо-
йових дій, особливо – ведення ма-
невреного наступу з подоланням 
водних перешкод. Тоді це відбува-
лось на полігоні “Прудбой” (Волго-
градська область). Не слід виклю-
чати, що цього разу, в рамках 
СКШН “Кавказ-2020”, їхні “вору-
шіння” можуть бути і ближче до 
кордонів України.    

Крім того, за деякими даними, у 
2019 році була створена 464-а ра-
кетна бригада (Знаменськ, 12 ПУ 
ОТРК “Искандер”), яка теж начеб-
то включена до складу 8-ї армії. Що 
ж, в ході подальшої підготовки  
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і проведення “Кавказ-2020” мати-
мемо змогу побачити, чи це дійсно 
так. Чекатимемо умовних/практич-
них ракетних пусків. Можливо, 
відбудеться і передислокація бри-
гади з Астраханської в Ростовську 
або Волгоградську область.     

То ж видно, що 8-а армія вже 
має певний ударний потенціал, 
продовжується його подальше на-
рощування. Так, звісно, вона ще не 
отримала повного комплекту сил і 
засобів для самостійного прове-
дення операцій армійського рівня. 
Проте, наявні можливості цілком 
дозволяють створювати на її основі 
оперативно-тактичні угруповання 
з включенням до їх складу необхід-
них додаткових сил (постійної го-
товності, перекинутих з інших на-
прямків, або відмобілізованих).  
В реальності, на базі управління 8-ї 
армії розгорнуто та котрий рік 
практично функціонує команду-
вання оперативного угруповання 
військ, до складу якого входять 1-й 
та 2-й армійський корпуси так зва-
них “ДНР/ЛНР”, а в якості резер-
ву  –  частини і підрозділи згаданої 
армії.                

Стосовно мобілізаційних пи-
тань, то не буде зайвим, окрім військ 
територіальної оборони, про які 
згадувалося вище, звернути увагу і 
на плани МО РФ щодо створення 
центрів забезпечення мобілізацій-
ного розгортання (рос.  – ЦОМР). 
Зокрема, один із таких центрів пе-
редбачалось створити у 2019 році в 

Південному військовому окрузі (за-
сідання колегії МО РФ 27.02.2019). 
Можна припустити, що йдеться про 
формування ЦОМР в окупованому 
Криму (Новоозерне) або ж реорга-
нізацію 91-ї центральної бази резер-
ву автомобільної техніки (в/ч 48670, 
Каменськ-Шахтинський, смуга від-
повідальності 8-ї армії), на фондах 
якої у 2018 році було розміщено не 
менше 230 танків типу Т-62 (виста-
чить на дивізію!), перекинутих зі 
сходу Росії. Не виключено, що за-
значені центри теж залучатимуться 
до навчань. Треба дивитись…

Водночас необхідно відмітити, 
що РФ буде намагатись створити 
видимість міжнародного характеру 
“Кавказ-2020”. Якщо вірити прес-
службі Південного ВО, то у манев-
рах візьмуть участь військовос-
лужбовці 17-ти іноземних держав. 
Про які саме країни та який фор-
мат їх участі йде мова – ще дізнає-
мось (з ОДКБ точно долучаться). 
Але ось таке квазідержавне утво-
рення, як Південна Осетія (!), де 
мабуть ще не перевелись “добро-
вольці-ополченці”, вже заявило про 
плани залучення своїх “вояків” до 
навчання. За словами “міністра 
оборони” самопроголошеної тери-
торії Ібрагіма Гассеєва, вперше це 
буде кадрований стрілецький ба-
тальйон, що планується сформува-
ти у липні-серпні 2020 року.         

До речі, Головне управління 
розвідки Міністерства оборони 
України ще у вересні 2019 року з 
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цього приводу заявило, що в ході 
СКШН “Кавказ-2020” Москва 
практично відпрацює військове 
вторгнення на територію України, 
в тому числі плани застосування 
з’єднань і частин 8-ї армії Півден-
ного ВО. За оцінкою ГУР МОУ, яка 
була оприлюднена 05.09.2019, Росія 
підтримує високий рівень загрози 
широкомасштабної збройної агре-
сії проти України за рахунок наро-
щування угруповань військ побли-
зу українських кордонів, про що 
свідчать, зокрема, плани завершен-
ня у 2020 році процесу формування 
трьох російських мотострілецьких 
дивізій (3-ї, 144-ї та 150-ї).

На початку березня поточного 
року воєнна розвідка України, ке-
руючись фактами та результатами 
аналізу, вкотре нагадала про те, що 
Росія майже втричі збільшила свій 
військовий потенціал біля кордо-
нів України. А це, за інформацією 
ГУР МОУ, 87-90 тисяч військовос-
лужбовців, близько 1100 танків, 
2500 бойових машин (БМП/БТР), 
1600 артилерійських і ракетних 
систем, 340 бойових літаків і 240 
бойових вертольотів, понад 50 ко-
раблів/катерів та 6 підводних чов-
нів. Плюс центри забезпечення мо-
білізаційного розгортання, 
розраховані на відмобілізування 
до 40 тисяч осіб. Зазначений потен-
ціал і далі буде збільшуватись, з ви-
користанням території окуповано-
го Криму “…як форпосту для 
проекції сили не тільки у Чорно-

морському регіоні, а і як основної 
бази для застосування військ Росії 
у Сирії”.       

Безумовно, такі висновки і про-
гнози достатньо виважені та 
об’єктивні, мають вагомі підстави, 
на відміну від закидів типу “не тре-
ба нас лякати Росією” (з походжен-
ням десь ще до 2014 року) або наче 
“Росія не нападала” (вже із сього-
дення). У стратегічному вимірі для 
воєнної розвідки взагалі природно 
передбачати та моделювати ймо-
вірні сценарії, в тому числі найгір-
ші. Було б вкрай сумно та згубно, 
якби українська розвідка не бачила 
потенційних і реальних загроз та 
“присипляла” державу і суспіль-
ство. 

У будь-якому разі, під час підго-
товки і проведення СКШН “Кав-
каз-2020” в руслі демонстрації сили 
та військових “ворушінь” з боку 
Московії слід очікувати, щонай-
менше, підступних дій у звичному 
для неї авантюрному стилі (пору-
шення російськими літаками, вер-
тольотами і БПЛА повітряних кор-
донів інших держав; затримання/
захоплення іноземних цивільних 
суден; небезпечні маневрування 
кораблів ВМФ тощо). 

За прикладами далеко ходити 
не треба. На початку березня цього 
року два російських кораблі (при-
кордонний сторожовий корабель 
“Безупречный” ФСБ РФ та ракет-
ний катер “Шуя” ЧФ) намагались 
вчинити провокацію у відношенні 
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ракетного катера “Прилуки” ВМС 
ЗС України, який виконував на-
вчальні завдання у північно-захід-
ній частині Чорного моря. При 
цьому були спроби в нічний час без 
ходових вогнів наблизитись на не-
безпечну відстань та засліпити екі-
паж українського катера.    

Картина “Кавказ-2020” ще буде 
вимальовуватись, з явними чи 
опосередкованими ознаками дій-
сних намірів Росії. Але сьогодні, 

як і раніше, немає жодних гаран-
тій, що Путін, який спирається на 
військову силу, при нагоді не нава-
житься скерувати виведені на на-
вчання війська у подальше втор-
гнення на територію України. Не 
варто сподіватися, що загрози з 
боку Росії надумані або кудись 
зникли. Агресор аж ніяк не від-
мовляється від своїх імперських 
цілей, на шляху до яких стоїть 
Україна.
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В умовах кардинальних змін у 
безпековому середовищі на євро-
пейському континенті політичне 
керівництво багатьох країн почи-
нає переосмислювати підходи до 
забезпечення воєнної безпеки дер-
жави. Особливо ця проблема тур-
бує ті країни, для яких поняття 
«російська військова загроза» не є 
чимось теоретичним і нереальним. 

Так, 1-й заступник міністра 
оборони Грузії1 Лела Чіковані зая-
вила про необхідність переходу до 
тактики тотальної оборони. За її 
словами, російська військова агре-

1  Грузію, яка формально відноситься до регіо-
ну Передньої Азії, часто розглядають як кра-
їну на стику Європи та Азії, іноді - як части-
ну сучасної Європи.

сія у 2008 р. вкотре чітко проде-
монструвала, що з урахуванням 
наявних обмежених ресурсів, не-
обхідно використовувати систем-
ний підхід для забезпечення безпе-
ки і вільного розвитку країни. 
У  зв’язку з цим військове відом-
ство представило новий принцип 
організації оборони – тотальна 
оборона. Її мета – забезпечити у 
мирний період створення таких 
механізмів, які дозволять країні 
швидко і ефективно мобілізувати-
ся для протидії агресії2.

2  «Тотальная оборона» против России: зачем 
Грузию призвали активно сотрудничать с 
НАТО. - [Електронний ресурс]. – Режим до-
ступу: https://baltnews.ee/Russia_West/ 
20190820/1017978498/totalnaya-oborona-
protiv-rossii.html

Тотальна оборона: польський підхід  
до проблеми

Володимир Паливода, 
головний консультант відділу 

нових викликів Центру зовнішньополітичних досліджень 
Національного інституту стратегічних досліджень   
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У Швеції та Фінляндії, які тісно 
співпрацюють з НАТО, але зберіга-
ють традиційний нейтралітет, роз-
роблені концепції тотальної оборо-
ни, що складаються з військової та 
цивільної компоненти у рамках 
підходу до забезпечення націо-
нальної безпеки «всією громадою».

Норвегія та Естонія, хоча і є 
членами Північноатлантичного 
альянсу, який діє за принципом ко-
лективної оборони, теж не відмо-
вились від необхідності посилюва-
ти боєготовність власних збройних 
сил та зміцнювати здатність країни 
самостійно реагувати на кризу 
будь-якого зразка. За визначенням 
естонських військових експертів, 
тотальна оборона являє собою по-
стійну готовність державних 
структур, органів самоврядування, 
сил оборони, духовного, фізично-
го, економічного та іншого потен-
ціалу всього народу до врегулю-
вання криз, а також їхню узгоджену 
спільну діяльність при запобіганні 
небезпеки чи відбитті нападу і ви-
живанні нації. Тотальна оборона 
ділиться на п’ять компонентів: пси-
хологічна, громадянська, економіч-
на і військова оборона, готовність 
суспільства3.

Останнім часом над проблемою 
тотальної оборони почали замис-
люватися й у Варшаві. Після 1989 р. 

3  Тотальная оборона. - [Електронний ре-
сурс].   – Режим доступу:  http://www.
estonica.org/ru/ Государственная_оборона_
Эстонии_до_вступления_в_НАТО/Тоталь-
ная_оборона/

безпека Польщі спиралася на 
збройні сили та стратегічну допо-
могу союзників. На думку поль-
ських експертів, для ефективного 
захисту держави сьогодні цього не-
достатньо4. З моменту російської 
анексії Криму та агресії проти 
України у найближчому оточенні 
РП спостерігається значне погір-
шення безпекової ситуації. Росій-
сько-український конфлікт (зре-
штою, як і інтервенція Москви в 
Сирії) характеризується поєднан-
ням дуже широкого спектру засо-
бів впливу не лише проти збройних 
сил, але й усього суспільства на 
охопленій  конфліктом території. 
До того ж Росія вживає заходів на 
рівні, нижчому за юридичний поріг 
війни, таких як інформаційні опе-
рації або операції в кіберпросторі 
проти інших держав, включно з 
тими, які входять до НАТО. РФ 
розбудовує свій військовий потен-
ціал, не виключаючи можливості 
проведення в майбутньому будь-
яких агресивних дій проти країн-
членів Альянсу. Як і операції в 
Україні та Сирії, вони можуть на-
бувати гібридного характеру, поєд-
нуючи різні види засобів впливу.

Зважаючи на ці обставини, дер-
жави НАТО, розташовані в безпо-
середній близькості від Росії, пови-
нні вживати заходів для посилення 

4  Obrona Totalna – jak zbudować społeczeństwo 
odporne na kryzys. - [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: https://defence24.pl/obrona-
tota lna-- jak-zbudowac-spoleczenstwo-
odporne-na-kryzys-opinia
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здатності здійснювати опір агресії. 
Тим паче, що наразі існує значна 
асиметрія військового потенціалу 
між РФ та країнами східного флан-
гу НАТО (включно з Польщею) не 
на користь останніх. Паралельно зі 
зміцненням звичайних оборонних 
засобів необхідно терміново впро-
ваджувати заходи, спрямовані на 
ускладнення або навіть унемож-
ливлення результативних дій по-
тенційного противника, а з іншого 
боку, - на забезпечення спромож-
ності виживання всієї держави та 
суспільства за умов можливого 
конфлікту.

Після падіння комуністичного 
режиму в Польщі її безпека ґрунту-
ється (як теоретично, так і прак-
тично) на двох чинниках:
• технічна модернізація Війська 

Польського та послідовні ре-
форми структури і командуван-
ня;

• розбудова, зміцнення та співро-
бітництво із партнерами: член-
ство в НАТО, союз із США, ре-
гіональне співробітництво.
У цьому процесі повністю про-

пущений найважливіший чинник 
безпеки держави - суспільство. А 
тим часом, щоб пережити кризу, 
пов’язану з військовою агресією 
чи, наприклад, з масштабним сти-
хійним лихом, потрібне стійке до 
кризи суспільство. Таке суспіль-
ство, яке:
• не піддасться масовій паніці у си-

туації кризових явищ чи війни;

• зможе проіснувати від кількох 
до кільканадцяти тижнів без 
доступу до електроенергії, про-
точної води, діючих магазинів 
та банківської системи;

• матиме відповідні знання 
щодо знаходження безпечного 
укриття;

• зможе надавати підтримку вою-
ючим збройним силам.

Явна перевага противника 
Нинішня оцінка могутності по-

тенційного агресора настільки ве-
лика, що Польща навіть при наяв-
ності 200-250-тисячної армії, 
оснащеної сучасним озброєнням, 
матиме в кілька разів менше сили, 
ніж її потенційний противник. Тех-
нічні можливості російських 
збройних сил для проведення точ-
ної та масованої атаки на військові 
та цивільні об’єкти - величезні. 
Сьогодні неможливо передбачити 
усі сценарії, але слід припускати, 
що противник може намагатися 
досягти переваги у будь-який спо-
сіб і в найкоротші терміни. Необ-
хідно зазначити, що Російська Фе-
дерація має і випробовує у різних 
регіонах світу можливість початку 
воєнних дій у мирний час. Це такі 
заходи, як: диверсія, дезінформа-
ція, кібератаки, що блокують еко-
номіку та призводять до безладу у 
суспільстві.

Одним зі способів збалансувати 
здатність потенційного противни-
ка є прийняття стратегії тотальної 
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оборони. Відповідно до неї, до за-
хисту суверенітету країни залуча-
ється вся держава та суспільство, а 
збройні сили є тільки одним із еле-
ментів системи оборони. Стратегія 
тотальної оборони враховує, серед 
іншого, формування збройних сил 
таким чином, щоб вони могли 
ефективно протидіяти агресії на 
власній території, а також - навчан-
ня населення, організацію цивіль-
ної оборони та адаптацію окремих 
інституцій до функціонування в 
ситуації збройного конфлікту.

Першочерговим завданням дер-
жави є захист кордонів та грома-
дян. Для реалізації цього завдання 
потрібне стратегічне мислення та 
дії без огляду на партійні чвари. 
Таке мислення та дії, на які не впли-
вають чергові виборчі кампанії чи 
недалекоглядні політичні інтереси. 

Концепція тотальної оборони 
не є чимось новим. Її успішно впро-
ваджують та розвивають сканди-
навські країни або, наприклад, Сін-
гапур . Протягом кількох останніх 
років деякі елементи цієї концепції 
реалізуються у країнах Балтії.  
Її вдосконалені форми фактично є 
основним напрямком забезпечен-
ня безпеки Ізраїлю і Швейцарської 
Конфедерації5.

5  В Швейцарии территориальная оборона - это 
мост между гражданской и военной властя-
ми, - атташе посольства Швейцарии в Украи-
не. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
https:// lb.ua/news/2019/11/07/441630_
shveytsarii_territorialnaya_oborona.html

З чого почати?
За впровадження концепції то-

тальної оборони не може відповіда-
ти одне міністерство чи відомство. 
Це – комплексне завдання для різних 
структур і державних органів. Для 
ефективного розподілу обов’язків 
можна вказати на три сфери діяль-
ності: школа; сім’я та суспільство; 
держава (координація дій та уніфіка-
ція підготовки усіх військових та во-
єнізованих формувань).

1. Освіта
Сьогодні у польських школах та 

ліцеях обов’язковим є вивчення 
предмета, який називається «Осві-
та для безпеки»6. Але його тематика 
має небагато спільного з навчан-
ням молоді для безпеки. Це - швид-
ше наука про безпеку. Школярів та 
ліцеїстів перевантажують інфор-
мацією, наприклад, про температу-
ру горіння фосфору, терміту чи на-
палму, про тротиловий еквівалент 
ядерного вибуху або принципи 
здорового харчування. Лише 10 % 
занять з цього предмета визначені 
як практичні. Насправді ж, їх про-
водиться значно менше.

Для виправлення такої ситуації 
необхідно вилучити зі шкільної 
програми те, що засмічує розум 
учнівської молоді та відбиває у неї 
бажання поглиблювати знання чи 
набувати навички у галузі безпеки. 
Знання про відмінність між III та 

6  Аналог предмета «Безпека життєдіяльності» 
у системі середньої та вищої освіти України. 
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IV Женевськими конвенціями про 
захист цивільного населення під 
час війни не збільшить шанси дітей 
на виживання.

Вважається за доцільне у на-
вчальних закладах:
• значно збільшити кількість 

практичних занять з надання 
невідкладної медичної допомо-
ги (включно з вивченням окре-
мих питань надання такої допо-
моги на полі бою);

• навчити виявляти розташуван-
ня джерел питної води поблизу 
житла та доглядати за цими 
джерелами;

• навчити виготовляти фільтри 
для води, робити запаси найне-
обхідніших речей та правильно 
зберігати продукти протягом 
тривалого часу;

• дати основні знання з пово-
дження з вогнепальною зброєю 
та стрільби з неї.
У рамках оновленого предмета 

«Освіта для безпеки», особливо, що 
стосується практичних навичок, 
можна задіювати колишніх вій-
ськовослужбовців, які мають необ-
хідний досвід у цій сфері та уміння 
навчати інших.

2. Сім’я та суспільство
Кожна польська родина пови-

нна змогти вижити без зовнішньої 
підтримки протягом декількох 
тижнів. Останні тридцять років 
Польща зосереджувалась на еконо-
мічному розвитку, побудові демо-

кратичних інститутів, боротьбі з 
безробіттям тощо. З точки зору 
безпеки, пріоритетом був вступ до 
НАТО, професіоналізація армії та 
її технічна модернізація. Невій-
ськові завдання підготовки дер-
жавних структур до кризового пе-
ріоду у процесі трансформації 
повністю ігнорувалися. Цивільну 
оборону передоручили Головному 
комендантові Державної пожежної 
служби лише тому, що ця структу-
ра є однією з найбільш ефективно 
функціонуючих структур у країні. 
Водночас держава не надала керів-
нику цивільної оборони жодних 
правових, організаційних чи фі-
нансових інструментів для вико-
нання ним основних завдань.

Як результат, сьогодні можна 
констатувати, що діяльність цивіль-
ної оборони обмежена до управлін-
ня мінімальними ресурсами для за-
хисту населення. Так, захисні 
споруди розраховані для менш ніж 
3,5 % населення, а, наприклад, кабін 
для знезараження (дані за 2016 р.) у 
Польщі  всього вісім. У суспільстві 
практично відсутні знання про 
можливі шляхи евакуації з кварта-
лу, району міста чи населеного 
пункту під час бомбардувань або хі-
мічного зараження території. Сире-
ни тривоги у громадян асоціюються 
з черговою річницею Варшавського 
повстання, а не з попередженням 
про небезпеку.

Без здатності порадити собі в 
умовах кризових явищ суспільство 
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впаде в паніку, почнуться завору-
шення, з якими силам правопоряд-
ку справлятися буде нелегко. Ви-
никне ідеальна ситуація для ворога. 
Невміння виживати протягом 
кількох тижнів без води, електрич-
ного струму чи газу спричинить 
кризу й без необхідності військово-
го втручання. І Росія знає, як цим 
скористатися. Прикладом може 
бути окупація Криму та Донбасу 
росіянами. Після перерви у поста-
чанні електроенергії та газу насе-
лення, тероризоване власною без-
порадністю, перейшло до майже 
повної співпраці або, принаймні, 
до «прийняття» окупанта.

Щоб уникнути подібної ситуа-
ції, необхідно формувати стійкість 
суспільства до кризи. У нинішній 
геополітичній ситуації від нього 
потрібно очікувати навіть більшо-
го, – підтримки збройних сил у ході 
бойових операцій, а також готов-

ності якнайшвидше поповнити ка-
дровий потенціал армії. Закріплен-
ня під час навчань навичок дії у 
кризових ситуаціях  та підвищене 
почуття безпеки будуть цементу-
вати суспільство та визначати його 
силу.

3. Держава
Говорячи про оборонний по-

тенціал Польщі, не можна не згада-
ти невійськові структури, штат 
яких вже володіє певними нави-
чками, що повинно забезпечити 
(хоча б теоретично) потужну під-
тримку військових операцій.

Збройні сили РП налічують 
близько 130 тисяч осіб (включно з 
Військами територіальної оборо-
ни). Поліція, Прикордонна варта, 
Тюремна служба, спецслужби, Вій-
ськова жандармерія, Служба охо-
рони держави та Лісова варта - це 
ще майже 180 тисяч потенційних 
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кандидатів у кадровий резерв для 
зміцнення безпеки країни. Щоб 
мати можливість скористатися цим 
ресурсом, особовий склад згаданих 
воєнізованих формувань має набу-
ти ті мінімальні уміння, якими во-
лодіють військовослужбовці в ар-
мії. Це допоможе їм максимально 
плавно та повноцінно надавати 
підтримку збройним силам, а у 
перспективі стати частиною Вій-
ська Польського.

Такі уміння можуть бути розви-
нені шляхом:
• стандартизації системи базової 

підготовки;
• стандартизації систем зв’язку;
• обов’язкового навчання з пово-

дження з вогнепальною зброєю 
та стрільби з неї;

• проведення курсів з викорис-
тання протитанкових та зеніт-
них ракетних комплексів малої 
дальності;

• стандартизації підготовки ан-
титерористичних та інших спе-
ціальних підрозділів.
Ще одним важливим аспектом 

побудови взаємодоповнювальної  
системи тотальної оборони є про-
ведення всебічної модернізації 
збройних сил на основі сталого 
розвитку можливостей. Незважаю-
чи на рекомендації, що містяться в 
стратегічних документах (переду-
сім, у Стратегічному оборонному 
огляді), польська армія має незна-
чний арсенал протитанкових та зе-
нітних ракетних комплексів малої 

дальності, що є ключовим факто-
ром для відбиття агресії на першій 
фазі конфлікту. Закупівля таких 
комплексів для збройних сил ко-
штувала б набагато менше, ніж 
придбання, наприклад, багатоці-
льових літаків. Однак, незважаючи 
на потребу та потенціал національ-
ної оборонної промисловості, жод-
них рішень у цьому напрямку так і 
не прийнято.

Тотальна оборона – це також 
ціла система безпеки та захисту від 
кібератак, це – стійкість до дезін-
формації та спроб підбурення і 
психологічного тиску на населен-
ня, тобто психологічний захист.

Держава не може забувати й про 
можливе використання такого по-
тенціалу, як майже 130 тисяч мис-
ливців, добре обізнаних зі зброєю. 
До цього слід додати ще кілька ти-
сяч охоронців із дозволами на вог-
непальну зброю. Усі ці елементи 
мають і повинні бути додатковою 
складовою системи безпеки держа-
ви та стати важливою частиною то-
тальної оборони.

Формування стійкості суспіль-
ства до криз та навичок виживання 
має стати системним завданням 
держави. Цей процес не буде лег-
ким, але, безумовно, воно того вар-
те. Ефективна тотальна оборона - 
не лише можливість швидко 
реагувати на загрозу шляхом швид-
кої мобілізації сил та ресурсів, вона 
також є стримуючим фактором для 
потенційного агресора через неми-
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нуче зростання фінансових, вій-
ськових і політичних витрат на 
агресію. Тотальна оборона – це, на-
самперед, зміна уявлення про без-

пеку всього суспільства, зміни у 
свідомості як військових, політи-
ків, так і кожного окремого грома-
дянина.
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Уся планета продовжує бороти-
ся с пандемією коронавірусу. За-
гроза епідемії зросла до такого 
масштабу, що уряд оголосив каран-
тин. Одним з найважливіших дер-
жавних інститутів для України, яка 
знаходиться у стані війни, безпере-
чно, є Збройні сили. Зокрема, армія 
є найбільш вразливою частиною 
суспільства, оскільки тут передба-
чена максимальна взаємодія між 
людьми та ізоляція досить пробле-
матична. 

Не секрет, що військові повинні 
бути мультизадачними і допомага-
ти цивільному населенню в таких 
випадках як пандемія. Провідні 
країни майже одразу почали залу-
чати армії для протидії коронавіру-

су. Пандемія вже засвідчила, на що 
спроможні держави і викрила усі 
проблематичні місця. Взагалі існує 
низка проблем, які майже нереаль-
но вирішити без залучення армії та 
спецпризначенців. Отже, розгляне-
мо, як армії провідних країн світу 
діяли проти пандемії (станом на кі-
нець березня 2020 р.). 

Китай 
Успішний досвід КНР свідчить, 

що саме силові структури та, зо-
крема, армія можуть при необхід-
ності вдало забезпечувати каран-
тинні та профілактичні заходи. Так, 
влада Китаю з 22 січня 2020 р. за 
допомогою армії і сил поліції забо-
ронила виїзд з міста Ухань (центру 

Використання армій світу у протидії  
коронавірусу. Уроки для України

Дмитро Бадрак,
оглядач інформагентства «Оборонно-промисловий кур’єр»
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зараження COVID-19) і пересуван-
ня людей вулицями без спеціаль-
них перепусток. 

Представник Всесвітньої орга-
нізації охорони здоров’я (ВООЗ) в 
Пекіні Ґауден Галі заявив, що «ізо-
ляція міста з 11 млн жителів не має 
прецедентів в історії охорони 
здоров’я». Участь в протиепідеміч-
них заходах силових структур до-
помогла припинити поширення 
смертельної інфекції в Ухані і в ці-
лому КНР.   

Китайська армія підтримувала 
Ухань в боротьбі з епідемією пнев-
монії, викликаної новим типом ко-
ронавируса. Можна сказати, що 
узгодженість між військовими си-
лами і районом була дуже тісна, без-
перешкодна і вельми ефективна. 
Центральний військовий комітет 
спеціально організував спільний 
механізм роботи з профілактики та 
контролю, очолюваний департа-
ментом матеріально-технічного за-
безпечення з участю відповідних 
департаментів військового комітету 
і основних підрозділів військової 
комісії. Єдина організація коорди-
нує відповідні дії військових сил на 
надзвичайні ситуації в області сус-
пільної охорони здоров’я і активно 
бере участь в спільній роботі Держ-
ради з профілактики та контролю 
епідемії. Організація також бере ак-
тивну участь в роботах центральної 
керівної групи в провінції Хубей 
зміцнюючи військово-місцеву ко-
ординацію.

Фахівці підсумовують, що саме 
участь в протиепідемічних заходах 
силових структур допомогло при-
пинити поширення смертельної ін-
фекції в Ухані та в цілому в КНР.

Росія
Судячи за повідомленнями вла-

ди і ЗМІ, в Росії в ряді регіонів до 
цього вже готуються. Про навчан-
ня військ з боротьби із особливо 
небезпечними інфекціями і зброєю 
масового ураження вже повідоми-
ли в Міноборони РФ. Навчання 
триватимуть місяць і торкнуться 
межуючи з Китаєм регіони Амур-
ської області, а також Примор’ї і 
Хабаровський край. Але армійці те 
ж в полі ураження коронавірусу. 
Зокрема, в Росії призив не перене-
сли як в Україні, а запровадили для 
призовників двотижневий каран-
тин після потрапляння до військо-
вої частини. До того ж, російське 
військове відомство реалізує комп-
лекс профілактичних заходів з ме-
тою недопущення виникнення та 
поширення коронавірусної інфек-
ції серед військовослужбовців, чле-
нів їх сімей і цивільного персоналу. 
Показово, що у Збройних силах Ро-
сійської Федерації сформований 
запас необхідних ліків і препаратів, 
а також засобів індивідуального за-
хисту для оперативного надання 
кваліфікованої медичної допомоги. 
До того ж, у Західному і Централь-
ному військовому округах прове-
дуть спеціальні навчання з пере-
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вірки готовності військ до 
локалізації надзвичайних ситуацій, 
пов’язаних з виникненням загрози 
поширення вірусних інфекцій. На-
вчання пройдуть на семи полігонах 
Міноборони Росії. У них будуть за-
діяні підрозділи повітряно-косміч-
них сил, ракетних військ стратегіч-
ного призначення, військ 
радіаційного, хімічного і біологіч-
ного захисту, інженерних військ і 
організацій медичного забезпечен-
ня центрального підпорядкування. 
Раніше повідомлялося, що Мінобо-
рони створить спеціальні військові 
угруповання для боротьби з поши-
ренням коронавірусу. 

До того ж, в ЗМІ з’явилася ін-
формація щодо проведення спеці-
альних навчань з локалізації зара-
ження території від вірусної 
інфекції. Зокрема, вони будуть 
проведені на семи полігонах Захід-
ного і Центрального військових 
округів РФ в рамках комплексної 
перевірки.

«Заходи щодо підвищення рівня 
готовності військ (сил) до виконан-
ня до виконання завдань з локалі-
зації надзвичайних ситуацій, 
пов’язаних з виникненням загрози 
зараження і поширення вірусних 
інфекцій, завершаються проведен-
ням тактико-спеціальних навчань 
на семи полігонах Західного і Цен-
трального військових округів», –
повідомили в ЗМІ в кінці березня. 

Відзначається, що у практичних 
діях на полігонах «Кирилівський», 

«Погоново», «Муліно», «Свердлов-
ський», «Рощинский», «Чебаркуль-
ском» і «Юргінскій» будуть задіяні 
підрозділи ПКС, РВСН, військ РХБ 
захисту, інженерних військ і орга-
нізацій медичного забезпечення 
центрального підпорядкування.

«В ході навчань будуть на прак-
тиці відпрацьовані завдання, 
пов’язані з виконанням всього 
комплексу карантинних і лікуваль-
них заходів, а також дезінфекції 
місцевості та об’єктів в призначе-
них районах», - уточнили в Міно-
борони РФ. 

США
В кінці березня з’явилася ін-

формація, що Пентагон заявив про 
початок розгортання польових 
шпиталів для хворих на коронаві-
рус. План передбачає перетворен-
ня силами військових великих бу-
дівель, які зараз не 
використовуються, зокрема ви-
ставкових центрів чи готелів по 
всій країні. Таке рішення було при-
йнято через стрімке поширення 
коронавірусу у США. Станом на 27 
березня Сполучені Штати Америки 
знаходились на першому місці у 
світі з розповсюдження COVID-19: 
понад 85 тисяч випадків та 1,3 ти-
сячі смертей. Перший імпровізова-
ний шпиталь буде розгорнутий у 
Нью-Йорку на Манхеттені у примі-
щенні Конвенційного центру.  
В ньому розмістять 1000 ліжок та 
додаткові 1800 польових медичних 
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пунктів, повідомляє прес-служба 
армії США. Розгортання шпиталю 
здійснять солдати Національної 
гвардії штату Нью-Йорк, амери-
канського інженерного корпусу та 
цивільних працівників. За розра-
хунками Пентагону на це знадо-
биться від 7 до 10 днів.

До того ж, армія США для бо-
ротьби з COVID-19 наразі набирає 
спеціалістів інтенсивної терапії, 
анестезіологів, медсестер та мед-
братів, пульманологів та медиків 
поля бою (за класифікацію армії 
США - Combat medic specialist, 
68W), а  задля припинення поши-
ренню короновірусу  влада Амери-
ки розглядає можливість розмі-
щення своїх військ уздовж кордону 
з Канадою. Військові будуть спо-
стерігати за людьми, які перетина-
ють кордон і можуть переносити 
коронавірус, і доповідати про них 
співробітникам прикордонної 
служби США. томний авіаносець 
USS Theodore Roosevelt  («Теодор 
Рузвельт»), що виконує завдання в 
Тихому океані, спрямований на 
базу на острові Гуам через зростан-
ня кількості хворих коронавірусів 
на борту, повідомили ВМС США.

27 березня президенту США 
Трампу навіть довелося підписати 
указ про приведення у готовність 
резервістів для боротьби з поши-
ренням коронавирусу. «Відповідно 
до 301-ї статті Закону про надзви-
чайні ситуації доручаю міністру 
оборони та міністру національної 

безпеки, як і берегової охорони, 
привести підрозділи і окремих 
службовців з числа резерву до го-
товності для ефективної боротьби 
з коронавірусом, - йдеться в тек-
сті.  - Це необхідно для того, щоб 
пентагон і міністерство внутріш-
ньої безпеки могли проводити опе-
рації для протидії викликам безпе-
ки та підтримки зусиль уряду у 
боротьбі з COVID-19».

Що стосується американського 
авіаносця, на якому було виявлено 
спалах коронавірусу, то для бороть-
би з COVID-19 йому було наказано 
прибути в Гуам і перевірити всю ко-
манду з більш ніж 5 тис. моряків на 
наявність вірусу. Спочатку на його 
борту ще було зафіксовано три ви-
падки захворювання, а в наступні 
дні вже як мінімум 30. За даними 
ВМС США, в даний момент на аме-
риканському флоті зареєстровано 
вже 104 випадки захворювання на 
коронавірус серед моряків. Комен-
туючи наказ ВМС про повернення 
корабля на базу, американські екс-
перти називають це фактичним 
«виведенням з ладу» авіаносця, що 
знаходиться на бойовому чергуван-
ні. Крім цього, У Нью-Йорк увійшли 
підрозділи армії США і національ-
ної гвардії в рамках боротьби з ко-
ронавірусів в місті. Вулицями міста 
проїхали колони, що складаються з 
автомобілів «Хамви» з причепами і 
вантажівок.

Показово, що міністерство обо-
рони США оголосило введення за-
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хисту для підприємств, які викону-
ють військові замовлення, та 
забезпечують підтримку національ-
ної безпеки. Відповідний меморан-
дум про робочу силу критичних еле-
ментів оборонно-промислової бази 
передбачає, що компанії, які вико-
нують замовлення МО США, пови-
нні зберегти свої можливості по 
своєчасній поставці виробів і надан-
ня послуг Пентагону. Зокрема, як за-
значається в меморандумі, буде за-
безпечено проведення досліджень і 
розробок, конструювання, вироб-
ництво, поставку, МТО і ремонт 
систем озброєнь, систем і засобів 
програмного забезпечення, підсис-
тем, компонентів і елементної бази, а 
також здійснює адміністративне за-
безпечення придбання озброєнь, 
військової та спеціальної техніки 
(ВВСТ) відповідно до потребами ЗС 
США. Меморандумом також вста-
новлюються найбільш важливі про-
фесії співробітників підприємств 
ОПБ, яким повинна бути забезпече-
на належна захист в умовах поши-
рення інфекції COVID-19, і даються 
вказівки урядам штатів і місцевій 
владі щодо вжиття заходів, спрямо-
ваних на збереження здоров’я гро-
мадян і забезпечення їх безпеки, а 
також на підтримку безперервного 
функціонування структур забезпе-
чення безпеки економіки і країни.

Найбільш важливими елемен-
тами робочої сили ОПБ визначені 
співробітники, які вирішують за-
вдання випуску виробів і надання 

послуг відповідно до зобов’язань, 
даними федерального уряду і ВС 
США. В їх число входять інженери 
аерокосмічної промисловості і ме-
ханічних виробництв, програміс-
ти, кваліфіковані робітники, фахів-
ці з інформаційних технологій, 
експерти з безпеки, співробітники 
охоронних підприємств, співробіт-
ники розвідувальних структур, ме-
ханіки та ремонтники авіаційних і 
збройових систем, виробники і по-
стачальники медикаментів, а також 
співробітники найбільш важливих 
транспортних структур. 

Ізраїль 
Методи боротьби Ізраїлю з пан-

демією коронавірусу COVID-19 
експерти назвали найбільш жор-
сткими та своєчасними, порівнюю-
чи з іншими країнами світу. Ізра-
їльський Кнесет першим у світі, 
тобто ще в лютому, розпорядився 
закрити країну для в’їзду громадян 
з Китаю. Ця держава також була 
першою, хто обмежила в’їзд італій-
цям. Розробляються проєкти при-
швидшеного будівництва польових 
госпіталів. Низка готелів Тель-
Авіва та Єрусалима вже переоблад-
нана на стаціонарні госпіталі, і ця 
практика буде розширюватися. 
Успішну спецоперацію провернули 
і в ізраїльській спецслужбі Моссад. 
Вони зуміли домовитися з однією з 
ісламських країн Перської затоки, 
щоб викупити там спершу 200 тис. 
тестів, а зараз на підході ще 4,5 млн. 
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Яка саме арабська країна пішла на 
угоду з Ізраїлем – не розголошуєть-
ся. Крім цього, на прохання Мініс-
терства охорони здоров’я Ізраїлю 
міністр оборони Нафталі Беннет 
дозволив призов 2500 резервістів 
ЦАХАЛ (Армії оборони Ізраїлю) 
для боротьби з поширенням коро-
навирусу. Одночасно було призва-
но близько 700 резервістів Служби 
тилу (СТ), які приєдналися до спів-
робітників МАДА (Служби швид-
кої допомоги), що відповідає на те-
лефонні дзвінки населення. 
Показово, що у ЦАХАЛ готуються 
до екстремальних сценаріїв допо-
моги цивільному населенню у ви-
падках охоплення пандемією зна-
чних груп і оголошення тотального 
карантину. На цьому етапі ізраїль-
ські військові адаптовані до ситуа-
ції поширення COVID-19 інструк-
цією, що діє при руйнівних 
землетрусів. У разі необхідності 
така інструкція дозволяє урядовим 
структурам скористатися будь-
якими транспортними засобами та 
об’єктами нерухомості. До того ж, 
армійське командування розглядає 
варіант прискореного будівництва 
похідних лікарень за прикладом 
Китаю. У розпорядження уряду 
можуть бути надані армійські про-
дуктові, медичні та речові запаси. 
Військові передали в розпоряджен-
ня Міністерства охорони здоров’я 
два військових будинки відпочин-
ку і військовий санаторій, відомий 
як «будинок видужуючих». За сло-

вами командувача СТ генерал-ма-
йора Таміра Ядая, ЦАХАЛ в найко-
ротші терміни підготував готелі в 
Тель-Авіві та Єрусалимі до прийо-
му хворих. У кожному готельному 
комплексі 500 номерів, в одній кім-
наті можуть розміститися два паці-
єнта. Таким чином, готелі в змозі 
прийняти 2 тис. пацієнтів. Але, на 
жаль, число військовослужбовців, 
які заразилися коронавірусом, до-
сягла 16 осіб. Серед них 19-річний 
солдат строкової служби і 22-річ-
ний надстроковик. Стан обох оці-
нюється як легке. Щоб стримати 
поширення COVID-19, військовос-
лужбовці залишатимуться на своїх 
базах без звільнень протягом міся-
ця або навіть 42 днів. ЦАХАЛ по-
чав весняний (Березень-квітень) 
призов до бойові частини. Набір 
проводиться відповідно до реко-
мендаціями медиків на відкритому 
повітрі і з дотриманням необхідної 
дистанції між призовниками. Ар-
мія готова приступити до патрулю-
вання вулиць в разі повного за-
криття країни і введення 
комендантської години. Новинний 
канал ізраїльського телебачення 
«Хадашот-13» повідомляє, що, хоча 
до подібного сценарію ще далеко, 
досвід Іспанії і Італії ЦАХАЛ вже 
взяв на озброєння. Не могла зали-
шитися осторонь і ШАБАК (Ізра-
їльська служба загальної безпеки), 
також внесла свій вклад в боротьбу 
з розповсюдженням коронавірус-
ної зарази. Контррозвідники пере-
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дали в розпорядження інспекторів 
ізраїльського МОЗ засоби цифро-
вого встановлення маршруту і сте-
ження за людьми, що вступали в 
контакт з хворими, у яких діагнос-
товано COVID-19. Ця техніка і ме-
тодика її застосування використо-
вувалася тільки для боротьби з 
терористами. На війну проти коро-
навірусу були мобілізовані і техно-
логічне підрозділ 81, що входить в 
АМАН (Ізраїльську військову роз-
відку), а також МАФАТ (Директо-
рат з досліджень, розробки озбро-
єнь і технологічної інфраструктури). 
АМАН всі плани тримає за сімома 
печатками, а що стосується мафа-
товскіх розробок щодо коронавіру-
су, то їх очолив особисто бригад-
ний генерал, професор, лауреат 
премії Ізраїлю з безпеки Дані Голд. 
У його експертну групу входять 
представники різних організацій, 
включаючи МОЗ, управління інно-
ваціями, різні науково дослідні ін-
ститути та університети. Зокрема, 
група Голда, яку міністр оборони 
Беннет назвав «технологічним 
спецназом», активно працює над 
методикою очищення і знезара-
ження площ для потреб лікуваль-
них установ і удосконалення при-
ладів штучного дихання.

Країни Європи 
Через коронавірус в Австрії за-

лучають військовослужбовців фе-
деральної армії. «Федеральна армія 
в усій Австрії готова допомогти 

владним органам та інституціям», 
- запевнила очільниця військового 
відомства. За її словами, у Відні, Ті-
ролі та Форарльберзі 66 військо-
вослужбовців залучені, зокрема, до 
діяльності координаційного штабу 
державного реагування на кризи та 
стихійні лиха. Показово, що керів-
ництво здатне підсилити боротьбу 
з коронавірусом оперативно та у 
будь-який час. До того ж, зазначе-
но, що загалом призвуть 3000 осіб, 
а це 10 % від усього резерву. На 
службу військовиків резерву при-
звуть з 4 травня. Після двотижне-
вої підготовки вони замінять стро-
ковиків і контрактників, які нині 
залучені до заходів з обмеження 
поширення Covid-19. Мобілізація 
резервістів триватиме на всій тери-
торії країни орієнтовно три місяці, 
однак усе залежить від перебігу 
пандемії коронавірусу. 

Крім цього, й уряд Іспанії вирі-
шив залучити до боротьби з поши-
ренням коронавірусу армію — вій-
ськові вже почали патрулювати 
вулиці кількох міст країни. «Зброй-
ні сили почали брати участь у про-
тидії коронавірусу. Першим це зро-
бив військовий підрозділ з 
реагування на надзвичайні ситуа-
ції (UME). Він патрулює вулиці в 
Мадриді й інших містах, де має 
бази, зокрема в Валенсії, Севільї, 
Сарагосі, Леоне, Лас-Пальмасі та 
Санта-Крус-де-Тенеріфе», – пові-
домили у військовому відомстві. 
До того ж, міністр оборони Іспанії 
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Маргарита Роблес провела коорди-
наційну нараду для обговорення 
заходів, що їх іспанські збройні 
сили вживатимуть у боротьбі з ко-
ронавірусом. 

А у італійському Мілані влада 
оголосила про тотальний контроль 
притримання заходів самоізоляції 
на карантині, призначивши 114 вій-
ськовослужбовців для патрулюван-
ня вулиць. Відзначається, що вій-
ськові будуть контролювати, як 
городяни дотримуються вимога про 
самоізоляції. Це рішення ухвалили 
після того, як губернатор регіону 
Ломбардії Аттіліо Фонтана звернув-
ся до армії з проханням допомогти 
поліції забезпечити дотримання ка-
рантину. Уряд Італії звернувся до 
міністра оборони США Марк Еспе-
ро з проханням надати військову 
допомогу в боротьбі з поширенням 
коронавируса.

Як повідомляє телеканал CNN з 
посиланням на представника Пен-
тагону, глава Міноборони Італії 
Лоренцо Гуерін попросив в Есперо 
медичні маски і апарати штучної 
вентиляції легенів. Також італій-
ська влада попросили американ-
ських військовослужбовців надати 
медперсонал і польові госпіталі. До 
того ж, Володимир Путін у теле-
фонній розмові з прем’єром Італії 
Джузеппе Конте підтвердив готов-
ність допомогти в боротьбі з коро-
навируса. У Міноборони повідоми-
ли, що Росія відправить до Італії 
вісім мобільних бригад російських 

військових фахівців-вірусологів та 
медиків, автомобільні комплекси 
аерозольної дезінфекції транспор-
ту і території, а також медичне об-
ладнання.

Крім цього, міністр оборони Ве-
ликої Британії Бен Воллес повідо-
мив, що британська армія подвоїть 
кількість військовиків, залучених 
до заходів із протидії епідемії 
Covid-19, до 20 тисяч. Вони допо-
магатимуть поліції та лікарям. 

«Ми. Служимо. Німеччині» – так 
Бундесвер рекламує службу в армії 
серед молоді. Це ж гасло взяла на 
озброєння міністерка оборони Ан-
неґрет Крамп-Карренбауер у борні з 
пандемією Covid-19. Глава оборон-
ного відомства ФРН закликає сол-
датів і резервістів бути напоготові, 
щоб долучитися до виконання за-
вдань у сфері логістики, охорони 
здоров’я, транспорту та забезпечен-
ня громадського порядку.

Крамп-Карренбауер прагне, 
щоб Бундесвер був резервом на ви-
падок, коли «цивільний захист ста-
не неможливо забезпечувати». 
Якщо лікарням під час транспорту-
вання продовольства та гуманітар-
них вантажів загрожуватиме ко-
лапс, армія прийде на допомогу. 
Однак, попри не найкращий час, 
Крамп-Карренбауер настроєна 
оптимістично. «У ці важкі часи 
громадянки та громадяни можуть 
покладатися на те, що ми прийдемо 
їм на допомогу», – наголосила мі-
ністерка. 
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У свою чергу, збройні сили 
Франції в екстреному порядку за-
лучені для забезпечення медичних 
і карантинних заходів в зв’язку з 
пандемією, викликаної поширен-
ням коронавирусу. Військово-ме-
дична служба МО ФР задіяла п’ять 
з восьми своїх навчальних госпіта-
лів для розміщення осіб хворих на 
пневмонію через інфекцію 
Covid-19. Один з них розташова-
ний в Бежанов (спеціалізується в 
області інфекційних захворювань), 
інші: Персі (регіон Іль-де-Франс), в 
Сент-Анні і Ляверене (обслугову-
ють регіони Прованс- Рона-Альпи-
Лазурний берег) і Клермон-Тоннер 
в Бретані . Кожна з цих лікарень 
має місткість близько 100 ліжок, з 
яких 40 — знаходяться в реаніма-
ції. Президент республіки оголосив 
ще 16 березня, що країна підтримає 
регіони, які найбільше постражда-
ли від пандемії. У відповідності до 
цього наказу військові медики при-
ступили до розгортання польових 
госпіталів в східних регіонах краї-
ни. Це модульні медичні намети, 
виконані на каркасній основі. Пре-
зидент Франції Емманюель Ма-
крон оголосив про проведення 
операції «Стійкість» за участю ар-
мії для боротьби з поширенням ко-
ронавірусу. Макрон зазначив, що 
військові будуть виконувати «сані-
тарні, логістичні та захисні» функ-
ції. «Ми знаходимося в стані війни, 
і перед обличчям піку епідемії, я 
вирішив, за пропозицією началь-

ника Генштабу, почати операцію 
Résilience (Стійкість), окрему (від 
операції) Sentinelle (Вартовий), під 
час якої триває боротьба (військо-
вих) з тероризмом», - сказав прези-
дент. Французький лідер також за-
кликав до національної єдності в 
боротьбі з коронавірусом і пообі-
цяв серйозні фінансові вливання в 
охорону здоров’я.

А у збройних силах Швеції по-
чали розгортання першого польо-
вого госпіталю для приймання 
хворих на Covid-19 за 70 кілометрів 
від Стокгольма. Шпиталь оснас-
тять комплектами для інтенсивної 
терапії, він матиме намети та кон-
тейнери, а службу в ньому прохо-
дитиме персонал, який має спец-
підготовку з роботи з інфікованими 
та буде забезпечений відповідними 
засобами захисту. А наші сусіди – 
збройні сили Польщі – забезпечу-
ють карантинний режим у країні та 
допомагають у створенні необхід-
ної інфраструктури. Про це пише 
польський міністр оборони Марі-
уш Блащак. Так, військовослуж-
бовці охороняють кордон, допома-
гають в організації карантинних 
заходів, забезпеченні медичним 
майном тощо. До прикладу, бійці 
17-ї Великопольської механізова-
ної бригади допомагають в охороні 
кордонів на двох залізничних мос-
тах у Куновицях і Костшині, що на 
заході Польщі. До карантинних за-
ходів долучились і бійці територі-
альної оборони, що забезпечують 
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доставлення медобладнання й за-
собів до лікувальних закладів.

До того ж, вперше з часів Другої 
світової війни Швейцарія заклика-
ла тисячі резервістів для допомоги 
у боротьбі з коронавірусом. У 
Швейцарії в рамках заходів по об-
меженню передачі вірусу закриті 
школи, університети і дитячі сади. 
У країні зафіксовано 7 тис випадків 
зараження COVID-19 і 60 смертей 
від цього захворювання. Збройні 
сили Швейцарії оголосили, що мо-
жуть мобілізувати до  8 тисяч ре-
зервістів. 

Деякі інші країни світу
Канадські війська і військові ко-

раблі, що знаходяться за кордоном, 
на даний момент будуть поклада-
тися на союзників і приймають їх 
країни для отримання доступу до 
комплектів для тестування 
COVID-19 і медичного обслугову-
вання. Повідомляє Генштаб Зброй-
них сил Канади. Для військових, 
які перебувають на території краї-
ни Міністерство оборони (за сло-
вами прес-секретаря Джесіки Ла-
міранде) замовило близько 2000 
комплектів тестів, які повинні бути 
поставлені на цьому тижні. «Кож-
ний канадський підрозділ, що зна-
ходиться за кордоном, має доступ 
до медичного забезпечення, за ка-
надськими або місцевими стандар-
там », - сказав CBC News начальник 
Генштабу генерал Джонатан Венс ,. 
«У нас тисячі співробітників за 

кордоном ... у них є доступ до сис-
темам охорони здоров’я, і так, у нас 
є достатня підтримка». Військові 
медики відстежують «наявність 
комплектів для тестування в 
Збройних силах Канади », але прес-
служба не має точних даних про 
необхідні в тому чи іншому місці 
обсягах тестів, через постійні рота-
ції особового складу. Нові тестові 
комплекти, як тільки вони 
з’являться, надійдуть на централь-
ний склад медичного обладнання 
та будуть «розподілятися на вимо-
гу» з базових клінік. «Потреби в 
комплектах для тестування 
COVID-19 будуть враховані в пла-
ні розподілу», - сказала Ламіранде. 
«Тим часом, ми працюємо у співп-
раці з нашими партнерами, вико-
ристовуючи комплексну підтримку 
з боку союзників, щоб забезпечити 
нашим військовослужбовцям за 
кордоном найкращу доступну ме-
дичну допомогу, оскільки це за-
вжди є для нас головним пріорите-
том », - повідомила вона пресі.

Венс сказав у нещодавньому 
інтерв’ю, що в разі великомасштаб-
ної спалаху хвороби серед військо-
вих, передбачена евакуація тих, що 
заразилися на батьківщину. Ста-
ном на п’ятницю канадські вій-
ськові повідомили про трьох ви-
падках COVID-19, але вказали, що 
припинять випускати інформацію 
про стан здоров’я своїх службовців 
з міркувань оперативної безпеки. 
За словами Венса, окремо від пи-



41

тання про тестування, кожна базо-
ва клініка і закордонне відділення 
мають в своєму розпорядженні за-
соби індивідуального захисту. Він 
також повідомив, що на складах за-
паси необхідного устаткування і 
медичних товарів – в надлишку. У 
зв’язку з цим, є деяка можливість 
надавати медичну підтримку ін-
шим. У США на минулому тижні 
Пентагон передав місцевим мініс-
терству охорони здоров’я і соціаль-
ного забезпечення до п’яти мільйо-
нів респіраторних масок і інших 
засобів індивідуального захисту, а 
також близько 2000 комплектів для 
вентиляції легких. 

У порівнянні з американцями, 
канадські військові мають набага-
то менші запаси, але все ж готові 
ділитися зі своїм міністерством 
охорони здоров’я. Крім того, в 
розпорядженні Військово-пові-
тряних сил США є транспортні 
ізолюючі камери для розміщення 
на літаках, з метою проведення 
екстрених евакуацій інфікованих 
хворих. Ці капсули, в свою час, 
були замовлені для транспорту-
вання осіб, інфікованих Ебола. Ка-
нада цим похвалитися не може. 
Канадський Генштаб бажав би 
мати таке обладнання в своєму 
розпорядженні і для транспорту-
вання хворих військових, і з ме-
тою надання допомоги цивільним 
особам. Міністерство оборони Ка-
нади розглядає можливості відпо-
відного дообладнання своєї тран-

спортної авіації. поки мова йде 
про примітивних засобах, але і 
вони будуть гарні через брак ізо-
ляційних капсул. 

В свою чергу, військові Ірану та-
кож отримали наказ будувати шпи-
таль на 2 тисячі місць за 48 годин 
від заступника командувача зброй-
них сил контрадмірала Саярі. На-
каз озвучено на пресконференції в 
армійському штабі з біозахисту, 
виконувати його почав командувач 
сухопутних сил бригадний генерал 
Кіоумарсу Хейдарі. «Здатність реа-
лізувати цю місію демонструє під-
готовку країни до захисту від біо-
логічної атаки», – наголосив 
контрадмірал Саярі.

Уряд Бангладешу вирішив за-
стосувати армію для допомоги у 
протистоянні епідемії коронавіру-
су. За словами міністра охорони 
здоров’я країни Західа Маліка, вій-
сько залучатимуть для зведення 
спеціального карантинного примі-
щення у передмісті столиці. Уряд 
розглядає й доцільність закриття 
певних уразливих регіонів для спо-
вільнення поширення вірусу. «Пла-
нуємо заблокувати уразливі райо-
ни, якщо кількість інфікованих 
зростатиме. І допоможе нам ар-
мія»,  – сказав Малік.

Отже, за досвідом інших країн 
можна зрозуміти, що армія зали-
шається найбільш підготовленою 
ланкою населення та одним з най-
важливіших державних інститу-
тів, а військовослужбовці пови-
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нні бути напоготові увесь час та 
мати навики у боротьбі з різними 
стихійними лихами, надзвичай-
ними ситуаціями та такими ви-
кликами як пандемія. Застосу-
вання армій та інших силовиків 
дозволило оперативно забезпечи-
ти виконання таких завдань, як 
недопущення масового перемі-
щення людей, блокування міст 
або регіонів, здійснення дезін-
фекції окремих місць. Також до 
таких завдань можуть бути відне-
сені й завдання евакуації людей. 

Загалом важливо відзначити, що 
вагомим елементом є й тісна вза-
ємодія військових із цивільним, 
та у тому числі, громадських сек-
тором. Але й державі необхідно 
звернути на це увагу та оснащен-
ня та спеціальну підготовку армії. 
Україні варто звернути увагу на 
досвід армій світу та спробувати 
перейняти від них стратегічні 
кроки для протидії коронавірусу. 
Однак, у першу чергу попіклува-
тися про максимальну захище-
ність самих армійців.  
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Часть 2. Вооружение войск  
и военных сил Южной Кореи
СОСТАВ ВООРУЖЕНИЙ ВС 

РК показывает очень серьёзные 
оборонные потребности страны, 
выраженные в необходимости от-
ражения в первую очередь, потен-
циальной агрессии КНДР и во вто-
рую – других стран региона. Этот 

состав также показывает значитель-
ные экономические и технологиче-
ские возможности страны, и одно-
временно с этим – стремление вести 
целесообразную и  рациональную 
военно-техническую политику.

ВООРУЖЕНИЕ СВ РК приве-
дено в табл. 5 [2], а СВ КНДР – в 
табл. 6 [1] 

Аналітичні 
розробки Южная Корея: опыт противостояния

Юрий Бараш,
 член Экспертного Совета ЦИАКР

Таблица 5

Класс ВВТ Количество и тип ВВТ
Танки 2426: 1,027 K1/К1Е1; 484 K1A1/К1А2; 100 K2 (заказ + 106, план  

всего 600); 
380 M48А3К;  400 M48A5К/KW; 35 T-80У/УК 

БМП 536: 466 K21 (план  всего 1000); 70 БМП-3
БТР: 2136
БТР гусеничные 1700 К200/К200А1; 400 М113К1 (в резерве) 
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БТР колёсные 416; 400 KM-900/-901 (Fiat 6614); 16 К808/К806 Scorpion (всего 
план 600)

БА и БА MRAP 20: 10 Barracuda  и  10 MaxxPro
Артиллерия: 12678
Самоходные гауб. 2140: 155-мм 1100 K9 Thunder (всего план. 1200); 1,040 K55A1 

(M109A2)
Буксируемые гауб. 3766: 105-мм 1000  M101, 900 КМ101А1, 18 KH-178; 155-мм 988 

М114, 860 KH-179 
РСЗО 432: 130-мм 156 K136 Kooryong; 227-мм 58: 48 M270 MLRS; 10 

M270A1 MLRS; 
239-мм  218 К239 Chunmoo (всего план 367)

Самох. миномёты 500:  81-мм К281А1 и 106,7-мм К242А1 (оба на К200А1), 106,7-мм 
К532 на BV206

Буксируемые 
миномёты

5840: 81-мм 4000 М29, KM29А1, КМ187; 106,7-мм 1840 КM30 
(+ 2100 лёгких 60-мм КМ19 и К181)

Комплексы БР и КР 60 ПУ: БР: Hyonmu I/IIA/IIB/IIC; MGM-140A/B ATACMS (с M270/
M270A1 MLRS) (110 ТР/111 ОТР); KTSSM; КР: Hyonmu IIIA/IIIB/
IIIC

ПТРК 226+: 226  9K115 Метис; TOW-2A; Hyungung
Безоткатные пушки  90-мм КM67; 106-мм КM40A2
ЗРК ПВО СВ: 2188
ЗРК 120 К31 K-SAM Chun Ma (Pegasus);
ПЗРК 656 ПУ: FIM-92 Stinger; 100 Javelin (1500 ЗУР); 406 Mistral (2760 

ЗУР); 
50  9K310 Игла-1 (750); 100 KP-SAM Shingung (2000 ЗУР) 

Зенитные пушки: 1412
Самоходные 376: 20-мм 200 K263А1 Vulcan; 30-мм 176 К30 BIHO Flying Tiger
Буксируемые 1036: 20-мм 1000 КM167А3 Vulcan; 35-мм 36 GDF-003
Обеспеч. машины 800 на базе К200: РХБМ К216, дымовые машины К221, ТЗМ К255, 

КШМ К277 
Машины артиллерии Машина управления К77 (на базе К55), 179 ТЗМ К10 ARV (на базе 

К9) и 
К56 ARV (на базе К55, план 700)

Инж. машины 279: 207 М9,  70 МТУ K1 AVLB; 
БРЭМ 188+ : 150 K1 RV; K21 ARV; K288A1; 38 M88A1
РЛС артиллерии 23: 10 AN/TPQ-36, 5 AN/TPQ-37 Firefinder; 8 ARTHUR-K
РЛС ПВО 54+: 54 TPS-830K, FPS-303K 
Вертолёты: 783
Ударные 111: 75 AH-1F/S Cobra; 36 AH-64E Apache (всего план 60)
Разведки 257: 207 Hughes MD500 Defender и 50 MD-500 TOW Defender
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Транспортные 415: тяжёлые 32 CH-47D Chinook; средние 242: 102 KUH-1 Surion 
(план +156); 
140 UH-60P Black Hawk; лёгкие 141: 129 UH-1H Iroquois; 12 Bo-105

БПЛА RQ-101 Songgolmae, Searcher II, Heron 1, KUS-DUAS, Remo Eye, 
KUS-FT, Skylark II  

Таблица 6
Класс ВВТ Количество и тип ВВТ
Танки 3500+: 1500 T-54/55, 950 T-62, 50 Type-59, 800 Chonma, 200 

Pokpoong
Лёгкие танки (БМТВ) 560+: 560 ПT-76; M-1985 
БМП 32 БТР-80A
БТР: 2,500+
БТР гусеничные БТР-50; Type-531 (Type-63); VTT-323
БТР колёсные 2,500 BTR-40/BTR-60/M-1992/1/BTR-152/M-2010 (6×6)/M-

2010 (8×8)
Артиллерия: 21100+ (в т.ч. 8,500 орудий)
Самоходные орудия 5000: 122-мм M-1977/M-1981/M-1985/M-1991; 130-мм 

M-1975/M-1981/M-1991; 

152-мм M-1974/M-1977; 170-мм  M-1978/M-1989
Буксируемые  орудия 3500: 122-мм  М-30/Д-30/Д-74; 130-мм M-46; 152-мм Д-1/

МЛ-20
РСЗО 5100: 107-мм Type-63; 122-мм БM-11/M-1977 (БM-21)/M-

1985/M-1992/M-1993; 

200-мм БMД-20; 240-мм БM-24/M-1985/M-1989/M-1991; 
300-мм KN-09

Миномёты 7,500: 82-мм M-37; 120-мм M-43; 160-мм M-43
 БРМД (ТРК)  24+:24 Луна-3/5/7; Точка
ПТРК: 2000
Самоходные 9K11 Малютка, Bulsae-1/2/3 
Переносные 2K15 Шмель; 9K111 Фагот; 9K113 Конкурс
Безоткатные пушки 1700 82-мм  Б-10
ЗРК ПВО СВ: ЗРК 9K35 Стрела-10 и 10000 ПЗРК 9K310 Игла-1; 9K32 

Стрела-2/3  
Зенитные пушки: 11000
Самоходные 14,5-мм M-1984; 23-мм M-1992; 30-мм M-1992; 57-мм 

M-1985-мм
Буксируемые 23-мм ЗУ-23; 37-мм M-1939; 57-мм С-60; 85-мм KС-12;100-мм 

KС-19
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Танки СВ РК включают корей-
ские К1 и их модификации К1Е1 
(42%), К1А1 и К1А2 (20%), новые 
К2 (4%), старые американские 
М48А3К и М48А5К (32%), совет-
ские Т-80У (2%). 

Основным танком является К1 
(на вооружение с 1987 г). Он был 
создан фирмой Hyundai Rotem на 
базе американского танка М1 и от-
личался от него меньшим весом и 
высотой, комбинированной подве-
ской (гидропневматической и тор-
сионной), а также ОПВТ. Танк при-
способлен для боевых операций на 
гористой и болотистой местности, 
имеет вес 51,1 т, 105-мм нарезную 
пушку (47 выстрелов) и 3 пулемёта 
(12,7-мм с 1 тыс. патронов и 2  7,62-
мм с 8,8 тыс.), дизель 1200 л.с. и 
композитную броню [3]. 

Его модернизированный вари-
ант K1А1 поступил в 1999 г, имеет 
вес 53,2 т, 120-мм/44 гладкостволь-
ную пушку (32 выстрела) и осна-
щен более современной электрони-
кой, баллистическим компьютером 
и системой управления огнем 
(СУО) [4]. В 2014 г поступили тан-
ки К1, модернизированные до 

уровня К1Е1 [4] (поставки до 
2026  г), а в 2013 г – танки К1А1, мо-
дернизированные до уровня К1А2 
(54,5 т) [4] (поставки до 2022 г).  
Модернизация до К1Е1 и К1А2 
включает установку ряда систем 
танка К2, в т.ч. системы цифрового 
управления тактического звена и 
идентификации «свой-чужой», 
приёмник GPS, телекамеры, циф-
ровую рацию и дисплеи. К1А2 ещё 
имеет кондиционер и комплекс ак-
тивной защиты (КАЗ) от РПГ и 
ПТУР. Танковый парк включает 
68% относительно современных 
танков, но пушкой 120/125-мм там 
вооружено 26%.  

Танк К2 Black Panther фирмы 
Hyundai Rotem имеет вес 55 т, 120-
мм/55 гладкоствольную пушку с ав-
томатом заряжания (40 выстрелов, 
в т.ч. ТУР KSTAM с дальностью 8 
км), 2 пулемёта (12,7-мм с  3,2 тыс. 
патронов и 7,62-мм с 12 тыс. патро-
нов), СУО, РЛС, тепловизор, лазер-
ный дальномер, дизель 1500 л.с. и 
ГТУ 400 л.с., усовершенствованную 
композитную броню, динамиче-
скую защиту, КАЗ, ПАЗ, ОПВТ и ги-
дропневматическую подвеску [4]. 

Стратегические силы:
МБР Св. 6: Hwasong-13/Hwasong-13 mod/Hwasong-14 (испыт.); 

Hwasong-15 (испыт.).
БРПД  Hwasong-12 (испытываются).
БРСД 10 ПУ: Nodong mod 1/mod 2 (св. 90 ракет); Scud-

ER; Bukkeukseong-2 (испыт.); Hwasong-10 (Musudan) 
(испытываются)

БРМД (ОТРК) Св. 30 ПУ Hwasong-5 (SS-1C Scud-B)/Hwasong-6 (SS-1D Scud-C) 
(св. 200 ракет); some Scud (mod) (испытываются)
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Если танк К1 стоил 2,3 млн. долл., 
К1А1 – 4 млн. долл., К1А2 – 5,5 млн. 
долл., то К2 – 8,5 млн. долл. Пока по-
лучено 100 К2 с двигателями и 
трансмиссиями ФРГ, заказано до 
2021 г 106 ед. с корейскими двигате-
лями и трансмиссиями ФРГ, плани-
руется ещё до 400 ед. 

Танки М48А3/5 включают 
M48А3К с 90-мм пушкой и 
M48A5К/KW со 105-мм пушкой, 
Они снимаются с вооружения по 
мере поступления танков К2. 

Танки Т-80У, поставленные в 
счёт долга, Россия предполагала 
выкупить обратно, но пока это не 
осуществлено.

БМП представлены новой корей-
ской К21 (87%) и советской БМП-3 
(13%). К21 фирмы Doosan имеет вес 
25,6 т, экипаж 3 чел. и десант 9 чел., 
40-мм автоматическую пушку (ско-
рострельность 300 в/мин, начальная 
скорость снаряда 1005 м/с, пробива-
ет 160-220 мм брони, 80 выстрелов 
готово к стрельбе, всего до 700), 7,62-
мм пулемёт, планируется установить 
2 ПТУР Hyungung. БМП имеет ди-
зель 720 л.с., броню из алюминиево-
го сплава, стеклопластика и керами-
ки. Для плавучести с боков 
надуваются 2 поплавка [3]. К21 стоит 
3,2 млн. долл. 

Планируется разработать усо-
вершенствованную БМП К31 с ве-
сом, уменьшенным до 20 т для уве-
личения воздушной мобильности. 

Гусеничные БТР включают ко-
рейские К200 и К200А, созданные 

фирмой Doosan на базе американ-
ского БТР М113. К200 плавающий, 
имеет вес 13,2 т, экипаж 3 чел. и де-
сант 9 чел., 12,7-мм и 7,62-мм пуле-
мёты, дизель 350 л.с., броню из 
алюминиевого сплава и стали [3]. 
К200 стоит 1,41 млн. долл. Вариант 
К200А1 имеет более мощный дви-
гатель и усиленную трансмиссию, 
системы защиты от ОМП и автома-
тического пожаротушения.

Варианты К200 включают БТР 
К200 KIFV, машину РХБ разведки 
К216, дымовую машину К221, са-
моходные миномёты (81-мм К281 и 
106,7-мм К242), ТЗМ К255 для 155-
мм СГ, 20-мм ЗСУ К263 с пушкой 
КМ167А1, КШМ К277, БРЭМ К288. 
Варианты К200А1 включают БТР 
К200А1, самоходные миномёты 
(81-мм К281А1 и 107-мм К242А1), 
20-мм ЗСУ К263А1/3, БРЭМ 
К288А1.    

БТР М113К1, в основном, нахо-
дятся в резерве.

Колёсные БТР включают старые 
итальянские лицензионные маши-
ны KM900 и KM901, а также новые 
корейские машины K806 и K808.

БТР 4х4 KM900 и KM901 (Fiat 
6614, выпускались фирмой Asia 
Motors, сейчас  Kia Motors) снима-
ются с вооружения.

Поставки 100 новых БТР К806 и 
500 К808 фирмы Hyundai Rotem на-
чались в 2017 г и закончатся в 
2023  г. 

K808 8х8 предназначен для дей-
ствий на фронте, он плавающий, 
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имеет вес 20 т, экипаж 2 чел. и де-
сант 9-10 чел., 12,7-мм пулемёт 
(возможна установка модуля с 40-
мм гранатомётом или 12,7-мм пу-
лемётом, либо башни с 30-мм пуш-
кой и 7,62-мм пулемётом), дизель 
420 л.с., противопульную броню с 
доп. бронёй (толще, чем на К806) 
[3]. Варианты включают  БТР APC, 
БМ FSV Jupiter со 120-мм пушкой, 
120-мм самоходный миномёт, са-
моходный ПТРК ATV с модулем 
вооружения (30-мм пушка и 2 
ПТУР Hyungung),  ЗСУ SPAAG с 
2х30-мм пушками, КШМ CP.

K806 6х6 в основном, для дей-
ствий в тылу, имеет вес 16 т, эки-
паж 2 чел. и десант 9-10 чел., 12,7-
мм пулемёт, дизель 380 л.с., 
противопульную броню [3]. Вари-
анты включают БТР ACV, БМ MGS 
с 90-мм пушкой, медицинскую эва-
куационную машину MEV.  

Также имеются  20 старых не-
мецких БА Barracuda и MRAP США 
MaxxPro. Выпускаются лёгкие БА 
4х4 К151 (поставлено 4 тыс., всего 
планируется 10 тыс.).

Самоходные 155-мм гаубицы 
включают новые корейские K9 и 
более старые K55A1 (американские 
лицензионные М109А2).

СГ K9 Thunder фирмы Samsung 
Techwin на вооружении с 1999 г. 
Она имеет вес 47 т, 155-мм/52 гау-
бицу с автоматом заряжания и ско-
рострельностью 6 в/мин (46 вы-
стрелов, дальность стрельбы 
30/38/41,6/52-56 км), 12,7-мм пуле-

мёт, дизель 1000 л.с., противопуль-
ную броню. СГ оснащена балли-
стическим компьютером и 
современной СУО [3]. Она исполь-
зуется с ТЗМ К10. СГ К9 стоит 3,9 
млн. долл. 

Начали поступать модернизи-
рованные варианты К9А1 с улуч-
шенной СУО. 

Буксируемые гаубицы включа-
ют 105-мм орудия (старые амери-
канские М101, лицензионные аме-
риканские КМ101А1, корейские 
КН178) и 155-мм (американские 
М114 и корейские КН179).

Гаубицы КН179 представляют 
собой выпущенные в РК американ-
ские гаубицы М114А2, модернизи-
рованные с установкой 155-мм/39 
ствола (вместо 155-мм/23) и с уве-
личенной до 18/30 км дальностью 
стрельбы. Вес – 6,9 т.

РСЗО включают 130-мм K136 
Kooryong; 227-мм M270 и M270A1 
MLRS; 239-мм  К239 Chunmoo.

РСЗО K136 Kooryong фирмы 
Hanwha на вооружении с 1986 г. ПУ 
имеет 36 130-мм стволов и исполь-
зует НУР К30 и К33 весом 54 и 55 кг 
(БЧ 20 кг) с дальностью стрельбы 
23 и 36 км. ПУ на шасси 6х6 
КМ809А1, вес 16,4 т [3]. 

РСЗО К239 Chunmoo фирмы 
Hanwha на вооружении с 2015 г. ПУ 
имеет 2 выдвижных сменных блока 
НУР и УР. ПУ несёт 40 130-мм НУР 
с дальностью стрельбы 36 км или 
12  227-/239-мм НУР/УР весом 
296/300 кг (проникающие или оско-
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лочно-фугасные БЧ 120 кг) с даль-
ностью стрельбы 45/80 км. Для 
РСЗО созданы 400-мм и 600-мм УР 
(ПУ сможет нести 4х400-мм УР 
Chunmoo II или 2х600-мм УР). ПУ 
на шасси 8х8 имеет вес 31 т и двига-
тель 450 л.с. [3]. 

Самоходные миномёты фирмы 
Doosan включают 81-мм К281А1 и 
106,7-мм К242А1 (оба на базе ко-
рейского БТР К200) и 106,7-мм 
К532 на базе шведского лицензион-
ного сочленённого транспортёра 
BV206.  

Миномёты включают 81-мм 
американские M29 (в резерве), ли-
цензионные KM29А1 и корейские 
КМ187, а также лицензионные 
106,7-мм КM30. Кроме того есть 
60-мм американские M19 (в резер-
ве), лицензионные KM19 и корей-
ские К181.

Комплексы баллистических и 
крылатых ракет (БР и КР) имели в 
2017 г  св. 60 ПУ и 1000 БР и КР. 
Планировалось с 2018 г выпускать 
300 БР и КР в год в течение 5 лет (в 
конце 2022 г будет 2500 БР и КР). 
Большая их часть – БР.   

По замыслу, дальнобойные ра-
кеты должны в первые сутки вой-
ны уничтожить 70% огневой мощи 
КНДР, накрыв все 25 крупных ра-
кетных баз КНДР, ядерные объек-
ты и основные батареи. В т.ч. 4-5 
ракетных баз КНДР находятся в 
300 км, 6-7– в 400 км, 9-10 – в 550 
км от ракетного командования РК 
в центре страны.

Комплексы БР малой дальности 
включают корейские ТР и ОТР 
Hyonmu I/IIA/IIB/IIC; американ-
ские MGM-140A/B ATACMS (с ПУ 
M270/M270A1 MLRS: 110 ТР/111 
ОТР); корейские KTSSM. 

Hyonmu I на вооружении 
с  1986  г. Дальность стрельбы 180 
км, вес ГЧ 480 кг, на основе ЗУР 
MIM-14 Nike Hercules (200 БР в ре-
зерве на хранении). 

Hyonmu IIA на вооружении с 
2004 г. Дальность 300 км, ГЧ 500 кг. 
КВО 30-50 м (наведение инерци-
альное и спутниковое), ПУ с 1 БР 
на 8х8 шасси.

Hyonmu IIB на вооружении с 
2015 г. Дальность 500 км, ГЧ 500 кг, 
КВО 30-50 м (наведение инерци-
альное и спутниковое), ПУ с 1 БР 
на 8х8 шасси..

Hyonmu IIC на вооружении с 
2017 г. Дальность 800 км, ГЧ 500 кг, 
КВО 5-7 м (наведение инерциаль-
ное и спутниковое + по радиолока-
ционной карте местности), ПУ с 1 
БР на 10х10 шасси..

Разрабатывается Hyonmu IV на 
базе Hyonmu IIC с увеличенной 
дальностью и ГЧ 1000 кг для пора-
жения подземных бункеров и ко-
мандных центров.

ТРК KTSSM-I/II (созданы агент-
ством оборонных разработок ADD 
и фирмой Hanwha). ТР могут запу-
скаться со стационарной ПУ на 4 
ракеты. Имеет  наведение по  GPS, 
дальность 120-180 км, КВО 2 м (?). 
Могут поражать бункеры и защи-
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щённые подземные объекты. Пред-
назначены для быстрого ответного 
удара по артиллерии КНДР и дру-
гим защищённым целям близко 
к границе.  

KTSSM-I предназначен для по-
ражения северокорейских тунне-
лей, где находятся 170-мм самоход-
ные пушки М1978 и 240-мм РСЗО 
М1985 и М1991.  

KTSSM-II могут наносить удары 
по 300-мм РСЗО KN-09 и БР 
Hwasong-5/6/9. 

Комплексы КР включают ко-
рейские Hyonmu IIIA/B/C, разра-
ботаны ADD и LIG Nex1, произво-
дятся LIG Nex1 и Hanwha Techwin, 
двигатели – Samsung. Они имеют 
ПУ с 2 КР на 8х8 шасси. Скорость 
КР 1,2М, вес ГЧ 500 кг, система на-
ведения (INS, GPS, TERCOM), КВО 
1 м (?). 

Hyonmu IIIA (Eagle-1) в строю с 
2006 г. Дальность 500 км, вес КР 
1,5  т. 

Hyonmu IIIB (Eagle-2) в строю с 
2009 г. Дальность 1000 км.

Hyonmu IIIC (Eagle-3) в строю с 
2010 г. Дальность 1500 км.

Разрабатывается Hyonmu IIID с 
дальностью  3000 км [5, 6]

ПТРК включают американские 
TOW-2A, советские «Метис-М» и 
новые корейские  Hyungung.

Переносной ПТРК Hyungung 
(AT-1K Raybolt, выпускается с 2017 г). 
Его вес 24 кг, дальность стрельбы 2,5-
3 км, тандемная кумулятивная БЧ 
пробивает 700-1000  мм брони за ДЗ. 

Может поражать цели сверху. Имеет 
инфракрасную ГСН, наводится по 
изображению цели («выстрелил и 
забыл») [7]. Может также приме-
няться с самоходных ПУ (4х4 К153С 
и 8х8 ATV). 

Самоходные ЗРК включают 
комплексы К31 K-SAM Chun Ma 
(Pegasus). Этот ЗРК малой дально-
сти франко-корейской разработки 
на основе французского ЗРК 
Crotale NG (на вооружении с 
2000  г). ПУ несёт 8 корейских ЗУР 
с командным наведением в ТПК. 
Имеется обзорная РЛС с дально-
стью обнаружения до 20 км и РЛС 
сопровождения (до 16 км), тепло-
визионная система FLIR с дально-
стью обнаружения до 15 км и теле-
камера (до 10 км). Дальность 
стрельбы 0,5-10 км, потолок 0,02-6 
км, вес ЗУР 75 кг (БЧ 12 кг). ПУ ЗРК 
на удлинённой базе БТР К200А1, 
вес 25 т и двигатель 520 л.с. [8]  

ПЗРК включают американские 
FIM-92 Stinger (в резерве); англий-
ские Javelin; французские Mistral; 
советские 9K310 Игла-1 и новые 
корейские KP-SAM Shingung. 

ПЗРК KP-SAM Shingung на во-
оружении с 2005 г. Комплекс по-
хож на ПЗРК Mistral, имеет вес 
24,3 кг и дальность стрельбы до 7 
км. ГСН инфракрасная и ультра-
фиолетовая [8].   

ЗСУ включают американские 
лицензионные 20-мм K263А1 
Cheongoong (Vulcan) и  корейские 
30-мм К30 Biho.
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ЗСУ К30 Biho (Flying Tiger) на 
вооружении с 1999 г. Она имеет вес 
25 т, две 30-мм зенитные пушки 
(дальность стрельбы 3 км, скоро-
стрельность одной пушки – 600 в/
мин, имеется по 300 выстрелов на 
ствол), РЛС обнаружения целей и 
управления стрельбой TRS-830K, 
электронно-оптическую систему 
обнаружения целей EOTS, пано-
рамный перископ, инфракрасную 
систему переднего обзора FLIR, ла-
зерный дальномер LRF, ночной 
прицел, телекамеру и цифровую 
СУО. РЛС TRS-830K может обна-
ружить цель площадью 2 кв. м на 
дальности 17 км, а прицельная си-
стема из EOTS, FLIR,  LRF – на 7 км. 
ЗСУ на удлинённой базе БТР 
К200А1 имеет вес 25 т и стоит 12,1 
млн. долл. [3] В 2018 г принята на 
вооружение ЗПРК Hybrid Biho, 
имеющая дополнительно 4 ПЗРК 
KP-SAM Shingung.   

Буксируемые ЗУ включают аме-
риканские лицензионные 20-мм 
КM167А3 Vulcan и швейцарские 
35-мм GDF-003.

Контрбатарейные РЛС включа-
ют американские AN/TPQ-36 и 
AN/TPQ-37 Firefinder, шведские 
лицензионные ARTHUR-K.

РЛС ПВО включает корейские 
станции малой дальности TPS-
830K (работает с ЗУ КM167А3 и 
GDF-003, ЗСУ К263А1) и средней 
дальности FPS-303K.

Ударные вертолёты включают 
устаревшие американские AH-1F/S 

Cobra и современные AH-64E 
Apache.

Вертолёты разведки включают 
устаревшие американские Hughes 
500D и MD-500.

Транспортные вертолёты вклю-
чают тяжёлые американские CH-
47D и MH-47E Chinook; средние 
корейские KUH-1 Surion и амери-
канские UH-60P Black Hawk, уста-
ревшие лёгкие американские UH-
1H Iroquois и немецкие Bo-105.

Новый транспортный вертолёт 
KUH-1 Surion заменяет вертолёты 
UH-1H. Он создан фирмами KAI, 
ADD и KARI совместно с Eurocopter 
на базе вертолёта ЕС725 Super 
Cougar. Намечено закупить 245 ед. 
для СВ и 30 для морской пехоты. 
Имеет 2 двигателя по 1915 л.с., ско-
рость 279/290 км/ч, скороподъём-
ность 8,5 м/мин, потолок 4,59 км, 
дальность полёта 775 км, вес, т 
(полный 8,71, пустой 5,14, нагрузка 
3,75). Несёт до 13 чел. Стоимость 18 
млн. долл. [9]

БПЛА представлены тяжёлыми 
комплексами (корейскими RQ-101 
Songgolmae в 4-х корпусах, изра-
ильскими Searcher II и Heron 1 в 4-х 
корпусах),  корейскими комплекса-
ми (KUS-DUAS дивизионными и 
Remo Eye батальонными), ротны-
ми комплексами (израильскими 
Skylark II и корейскими KUS-FT). 

Стрелковое оружие представле-
но корейскими образцами: 9-мм 
пистолет К5 и бесшумный писто-
лет-пулемёт К7, 5,56-мм карабин 
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К1А1, штурмовая винтовка К2 и 
лёгкий пулемёт К3, 7,62-мм пуле-
мёт М60D (лицензионный амери-
канский), 12,7-мм тяжёлый пуле-
мёт К6, 7,62-мм снайперская 
винтовка К14, 40-мм автоматиче-
ский гранатомёт К4.  

Иностранные образцы включа-
ют: 9-мм пистолеты (немецкий 
USP9, израильский Gericho 941F) и 
пистолет-пулемёт МР5, 7,62-мм 
устаревшая американская винтов-
ка М14, карабины М1 и Garand, 40-
мм американский гранатомёт 
М203, снайперские винтовки (7,62-
мм немецкие SSG3000 и MSG-90, 
австрийская SSG69, английские 
AW и 8,58-мм AWSM), 5,56-мм не-
мецкая штурмовая винтовка 
НК416 и американский карабин 
М4, 7,62-мм советские автоматы 
АК-47 и ППШ-41, 60-мм немецкий 
РПГ Panzerfaust 3.  Иностранные 
образцы применяются, в основ-
ном, в спец. силах, устаревшие – в 
частях резерва.  

Перспективное вооружение и 
модернизация существующего: 

81-мм лёгкий миномёт КМ114 с 
СУО для замены КМ187. 

120-мм самоходный миномёт 
КМ120 с дальностью стрельбы до 
13 км, автоматом заряжания и 
СУО. База – БТР К200А1. Для заме-
ны 106,7-мм СМ [10].

105-мм самоходная гаубица 
К105НТ (К105А1) – 105-мм гауби-
ца КМ101А1 на шасси 6х6 автомо-
биля KIA KM-500 с СУО. Вес 19 т, 

дальность стрельбы 11,3 км, несёт 
60 выстрелов, скорость 90 км/ч. 
Планируется модернизировать та-
ким образом 800 гаубиц для заме-
ны буксируемых гаубиц КМ101А1. 

Модернизированные 155-мм СГ 
К9А2 с управляемыми снарядами 
(КВО до 10 м) и К9А3 с дальностью 
стрельбы до 100 км.  

Дальнобойный ПТРК 
Cheongeom, создаваемый корпора-
цией Hanwha. Планируется в вер-
толетном и наземных вариантах (2 
варианта самоходных ПУ на авто-
мобилях 4х4 с 6 и 12 ПТУР). Масса 
ракеты 35 кг, дальность стрельбы 
8-10 км, наведение тепловизионное 
и волоконно-оптическое. Посту-
пление на вооружение ожидается в 
2022-2023 годах [11].

30-мм ЗСУ Rotem KW2 с артил-
лерийской частью ЗСУ Biho и элек-
тронно-оптической СУО (но без 
РЛС) на колёсном 8х8 шасси БТР 
К808. Интегрирована в сетевую 
АСУ ПВО СВ [3]. 

Многоцелевая колесная 6х6 
платформа  без экипажа для ис-
пользования в качестве боевого и 
транспортного средства.

Лёгкий ударный вертолёт LAH 
предназначен для замены вертолё-
тов Hughes MD-500. Он создаётся 
фирмой KAI совместно с Airbus 
Helicopter на базе вертолёта Н155 
(ЕС155). Начиная с 2020 г, намече-
но закупить 150-200 ед. Имеет 2 
двигателя по 1032 л.с., скорость 325 
км/ч, скороподъёмность 9,15 м/c, 
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потолок 5,865 км, дальность полёта 
985 км, вес, т (полный 4,92, пустой 
2,62). Несёт 20-мм пушку и 4 ПТУР 
либо 4 блока НУР, или 6-10 чел. [12]

Разведывательно-ударный вер-
толётный БЛА KUS-VH – 
переоборудован-ный лёгкий вер-
толёт MD 500. 

Разведывательно-ударный БЛА 
KUS-FS фирмы KAL-ASD и ADD, 
имеет двигатель 1200 л.с., длину 11 м, 
размах крыла 25 м, скорость 250/313 
км/ч, потолок 15,2 км, дальность дей-
ствия 1852 км, продолжительность 
полёта 32 ч, вес, т (полный 4,5, на-
грузка 0,5), 4 точки подвески, воору-
жение ПТУР типа Hellfire [13]. Наме-
чено закупить 40 БЛА. 

Стрелковое оружие: 7,62-мм пу-
лемёт К12 для замены М60D, 5,56-мм 
лёгкий пулемёт К15 для замены К3.

Анализ вооружения СВ РК по-
казал, что оно включает:
• современные образцы корей-

ской разработки и производ-
ства (танки К1 и К2, БМП К21, 
БТР К808/806, СГ К9, РСЗО 
К136 и К239, М К181 и КМ187, 
БР Hyonmu IIA/B/C, ТР KTSSM, 
КР Hyonmu IIIA/B/C, ПТРК 
Hyungung, ЗРК К31, ПЗРК 
Shingung, ЗСУ К30, вертолёты 
KUH-1, БЛА RQ-101 Songgolmae, 
KUS-DUAS, Remo Eye, KUS-FT, 
стрелковое оружие); 

• устаревающие иностранные об-
разцы (в основном, США), вы-
пущенные в РК по лицензии 
(БТР К200/А и КМ-900/901, СГ 

К55А, Г КМ101А1 и KH-179, М 
КМ19, КМ29А1 и КМ30, БО 
КM67 и КM40A2, ЗСУ K263А1, 
ЗУ КM167А3); 

• устаревшие образцы, закуплен-
ные, в основном, в США (танки 
М48А3/5, БТР М113, Г М101 и  
М114, М М29, ПЗРК Stinger; 
Javelin, ЗУ GDF-003, вертолёты 
AH-1F/S, MD500, UH-1H, Bo-
105, БЛА Searcher II) и реже со-
временные (РСЗО MLRS, ТР 
ATACMS, ПТРК TOW-2A, ПЗРК 
Mistral, вертолёты AH-64E, CH-
47D, UH-60P, БЛА Heron 1 и 
Skylark II); 

• полученные в РФ в небольшом 
количестве за долги (танки 
Т-80У, БМП-3, ПТРК Метис, 
ПЗРК Игла-1).   
Т.е. ОПК РК сейчас выпускает 

почти всю номенклатуру вооруже-
ния СВ. Производимое ВВТ – ко-
рейской разработки с использова-
нием новейших западных 
технологий. Оно во многом заме-
нило устаревшее иностранное во-
оружение и начало заменять уста-
ревающее лицензионное ВВТ. А 
перспективное вооружение (81-мм 
М КМ114 и 120-мм СМ КМ120, 
ПТРК Cheongeom, 30-мм ЗСУ 
KW2, вертолёт LAH, БЛА KUS-FS, 
наземные роботы и др.) – только 
корейское.   

По основным категориям воо-
ружений в СВ имеется:
• 61% ед. артиллерии (46%  мино-

мётов, 30% гаубиц, 17% СГ, 4% 
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СМ, 2% РСЗО). В т.ч. РСЗО, СМ 
и СГ составляют лишь 23%.  

• 25% ед. бронетехники (47% тан-
ков, 12% БМП, 33% гусеничных 
БТР и 8% колёсных БТР). В т.ч. 
колёсные БТР и гусеничные 
БМП – лишь 20%.  

• 10% средств ПВО (47% ЗУ, 30% 
ПЗРК, 17% ЗСУ и 6% ЗРК). В т.ч. 
ЗРК и ЗСУ – лишь 23%. 

• 4% вертолётов (53% транспорт-
ных, 33% разведки, 14% удар-
ных). В т.ч. ударные вертолё-
ты  – лишь 14%. 
Подобное соотношение артил-

лерии, бронетехники и средств 
ПВО говорит о большем числе лёг-
ких пехотных дивизий (16 регуляр-
ных и 17 резерва), чем тяжёлых мо-
бильных соединений (5 
механизированных дивизий и 5 
бронетанковых бригад), а также о 
наличии значительного числа (7) 
крупных артиллерийских бригад, 
т.е.  об оборонительном характере 
группировки СВ. 

Относительно современных во-
оружений в СВ РК 42-49%. ед., в 
т.ч.:
• бронетехника – 77%: танки – 68% 

(К1/К1Е, К1А1/К1А2 (20%), К-2 
(4%), Т-80У (2%), гусеничные 
БМП и БТР – 100% (К21 и К200), 
колёсные БТР – 8% (К808/К806). 
Закупят БМП К21 и БТР К808/
К806, танки К2, модернизируют 
танки К1 до К1Е, К1А1 до К1А2;  

• артиллерия – 18-26%: СГ – 51% 
(К9) или 100% (К9 и К55А1), 

РСЗО – 64% (К239 и MLRS),  га-
убицы – 23% (КН178 и КН179), 
миномёты – все устарели. Заку-
пят 120-мм самоходные мино-
мёты КМ120, 81-мм миномёты 
КМ114, РСЗО К239, СГ К9; мо-
дернизируют 105-мм гаубицы 
КМ101А1 в самоходные 
К105НТ, СГ К9А1 в К9А2 и 
К9А3;  

• средства ПВО – 100%. 
• вертолёты – 40%: ударных – 

32%, разведки – нет, транспорт-
ных – 66%. Закупят ударные 
вертолёты AH-64E и вооружён-
ные LAH, KUH-1, разведки LAH 
и БЛА KUS-VH (БЛА MD 500), 
транспортные KUH-1.
Сравнение вооружения СВ РК и 

КНДР. СВ КНДР в 2017 г имели 
3500 танков, 3092 ББМ (560 БМТВ, 
32 БМП, 2500 БТР), 21100 ед. ар-
тиллерии (8500 орудий, 5100 РСЗО, 
7500 миномётов). 

СВ РК в 2017 г имели 2514 тан-
ков, 3330 ББМ (540 БМП и 2790 
БТР), 11067 ед. артиллерии (4853 
орудий, 214 РСЗО, 6000 миномё-
тов). А в 2019 г у них было 2426 тан-
ков, 2672 ББМ (536 БМП и 2136 
БТР), 12672 ед. артиллерии (5906 
орудий, 432 РСЗО, 6340 миномё-
тов). Это говорит о численном пре-
восходстве СВ КНДР в  2017-2019 
годах в танках в 1,39-1,44 раз, в ар-
тиллерии в 1,9-1,7 раз (в орудиях в 
1,75-1,44 раз, в РСЗО в 23,8-11,8 
раз, в миномётах в 1,25-1,18 раз). 
По числу ББМ у сторон примерный 
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паритет. То есть численное превос-
ходство КНДР в танках не очень 
большое, а в артиллерии – значи-
тельное (особенно в РСЗО и само-
ходных орудиях). Но это превос-
ходство КНДР за 2 года 
уменьшилось. Кроме того, СВ РК 
имеют 783 вертолёта (в т.ч. 111 
ударных), а СВ КНДР их не имеют.   

Танки КНДР в 2017 г включали 
1000 (28%) относительно современ-
ных (800 Chonma со 115-мм пуш-
кой и 200 Pokpoong со 125-мм), а 
остальные танки устарели, в т.ч. 
1550 (Т-54/55 и Тип 59 со 100-мм 
пушкой) – очень сильно. А в СВ РК 
1646 современных танков (68% 
парка). КНДР имеют устаревшие 
лёгкие танки (БМТВ M-1985 с 85-
мм пушкой) и всего 32 БМП (БТР-
80А), а РК – 536 современных БМП 
(К21 и БМП-3). БТР КНДР в основ-
ном колёсные и устаревшие (кроме 
несколько сотен М-2010), а БТР 
РК – преимущественно гусеничные 
и современные.

Артиллерия КНДР в 2017 г 
включала 5000 самоходных орудий, 
которые в основном представляют 
собой гаубицы и пушки, установ-
ленные открыто на гусеничную 
базу БТР, тягачей и танков (в т.ч. 
несколько сотен относительно со-
временных 122-мм М-1991 и 170-
мм М-1989), устаревшие буксируе-
мые орудия (3500 ед. 122-мм, 
130-мм и 152-мм) и миномёты 
(7500 ед. 81-мм, 120-мм и 160-мм). 
Однако из 5100 РСЗО до 780 отно-

сительно современных 122-мм 
(БМ-21, БМ-11, М-1977/1990), 240-
мм (М-1985/1991) и 300-мм KN-09 
(также есть много устаревших 
РСЗО: 3774 107-мм Тип 63, 150 140-
мм РПУ-14 и БМ-14, 200 200-мм 
БМД-20 и 200 240-мм БМ-24). Зе-
нитная артиллерия КНДР (11 тыс. 
ед.  14.5-мм ЗПУ-1/2/4; 23-мм ЗУ-
23; 37-мм M-1939; 57-мм С-60; 85-
мм KС-12; 100-мм КС-19) и ПЗРК 
(10 тыс. ед.) также очень устарели. 

В то же время, в артиллерии РК 
современны св. 51% самоходных 
орудий  (155-мм К9) и 23% букси-
руемых (155-мм KH-179), 64% 
РСЗО (227-мм MLRS и 239-мм 
К239), унифицированы калибры и 
есть современные средства артил-
лерийской разведки и управления 
огнём. А вооружение ПВО СВ всё 
относительно современно. Но надо 
учитывать, что артиллерия КНДР 
находится в укреплениях, а боль-
шинство установок самоходные и 
быстро меняют позиции.   

В СВ КНДР есть ТРК «Луна-
3/5/7» и «Точка», а в стратегических 
силах – ОТРК Hwasong-5/6, ком-
плексы БРСД Nodong mod 1/2, 
Bukkeukseong-2; Hwasong-10, БРПД 
Hwasong-12, МБР Hwasong-13/13 
mod/14/15 (большая часть типов 
ещё испытывается). Эти ракеты не-
точные, но их много. СВ РК имеют 
ТРК и ОТРК Hyonmu I/IIA/IIB/IIC, 
ATACMS, KTSSM, комплексы КР 
Hyonmu IIIA/B/C, которые точнее 
ракет КНДР, но их меньше. Однако 



56

мощный ОПК Южной Кореи по-
степенно ликвидирует отставание 
по числу ракет.  

Т.е. вооружение СВ РК значи-
тельно современнее и эффектив-
нее, чем у КНДР, но это может ком-
пенсировать количественное 
превосходство КНДР в артилле-
рии, использование укрытий, ма-
невра, подготовка личного состава 
и его фанатизм.  . 

Из трех стратегических межви-
довых систем реагирования на ра-
кетную и ядерную угрозу КНДР, 
ракетное командование СВ (с БР 
Hyonmu II, ТР KTSSM и ATACMS, 
КР Hyonmu III) планируется задей-
ствовать в двух: «Удары по страте-
гическим целям» и «Массирован-
ный ракетный удар возмездия». 

Вооружение СВ РК включает 
менее половины современных об-
разцов (в механизированных си-
лах) и более половины устареваю-
щих образцов (в пехоте и 
артиллерии). Для обеспечения ста-
ционарной обороны от более мно-
гочисленных, но имеющих уста-
ревшее вооружение соединений 
СВ КНДР этого считалось доста-

точно. Но в перспективе, для ком-
пенсации уменьшения числа сое-
динений и личного состава  СВ РК 
будут увеличены их возможности 
за счёт повышения: 
• огневой мощи механизирован-

ных, артиллерийских и ракет-
ных соединений (модернизация 
СГ К9, поставка новых 120-мм 
СМ, РСЗО К239, БР Hyonmu IIC, 
ТР KTSSM, КР Hyonmu IIIC).

• ударной мощи механизирован-
ных и бронетанковых соедине-
ний (новые танки К2 и БМП 
К21, модернизация танков К1 и 
К1А1). 

• мобильности пехотных диви-
зий (новые БТР К808/806 и ав-
томобили, модернизация гау-
биц КМ101А1 в самоходные). 

• разведки соединений (новые 
БЛА и наземные роботы). 

• управляемости соединений (се-
тецентрическая система управ-
ления).

• возможностей солдат (новая 
боевая экипировка Warrior). 
ТЕХНИКА ВВС РК приведена 

в табл. 7 [14], а ВВС КНДР – в 
табл. 8 [1] 

Таблица 7

Класс ВВТ Количество и тип ВВТ
Боевые самолёты 568 (676 с учебно-боевыми)
Многоцелевые истребители 374: 71 F-4E Phantom II; 59 F-15K Eagle; 117 F-16C (KF-16C) 

и 51 F-16D (KF-16D); 16 F-35А Lightning II (+ 44 план); 60 
FA-50 Fighting Eagle

Истребители 194: 158 F-5E и 36 F-5F Tiger II (KF-5T/F)
Вооружёние истребителей
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УР воздух-воздух IR AIM-9 Sidewinder; IIR AIM-9X Sidewinder II; SARH 
AIM-7 Sparrow; 
ARH AIM-120B/C-5/7 AMRAAM

УР воздух-земля AGM-65A Maverick; AGM-130; AGM-142 Popeye
ПКР и ПРР AGM-84 Harpoon и AGM-88 HARM 
КР AGM-84H SLAM-ER; 300 KEPD-350 Taurus
Управляемые бомбы Paveway II
Самолёты ДРЛО 4 Е-7А (B-737 AEW)
Самолёты радиоразведки 10: 4 Hawker 800RA и 4 Hawker 800SIG; 2 Falcon 2000 

(COMINT/SIGINT)
Самолёты-заправщики 3 КС-330 (+ 1 план)
Транспортные самолёты 36: 16 средних: 8 C-130H, 4 C-130H-30 и 4 C-130J-30 Hercu-

les; 18 лёгких: 10 CN235M-100; 8 CN235M-220 (2 VIP); 2 
пассажирских: 1 B-737-300; 1 B-747

Учебные самолёты 216: 36 F-5F; 50 TА-50B Black Eagle; 22 TA-50 Golden Eagle; 
106 KT-1; 
2 КТ-100 (+21 план)

Вертолёты 75
Спасательные 16: 5 HH-47D Chinook; 11 HH-60P Black Hawk
Многоцелевые 28: 3 Bell 412EP, 25 MD-500 Defender
Транспортные 31 средних: 3 AS332L Super Puma; 7 Ka-32; 3 S-92A Super 

Hawk; 
8 UH-60P Black Hawk; 10 VH-60P Black Hawk (VIP)

Войска ПВО 266 ПУ ЗРК
ЗРК дальнего действия 8 батарей (48 ПУ) MIM-104E Patriot PAC-2 GEM-T (план 

модерн. до PAC-3) 
ЗРК средней дальности 34 батареи: 24 (158 ПУ) MIM-23B I-HAWK и 10 (60 ПУ) 

KM-SAM)

Таблица 8
Класс ВВТ Количество ВВТ
Боевые самолёты 545+
Бомбардировщики 80 Ил-28/H-5
Штурмовики 34 Су-25/Су-25УБК (40-150 Q-5 на хранении ?)
Истребители-бомбардир. 30 МиГ-21бис (18 Су-7 на хранении)
Истребители 401+: 107 MиГ-17/J-5; 100 МиГ-19/J-6; 120 МиГ-21Ф-13/J-7; 

МиГ-21ПФМ; 46 МиГ-23МЛ; 10 MиГ-23П; 18+ МиГ-
29A/С/УБ

Вооружение истребит.
УР воздух-воздух Р-3, Р-60, Р-73, PL-5, PL-7, Р/23/24, Р-27Р/ЭР
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Многоцелевые истребители 
включают американские самолёты 
(устаревшие F-4E Phantom II и 
F-5E/F Tiger II, лицензионные KF-
5E/F, современные F-15K Slam Eagle 
и F-16C/D Fighting Falcon, лицензи-
онные KF-16C/D,  новейшие F-35А 
Lightning II) и новые корейские FA-
50 Fighting Eagle. 

Истребители F-4E намечено за-
менить в 2024 г, F-5E/F – в 2030 г.

Лёгкий истребитель FA-50 
Fighting Eagle фирмы KAI имеет 
двигатель тягой 5,6/8 т, скорость до 
1640 км/ч, тяговооружённость 0,96, 
перегрузку +8/-3g, потолок 14.63 км, 
радиус действия 740 км, вес, т (пол-
ный 13,5, пустой 6,35, топлива 2,16, 
нагрузка 3,74), вооружение 1х3 20-
мм пушка, УР В-В AIM-9 Sidewinder, 

AIM-120 AMRAAM, УР В-З AGM-
65 Maverick и LOGIR, НАР Hydra 70,  
корректируемые и обычные бомбы 
[9]. Стоимость 30 млн. долл.

Вооружение истребителей поч-
ти всё из США: УР воздух-воздух:   
устаревшие AIM-9 Sidewinder и 
AIM-7 Sparrow; современные AIM-
9X Sidewinder II и AIM-120B/C-5/7 
AMRAAM; УР воздух-земля: уста-
ревшие AGM-65A Maverick; совре-
менные AGM-130 и AGM-142 
Popeye; ПКР AGM-84 Harpoon и 
ПРР AGM-88 HARM; КР AGM-84H 
SLAM-ER; управляемые бомбы 
Paveway II. Исключение – немецкие 
КР KEPD-350 Taurus.

Самолёты ДРЛО представлены 
американскими Е-7А (Boeing 737 
AEW).

УР воздух-земля Х-23, Х-25
Транспортные самолёты 217+: Ил-76, 206 лёгких: 6 Ан-26, 200 Ан-2/Y-5;

11 пассажирских: 2 Ил-18, 2 Ил-62М, 4 Ту-154, 2 Ту-134, 1 
Ту-204-300 

Учебные самолёты 215+: 180 CJ-6; 35 FT-2; MиГ-21У/УМ (135 FT-5/МиГ-17на 
хранении ?)

Вертолёты 286
Многоцелевые 80 Hughes 500D/E
Транспортные 206: тяжёлые 4 Mи-26; средние 63: 15 Mи-8/Mи-17; 48 

Mи-4/Z-5; 
лёгкие 139 PZL Mи-2

БПЛА Средние ? и лёгкие Пчела-1 (Шмель)
Войска ПВО
ЗРК дальнего действия 38 ПУ С-200 Aнгара (6 д-нов)
ЗРК средней дальности 180+ ПУ: 179+ С-75 Двина (30+ д-нов), 8 Pongae-5 (1 д-н)  
ЗРК малой дальности 133 ПУ С-125 Печора (33 д-на)
ПЗРК 9K32 Стрела-2; 9K36 Стрела-3; 9K310 Игла-1 
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Самолёты радиоразведки вклю-
чают британские Hawker 800RA и 
800SIG; французские Falcon 2000 
(COMINT/SIGINT).

Самолёты-заправщики пред-
ставлены европейскими КС-330 
(А330MRTT).

Транспортные самолёты включа-
ют американские C-130H, C-130H-30 
и C-130J-30 Hercules; испанско-индо-
незийские CN235M-100 и 
CN235M-220;  американские пасса-
жирские Boeing 737-300 и Boeing 747.

Учебные самолёты включают 
устаревшие американские F-5F и 
лицензионные KF-5F; новые корей-
ские TА-50B Black Eagle, TA-50 
Golden Eagle, KT-1 и КТ-100 (F/KF-
5F и TA-50/50B – учебно-боевые).

Спасательные вертолёты пред-
ставлены современными амери-
канскими HH-47D Chinook, HH-
60P Black Hawk. 

Транспортные и многоцелевые 
вертолёты включают современные 
французские AS332L Super Puma, 
российские Ka-32, американские 
S-92A Super Hawk, UH-60P, VH-60P 
Black Hawk, Bell 412EP и MD-500 
Defender.

ЗРК представлены американ-
скими современными MIM-104E 
Patriot PAC-2 GEM-T и новыми ко-
рейскими KM-SAM, устаревшими 
MIM-23B I-HAWK.

Мобильный ЗРК средней даль-
ности KM-SAM (M-SAM или 
Cheolmae-2 или Cheongung) пред-
назначен для замены ЗРК I-HAWK. 

ЗРК KM-SAM совместной россий-
ско-корейской разработки (LIG-
Nex1 и «Алмаз-Антей») поступил 
на вооружение в 2019 г. Мобильная 
ПУ на  шасси 8х8 автомобиля несёт 
8 ЗУР вертикального пуска в ТПК. 
Мобильная многофункциональная 
трёхкоординатная РЛС (МФ РЛС) 
может одновременно сопрово-
ждать десятки целей и обстрели-
вать несколько из них. Батарея име-
ет КП, МФ РЛС и 6 ПУ. Дальность 
стрельбы ЗРК до 40 км, потолок до 
20 км, Скорость ЗУР 1500 м/с,  пере-
грузка до 50 G, вес ЗУР 400 кг. ЗРК 
может перехватывать БР на высоте 
до 20 км [15]. Она станет частью ко-
рейской системы ПВО и ПРО 
KAMD вместе с ЗРК Patriot PAC-2/3 
и перспективной ЗРС L-SAM.    

Перспективные самолёты, ЗРК 
и модернизация наличного ВВТ:

Модернизация истребителя 
F-15K (будет оснащён РЛС с АФАР 
APG-82 и системой РЭБ BAE 
Systems Epawss).

Многоцелевой истребитель 
KF-X (KF-70?) фирмы KAI, разра-
батывается совместно с Индонези-
ей. Самолёт поколения 4,5 с умень-
шенной заметностью, имеет 2 
двигателя 5,9/10 т, скорость 2М, 
вес, т (полный 25,4, пустой 11,8), 10 
точек конформной подвески, несёт 
2 УР В-В IRIS-T и 4 Meteor, 2 КР 
KEPD-350 Taurus. Намечено в 2028-
2032 годах выпустить для РК до 120 
ед. (а всего 250) для замены истре-
бителей F-4E и F-5E [15].



60

Многофункциональный истре-
битель F-35А Lightning II  (закупка  
60 ед.)

Импульсные электромагнитные 
и графитовые бомбы. 

Американский БЛА RQ-4 Global 
Hawk (планируется закупить 4 ед.) 

Малозаметный разведыватель-
но-ударный БЛА KUS-FС. 

Спутники разведки KOMPSAT-6 
(5 ед.) планируется развернуть к 
2023 г.

Модернизация ЗРС Patriot PAC-
2 до уровня PAC-3 ERINT. 

Модернизация ЗРК KM-SAM 
Block II до возможностей амери-
канского ЗРС Patriot PAC-3 ERINT 
(дальность стрельбы 100 км, пото-
лок до 30 км).    

ЗРК дальнего действия L-SAM с 
дальностью стрельбы по самолё-
там до 150 км, может перехваты-
вать БР на высоте 40-60 км. Наме-
чено поступление ЗРС на 
вооружение в 2028 г. Она станет 
частью корейской системы ПВО и 
ПРО KAMD вместе с ЗРК Patriot 
PAC-2/3 и KM-SAM [29]. 

2 наземные РЛС раннего преду-
преждения.

Анализ ВВС РК показал, что 
они включают:
• современные образцы, заку-

пленные: в США (истребители 
F-35А, F-15K, F-16C/D и их воо-
ружение, транспортные 
C-130H/H-30/J-30, ДРЛО B-737 
AEW, VIP B-737-300, B-747, вер-
толёты HH-47D, HH-60P, Bell 

412EP, S-92A, UH-60P, VH-60P, 
ЗРК Patriot PAC-2), в Англии  
(разведчики Hawker 800RA/
SIG), Франции (разведчики 
Falcon 2000, вертолёты AS332L), 
Испании (транспортные 
CN235M-100/220), РФ (учебные 
Ил-103, вертолёты Ka-32), ФРГ 
(КР Taurus).     

• лицензионные образцы из США 
(истребители KF-16C/D, KF-
5T/F). 

• современные корейские образ-
цы (истребители FA-50, учебные 
T-50, T-50B, TA-50, KT-1, развед-
чики KO-1, ЗРК KM-SAM).

• устаревшие образцы, закуплен-
ные: в США (истребители F-4E, 
F-5E/F, ЗРК I-HAWK). 
Т.е. ОПК РК сейчас выпускает 

меньшую часть вооружения ВВС. 
Оно, в основном, американское  
(часть выпущена в РК по лицен-
зии), иногда закупались отд. фран-
цузские, испанские, английские, 
российские и немецкие образцы. А 
перспективное вооружение, в ос-
новном, тоже из США (закупка 
F-35А, БЛА RQ-4, РЛС, модерниза-
ция F-15K, ЗРК Patriot PAC-2), но 
поставки корейского вооружения 
(истребителя KF-X, ЗРС L-SAM, 
БЛА KUS-FС, спутников разведки 
KOMPSAT-6, модернизация ЗРК 
KM-SAM) начнут занимать боль-
шую часть, чем ранее.   

В ВВС РК в 2017 (2019) гг. было 
66% (65%) многоцелевых истреби-
телей (F-15K, F-16C/D, FA-50 и 
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F-4E) и 34% (35%) истребителей 
F-5E/F, т.е. в качестве ударных са-
молётов могли использоваться 333 
(366) самолётов, а в качестве истре-
бителей – 564 (672). Большинство 
(2/3) боевых самолётов – многоце-
левые, что говорит о возможностях 
ВВС (значительных ударных, и ещё 
больших – ПВО).

Среди боевых самолётов РК в 
2019 г было 53% современных 
(F-35А, F-15K, F-16C/D, FA-50), сре-
ди специальных и транспортных 
самолётов – 100%, среди вертолё-
тов – 63% и среди ЗРК – 41% (Patriot 
PAC-2 и KM-SAM). .  

Сравнение ВВС РК и КНДР. ВВС 
КНДР в 2017 г имели св. 545 боевых 
самолётов (ВВС РК – 507, с учебно-
боевыми – 587, а в 2019 г – 568 и 676 
соответственно). Это говорит о ко-
личественном превосходстве ВВС 
РК в 2019 г. 

ВВС КНДР имели 26% ударных 
самолётов (Ил-28/H-5, Су-25/Су-
25УБК и  МиГ-21бис) и 74% истре-
бителей (MиГ-17/J-5, МиГ-19/J-6, 
МиГ-21Ф-13/J-7, МиГ-21ПФМ, 
МиГ-23МЛ/П, МиГ-29A/С/УБ). То 
есть это 144 ударных самолёта 
КНДР против 333 (374) РК и 401 
истребитель КНДР против 507 
(568) РК, а с учебно-боевыми – 
против 587 (676) РК. Это говорит о 
значительном превосходстве ВВС 
РК в ударных возможностях и ис-
требительной ПВО. 

Среди боевых самолётов КНДР 
в 2017 г было лишь 10% относи-

тельно современных (Су-25 и МиГ-
29), а остальные устарели, в т.ч. 327 
(МиГ-15, MиГ-17/J-5, МиГ-19/J-6, 
МиГ-21/J-7) – очень сильно. То есть 
боевые самолёты РК значительно 
более современны и эффективны 
(как и их вооружение). Но старые 
самолёты КНДР могут использо-
ваться как «камикадзе», и с ядер-
ными зарядами. 

ВВС РК имеют самолёты ДРЛО, 
разведки и заправщики, которых в 
ВВС КНДР нет вообще. В ВВС РК 
36 транспортных самолётов, а 
КНДР – 217, но среди последних 
200 лёгких и совсем устаревших 
Ан-2/Y-5 (однако они могут ис-
пользоваться для массовой забро-
ски групп спецназа, невзирая на 
потери). 

ВВС КНДР имеют 286 вертолё-
тов, а ВВС РК – 75, зато в СВ РК 783 
вертолёта, а в СВ РК их вообще нет. 
К тому же в ВВС КНДР лишь 7% 
относительно современных верто-
лётов Ми-8/17 и Ми-26, а осталь-
ные – устаревшие Hughes 500D/E, 
Mи-4/Z-5 и Mи-2 (могут использо-
ваться для переброски групп спец-
наза). 

Но самое главное – годовой на-
лёт лётчиков КНДР 20 час, а лётчи-
ков РК – намного больше. Низкий 
уровень подготовки и фанатизм 
пилотов КНДР предполагает воз-
можность применения ими такти-
ки камикадзе.

Войска ПВО КНДР имеют 70 
д-нов ЗРК (358 ПУ), а РК –  52 бата-



62

реи ЗРК (эквивалентны д-нам 
КНДР, 266 ПУ). Т.е. численное пре-
восходство имеет КНДР. Но почти 
все ЗРК КНДР сильно устарели, а 
современных ЗРК Pongae-5 (даль-
ность 150 км, подобны С-300 РФ) 
всего 1 д-н. Тогда как 35% батарей 
ЗРК РК (Patriot PAC-2 и KM-SAM, 
41% ПУ) современны. Т.е. каче-
ственное превосходство тут имеет 
РК. Тем не менее, надо учитывать 
11 тыс. зенитных орудий и 10 тыс. 
ПЗРК КНДР. Они устарели, но сво-
им числом могут создать проблемы 
авиации РК.        

ВВС планируется задействовать 
во всех трёх системах реагирова-
ния на ракетную и ядерную угрозу: 
«Удары по стратегическим целям» 
и «Массированный ракетный удар 
возмездия» (РЛС, спутники развед-
ки, БЛА, ударные самолёты F-15K и 
F-35А с управляемыми ракетами, 
КР и бомбами), а также ПВО и ПРО 
(истребители, ЗРК PAC-2/3, KM-
SAM и L-SAM).

Среди боевых самолётов РК в 
2019 г было 53% современных 
(F-35А, F-15K, F-16C/D, FA-50), сре-
ди специальных и транспортных 
самолётов – 100%, среди вертолё-

тов – 63% и среди ЗРК – 41% (Patriot 
PAC-2 и KM-SAM). Поскольку поч-
ти вся авиация КНДР устарела, то 
такой состав считался допусти-
мым. Но в связи с возрастанием ра-
кетной и ядерной угрозы КНДР, на-
мечена поставка нового ВВТ и 
модернизация наличного для меж-
видовых систем реагирования на 
эту угрозу:
• систем обнаружения и развед-

ки: поставка наземных РЛС, 
спутников KOMPSAT-6, БЛА 
RQ-4 Global Hawk и KUS-FС;

• многоцелевых и многофункци-
ональных истребителей: модер-
низация F-15K, поставка F-35А, 
создание KF-X; 

• ЗРК ПВО и ПРО: поставка KM-
SAM, модернизация Patriot 
PAC-2 и KM-SAM до уровня 
PAC-3,  создание L-SAM дальне-
го действия; 

• тактических многоцелевых ис-
требителей: содержание 
F-16C/D, FA-50 и F-5E/F для ре-
шения тактических ударных за-
дач и борьбы с авиацией КНДР.      
ТЕХНИКА ВМС РК приведе-

на в табл. 9 [16], а ВМС КНДР – 
табл. 10 [1]

Таблица 9
Класс ВВТ Количество и тип ВВТ
Подлодки: 18: 9 Chang Bogo (KSS-1, в т.ч. с ПКР); 9 Son Won-il (KSS-2)
Эсминцы 9: 3 Sejong (KDD-III) (план + 3), 6 Chungmugong Yi Sun-Sin 

(KDD-II) 
Фрегаты 13: 3 Gwanggaeto Daewang (KDD-I), 1 Daegu (+ 7 план), 6 

Incheon, 3 Ulsan
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Корветы 31: 13 Po Hang, 18 Gumdoksuri (PKX-A), 
Патрульные катера 54:  9 Chamsuri 211 (PKX-B, план ещё 25), 45 Chamsuri 
Тральщики 9: 6 Kan Kyeong, 3 Yang Yang
Минные заградители 2: Won San и Nampo 
Универс. дес. корабль 1 Dokdo
Десантные корабли 4 Cheonwangbong (LST-II)
Танкодесантные корабли 4 Go Jun Bong
Десантные катера 22: 5 LCAC: 3 пр.12061Э; 2 LSF-II (+ 2 план); 10 LCM-8; 3 

LCT Mulgae II;  
4 LCU Mulgae I

Суда обеспечения 7
Морская авиация: 21 самолёт и 46 вертолётов
Самолёты ПЛО 16: 8 P-3C Orion; 8 P-3CK Orion
Транспортные самолёты 5 лёгких Cessna F406 Caravan II
Вертолёты ПЛО 31: 11 Lynx Mk99; 12 Super Lynx Mk99A; 8 AW159 Wildcat
Транспортные вертолёты 15: 8 средних UH-60P Black Hawk; 7 лёгких Bell 205 

(UH-1H Iroquois)
Морская пехота:
Танки 60 K1A1 
БТР 190 KAAV-7A1
Самоходные гаубицы 155-мм: 78: 42 К55А1, 36 К9 
Буксируемые гаубицы 155-мм 120 КН-179
Миномёты 60-мм КМ181, 81-мм КМ187 
ПТРК Метис-М, TOW, Spike NLOS
Береговая оборона: ПКРК RGM-84A Harpoon (ПУ на автомобилях)

Таблица 10
Класс ВВТ Количество и тип ВВТ
Подлодки: 73
ДЭПЛ с БРПЛ 1 Gorae с 1 БРПЛ Bukkeukseong-1 (БРПЛ испытываются) 
ДЭПЛ 20 Type-033/пр.633
Малые ДЭПЛ 32+: 30 Sang-O, 2+ Sang-O II
Сверхмалые ДЭПЛ 20 Yugo и Yeono
Корветы 7: 2 Najin ; 4 Sariwon; 1 Трал
Боевые катера: 378+
Ракетные 18: 8 Osa I; 10 Soju 
Малые ракетные  17+: 4 Huangfen; 6 Комар; 6 Sohung; 1+ Nongo (?)
Большие патрульные  18: 6 Hainan; 7 Taechong I; 5 Taechong II
Торпедные  229: 54 Chong-Jin; 142 Ku Song/Sin Hung/Sin Hung (mod), 

33 Sinpo
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ВМС РК включают корабли и 
катера, построенные на корейских 
вервях (национальной разработки) 
и лицензионные подлодки в т.ч.:   

Подлодки немецкие:
• Chang Bogo (KSS-1, Type-

209/1200), 1290 т, с 8 533-мм TT 
и 14 торпедами SUT/White 
Shark.

• Chang Bogo (KSS-1, Type-
209/1200 с ПКР), 1290 т, с 8 533-
мм TT с 14 торпедами SUT/
White Shark/ПКР UGM-84B 
Harpoon.

• Son Won-il (KSS-2, Type-214; 
воздухонезависимая ЭУ), 1860 
т, с 8 533-мм TT и торпедами 
SUT/White Shark/ПКР Hae Sung 
I/КР Hae Sung III.
Эсминцы:

• Yi Sun-Sin (KDD-II) 4500/5520 т, 
2х4 ПУ c ПКР SSM-700K 
Haeseong, 1 УВП  Mk41 с 32 ЗУР 
SM-2 Block IIIA, 1 УВП K-VLS с 
32 ПЛУР K-ASROC Red Shark/
КР Hyunmoo III, ПУ Mk49 с 21 
ЗУР RIM-116, 1х7 30-мм ЗУ 
Goalkeeper, 127-мм пушка, 2 
вертолёта Super Lynx.

• Sejong (KDD-III) 8500/11000 т, с 
системой Aegis Baseline 7 C2, 4х4 
ПУ с ПКР SSM-700K Haeseong, 2 
УВП  Mk41 с 80 ЗУР SM-2MR, 
УВП K-VLS с 48 КР Hyunmoo 
III/ПЛУР K-ASROC Red Shark, 
ПУ Mk49 с 21 ЗУР RIM-116, 2х3 
324-мм ПЛ ТТ Mk32 с торпеда-
ми K745 Blue Shark, 1х7 30-мм 
ЗУ Goalkeeper, 127-мм пушка, 2 
вертолёта Super Lynx или SH-60 
Seahawk. 
Фрегаты:

• Gwanggaeto Daewang (KDD-I) 
3200/3900 т, с 2х4 ПУ Mk141 с 
ПКР RGM-84, УВП Mk48 с 16 
ЗУР Sea Sparrow, 2х3 324-мм ПЛ 
ТТ Mk32 с торпедами Мк46, 2х7 
30-мм ЗУ Goalkeeper, 127-мм 
пушка, 2 вертолёта Super Lynx.

• Daegu (FFX-II) 2800/3650 т, с 2х4 
ПУ ПКР Haeseong, УВП K-VLS с 
16х4 ЗУР Haegung K-SAAM/16 
КР Haeryong/16 ПЛУР Hong 
Sang Eo, 2х3 ПЛ ТТ с 324-мм с 
торпедами K745 Blue Shark, 1х6 
20-мм ЗУ Mk15 1B Phalanx, 127-
мм пушка, вертолёт Super Lynx 
или AW159.

Сторожевые  96: 59 Chaho; 6 Chong-Ju; 13 Shanghai II; 18 СO-1
Тральщики 24: 19 Yukto I; 5 Yukto II
Десантные корабли 10 Hantae
Десантные катера 257: 96 больших Nampo, 25 средних и 136 на воздушной 

подушке Kongbang
Корабли обеспечения 23
Береговая оборона:
ПКРК 2 полка с HY-1/Kumsong-3 (6 баз с мобильными ПУ)
Береговая артиллерия 130-мм M-1992; СM-4-1
Буксир. артиллерия 122-мм А-19; 152-мм MЛ-20
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• Incheon (FFX-I) 2300/3251 т, с 
2х4 ПУ ПКР/КР Haeseong, 1 ПУ 
Mk49 с 21 ЗУР RIM-116, 2х3 ПЛ 
ТТ 324-мм с торпедами K745 
Blue Shark, 1х6 20-мм ЗУ Mk15 
1B Phalanx, 1 127-мм пушка.

• Ulsan 1446/2350 т, с 2х4 ПУ 
Mk141 с ПКР RGM-84C Harpoon, 
2х3 324-мм ПЛ ТТ Mk32 с торп. 
K745 Blue Shark, 2 76-мм пушки, 
2х2 40-мм ЗУ.
Корветы:

• Po Hang 950/1220 т, с 2х2 ПУ 
ПКР RGM-84 Harpoon, 2х3 ПЛ 
ТТ 324-мм с торпедами  K745 
Blue Shark, 2 76-мм пушки 

• Gumdoksuri (PKX-A) 440/570 т с 
2х2 ПУ ПКР Haeseong, 76-мм 
пушка.
Патрульные катера:

• Chamsuri 211 (PKX-B) 210/250 т, 
76-мм пушка, ПУ с 12 130-мм УР.

• Chamsuri 151/170 т, с 40-мм ЗУ и 
2х3 20-мм ЗУ Sea Vulcan 
Тральщики:

• Yang Yang 730/880 т  c 1х3 20-мм 
ЗУ Sea Vulcan.

• Kan Kyeong 470/520 т c ЗУ 20-мм 
Мк10.
Противолодочные минные за-

градители:
• Nampo 3000/4240 т с УВП K-VLS 

с ЗУР K-SAAM, 2х3 ПЛ ТТ 324-
мм с торпедами  K745 Blue Shark, 
вертолёт в ангаре.

• Won San 2500/3300 т, c 2х3 ПЛ 
ТТ Mk32 324-мм, 76-мм пушка, 
2х2 40-мм ЗУ, вертолётная пло-
щадка, 500 мин.

Десантные корабли:
• УДК Dokdo (LPD-I) 14550/19000 

т, ПУ Mk49 с 21 ЗУР RIM-116, 
2х7 30-мм ЗУ Goalkeeper (несёт 
2 ДКВП LCAC; 10 танков; 700 
чел.; 10 верт. UH-60).

• БДК Cheonwangbong (LST-II) 
4900/8000 т с 2 УВП K-VLS, 1х2 
40-мм ЗУ (несёт 2 десантных ка-
тера LCM; 300 чел.; 2 вертолёта 
UH-60).

• ТДК Go Jun Bong 2900/4900 т, c 
верт. площадкой (несёт 20 тан-
ков, 300 чел.)
Десантные катера:

• ДКВП Solgae 621 (РФ пр. 12061Э 
«Мурена-Э») 95/155 т, 2х6 30-мм 
ЗУ (несёт 1 танк; 130 чел.); 

• ДКВП Solgae 631 (LSF-II, амери-
канский LCAC) 95/155 т, 20-мм 
пушка (несёт 150 чел. или 1 танк 
и 24 чел.)

• LCM LCM-8; LCT Mulgae II; LCU 
Mulgae I
Морская авиация имеет самолё-

ты ПЛО Р-3С/СК и транспортные 
F406, вертолёты ПЛО Lynx, Super 
Lynx и AW159, транспортные UH-
60P и Bell 205.

Морская пехота имеет, в основ-
ном, вооружение как у СВ (танки 
К1А1, 155-мм СГ К55А1 и К9, букси-
руемые гаубицы КН-179), но у неё 
есть и лицензионные американские 
плавающие БТР KAAV-7A1, и изра-
ильские СПТРК Spike NLOS. 

Береговая оборона имеет ПКРК 
RGM-84A Harpoon с ПУ на автомо-
билях.
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Перспективные подлодки и ко-
рабли:
• Подлодка Dosan Ahn Changho 

(KSS-3, с воздухонезависимой 
ЭУ), 3800/4250 т с 8 533-мм TT и 
торпедами SUT/White Shark/
ПКР Haeseong I/КР Hae Sung III; 
УВП с 6, затем 10 КР Chonryong/
БРПЛ Hyunmoo IIB. Намечено в 
2025 г получить 1-ю,  а всего до 
2029 г – 9 подлодок. 

• Эсминец KDX-III Batch-II будет 
оснащен гибридным электро-
приводом и системой ПРО BMD 
5.1 c ЗУР SM-2/3/6. РЛС может 
быть по технологии нитрида 
галлия. Корабль будет иметь 
усовершенствованный пункт 
боевого управления, улучшен-
ную скрытность, носовой и бук-
сируемый гидролокаторы. При 
последующей модернизации он 
может быть оснащен лазерным 
оружием. До 2028 г намечено 
получить 3 ед.

• Эсминец KDDX (KDX-IV). Ма-
лозаметный, 8000 т, будет осна-
щён системой Aegis, УВП K-VLS 
c 48 ЗУР SM-3/6, 4х4 ПУ ПКР 
SSM-700K Haeseong, УВП K-VLS 
c 16 КР Hyunmoo IIIС, 127-мм 
пушкой, 2 вертолёта. Планиро-
валось получить 6 ед. в середине 
или конце 2030-х годов [17]. 

• Арсенальный корабль (новый 
класс, на базе эсминца KDX-II). 
Малозаметный, 4000-5000 т, бу-
дет оснащён 4 УВП со 128 КР, 4 
УВП с 64 ЗУР Haegung K-SAAM 

и 127-мм пушкой. Имеет верто-
лётную площадку. Поступле-
ние – в конце 2020-х годов [18]. 

• Фрегат FFX-III (улучшенный FFX-
II). Имеет УВП K-VLS на 24 ячей-
ки (дополнительно ЗУР M-SAM с 
возможностями ПРО) и новые 
РЛС. Поступление – 6 ед. к 2026 г.

• УДК Marado типа Dokdo (LPD-I) 
с усовершенствованными РЛС, 
боевыми и оборонительными 
системами (в т.ч. ЗРК СД) по-
ступит в 2020 г.  

• УДК LPD-II (лёгкий авианосец 
LPX-II, способный нести 20 
F-35B), 30000 т (20 танков или 
БТР; 3000 чел) поступит в нача-
ле 2030-х годов [18].
Кроме того, в перспективе бу-

дут поставлены уже существующие 
типы фрегатов (7 Daegu FFX-II) и 
патрульных катеров (25 PKX-B).

Перспективные самолёты и вер-
толёты морской авиации:
• 6 американских патрульных са-

молётов P-8 Poseidon для заме-
ны самолётов P-3C (будут заку-
плены в США).

• 12 противолодочных вертолё-
тов (английских AW159 Wildcat 
или американских MH-60 
Seahawk) – рассматривается 
возможность закупки.
Перспективное вооружение 

морской пехоты:
• Амфибийная БМП морской пе-

хоты KAAV-II. 
• Ракетные комплексы береговой 

обороны Bigung (на экспорт - 
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Poniard). ПУ имеет 36 70-мм 
стволов для УР K-LOGIR весом 
15 кг (БЧ 5 кг) с дальностью 
стрельбы 5-8 км. ПУ установле-
ны на шасси 6х6 КМ809А1 [19].
Анализ ВМС РК показал, что 

это океанский сбалансированный 
флот, имеющий, в основном, совре-
менный корабельный состав: не-
мецкие подлодки 209 и 214 (корей-
ские лицензионные KSS-1/2), а 
также корейские боевые корабли и 
катера, построенные по западной 
технологии с вооружением США и 
РК (эсминцы KDD-II/III, фрегаты 
KDD-I, FFX-I/II и Ulsan, корветы 
Po Hang и PKX-A, патрульные кате-
ра Chamsuri и PKX-B, тральщики 
Kan Kyeong и Yang Yang, минные за-
градители Won San и Nampo, де-
сантные корабли (в т.ч. УДК Dokdo) 
и катера, суда обеспечения), а так-
же самолёты и вертолёты морской 
авиации, вооружение морской пе-
хоты. 

Современны все подлодки и эс-
минцы, 77% фрегатов, 58% корве-
тов. Планируется обновление и 
усиление ВМС с поставкой пер-
спективных ракетных подлодок 
KSS-3, эсминцев KDX-III Batch-II и 
KDDX (KDX-IV), арсенального ко-
рабля (новый класс на базе KDD-
II), УДК типа Dokdo (LPD-I) и LPD-
II (лёгкий авианосец LPX-II), 
наличных подлодок KSS-2, фрега-
тов FFX-II и катеров PKX-B.

Морская авиация имеет заку-
пленные в США самолёты и транс-

портные вертолёты, в Англии – 
вертолёты ПЛО. Современны в 
морской авиации 59% ЛА, из них 
50% самолётов ПЛО, 65% вертолё-
тов ПЛО и 53% транспортных вер-
толётов. Планируется поставка 
американских самолётов ПЛО Р-8 
и вертолётов ПЛО.

Морская пехота имеет корей-
ские танки К1А1, СГ К9, миномёты 
КМ181 и КМ187, лицензионные из 
США БТР KAAV-7A1, СГ К55А1, 
гаубицы КН179,  закупленные в 
США ПТРК TOW и ПКРК Harpoon, 
в России – ПТРК Метис-М, в Изра-
иле – ПТРК Spike NLOS. Это воору-
жение относительно современно, а 
в перспективе планируется закуп-
ка корейских амфибийных БТР 
KAAV-II, РСЗО с 70-мм УР берего-
вой обороны и вертолётов MUH-1 
Marineon в транспортном и воору-
жённом вариантах.

Сравнение ВМС РК и КНДР. 
ВМС КНДР – это прибрежные и 
несбалансированные морские 
силы, с многочисленными, но силь-
но устаревшими единицами флота, 
предназначенными для решения 
ограниченных задач. Они  имеют 
73 подлодки (1 ДЭПЛ Gorae с 1 
БРПЛ, 20 ДЭПЛ Type-033/пр. 633, 
32+ малых Sang-O и Sang-O II, 20 
сверхмалых Yugo и Yeono); 7 корве-
тов (2 Najin, 4 Sariwon и 1 «Трал»); 
378+ боевых катеров (18 ракетных 
(8 «Оса I» и 10 Soju), 17+ малых ра-
кетных (4 Huangfen; 6 «Комар», 6 
Sohung; 1+ Nongo ?), 18 больших 
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патрульных (6 Hainan, 7 Taechong I, 
5 Taechong II), 229 торпедных (54 
Chong-Jin; 142 Ku Song/Sin Hung/
Sin Hung (mod), 33 Sinpo), 96 сторо-
жевых (59 Chaho; 6 Chong-Ju; 13 
Shanghai II и 18 СO-1)); 24 траль-
щика (19 Yukto I и 5 Yukto II); 10 де-
сантных кораблей Hantae; 257 де-
сантных катеров (96 больших 
Nampo, 25 средних и 136 на воз-
душной подушке Kongbang), а так-
же 23 корабля обеспечения. Всего 
это св. 480 устаревших боевых и до 
270 десантных ед., в т.ч. 73 подлод-
ки (из них. лишь 21 средняя, 
остальные малые и сверхмалые), 2 
фрегата и 5 корветов, 378 боевых 
катеров (в т.ч. св. 35 ракетных и 229 
торпедных!), 24 тральщика, 10 де-
сантных кораблей и 257 катеров.

Тогда как ВМС РК имеет до 120 
относительно современных боевых 
и св. 30 десантных ед., в т.ч. 18 под-
лодок, 9 эсминцев, 13 фрегатов, 31 
корвет, 54 патрульных катера, 9 
тральщиков, 2 минных заградите-
ля, 9 десантных кораблей и 22 кате-
ра. ВМС РК имеет 53 корабля (22 
океанских), а КНДР – 7 (океанских 
нет). Подлодки, корабли и катера 
РК имеют значительно более со-
временное и мощное вооружение, 
но КНДР имеет в 4 раза больше бо-
евых ед. и в 9 раз – десантных ед. 
Впрочем, с учётом береговой охра-
ны РК (до 70 боевых и до 10 десант-
ных ед.) КНДР имеет в 2,5 раз боль-
ше боевых ед. и в 7 раз – десантных 
ед. Также надо учесть, что ВМС и 

береговая охрана РК имеют вместе 
до. 90 самолётов и вертолётов, а в 
ВМС имеет и морскую пехоту (2 
дивизии, 2 бригады и гарнизон).           

Основной задачей ВМС КНДР 
является поддержка боевых дей-
ствий своих СВ, а большую часть 
составляют силы береговой охра-
ны. ВМС КНДР способны прово-
дить операции в прибрежной зоне 
(по защите границы, наступатель-
ные и оборонительные действия, 
ракетные и артиллерийские об-
стрелы прибрежных целей, мини-
рование и рейды). Из-за несбалан-
сированности состава флот имеет 
ограниченные возможности по 
контролю моря, сдерживающих 
действий и борьбе против подло-
док. По числу боевых и десантных 
единиц (750) ВМС КНДР одни из 
крупнейших в мире, но это, в ос-
новном, катера (635 ед.) Их воору-
жение, устарело, они не имеют ЗРК. 
Но для действий в прибрежной 
зоне у них есть определённые воз-
можности. Малые и сверхмалые 
подлодки и катера КНДР могут вы-
саживать группы спецназа и дей-
ствовать против кораблей РК на 
мелководье.

ВМС РК планируется задей-
ствовать во всех трёх стратегиче-
ских межвидовых системах реаги-
рования на ракетную и ядерную 
угрозу: «Удары по стратегическим 
целям» и «Массированного ракет-
ного удара возмездия» (БР и КР 
подлодок KSS-3, КР эсминцев KDX-
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II/III/IV и фрегатов FFX-II/III, ар-
сенального корабля), а также ПВО 
и ПРО (РЛС и ЗРК эсминцев KDX-
II/III/IV, фрегатов FFX-II/III и арсе-
нальных кораблей).

В ВМС РК современными счи-
таются все подлодки и эсминцы, 
77% фрегатов, 58% корветов. Для 
борьбы с многочисленным, но 
устаревшим «москитным» флотом 
КНДР это считалось достаточным. 
Однако, учитывая возрастание ра-
кетной и ядерной угрозы КНДР, 
для межвидовых систем реагиро-
вания на эту угрозу намечена по-
ставка перспективных ракетных 
подлодок KSS-3, эсминцев KDX-III/
IV, фрегатов FFX-II/III и арсеналь-
ного корабля. Также это подлодки 
и корабли должны поддержать пре-
тензии РК на некоторые острова в 
споре с Китаем и Японией (так же, 
как поставки УДК LPD-I и УДК/
авианосца LPD-II). А для борьбы с 
многочисленными торпедными, 
артиллерийскими и десантными 
катерами КНДР будут поставлять-
ся патрульные катера PKX-B с 76-
мм пушками и 130-мм УР, а также 
РСЗО береговой обороны Bigung  с 
70-мм УР K-LOGIR

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Ситуация на 
Корейском п-ве, несмотря на на-
чавшиеся переговоры, напряжён-
ная. Там переплелись интересы не 
только РК и КНДР, но и США, РФ, 
КНР и Японии. А поскольку КНДР, 
США, РФ и КНР имеют ядерное 
оружие, то если война там начнёт-

ся, она может перерасти в глобаль-
ную ядерную.         

РК и Украина отличаются очень 
сильно, но между ними есть об-
щее  – то, что РК противостоит 
КНДР в ситуации, сходной с про-
тивостоянием на Донбассе Украи-
ны и ДНР/ЛНР, созданных и под-
держиваемых Россией. Только у РК 
это происходит уже 66 лет, а в Укра-
ине – 6 лет. И в этом аспекте опыт 
РК представляет интерес для Укра-
ины. Также РК проводит реформу 
и перевооружение своих ВС. Опыт 
этого также представляет интерес 
для ВС Украины.

РК – государство в Восточной 
Азии. Площадь страны  100210 кв. 
км, длина береговой линии –  2413 
км. Горы занимают 70% террито-
рии, пахотные земли – 21%. РК рас-
положена на юге Корейского п-ва и 
имеет на севере границу с КНДР 
длиной 241 км. Государства разде-
лены ДМЗ шириной 4 км. С запада, 
востока и юга РК омывается моря-
ми, а у берегов есть до 3 тыс. остро-
вов, в основном небольших.

Форма правления страны – пре-
зидентская республика.  

РК – экономически высокораз-
витая индустриальная держава, 
имеющая сильный ОПК, её ВВП в 
2017 гг. составлял 1,53 трлн. долл., 
военный бюджет – 35,7 млрд. 
долл. (2,3% ВВП). Население – 
51,18 млн. чел.

КНДР начала Корейскую войну 
1950-1953 годов, и быстро разгро-
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мила войска РК, под контролем ко-
торых оставалось 10% страны. 
Если бы не вмешательство в кон-
фликт ВС США и ООН, разгром 
стал бы полным. В РК это помнят и 
делают всё, чтобы подобное не по-
вторилось. 

Площадь КНДР 120540 кв. км, 
длина береговой линии – 2495 км. 
Горы занимают 80% территории, 
пахотные земли – 14%. КНДР рас-
положена на севере Корейского 
п-ва и имеет границу на севере с 
Китаем (1416 км) и Россией (19 км), 
а на юге с РК. С запада и востока 
КНДР омывается морями. 

Форма правления страны – пар-
ламентская республика (фактиче-
ски  тоталитарный режим с куль-
том личности). Единственная 
партия – трудовая партия Кореи 
коммунистического типа. Власть в 
стране принадлежит Ким Чен Ыну, 
председателю госсовета. 

КНДР – экономически слабо-
развитая держава, её ВВП в 2017 г 
составлял лишь 16,3 млрд. долл. (в 
87 раз меньше, чем в РК), военный 
бюджет – 3,95 млрд. долл. (24% 
ВВП, в 9 раз меньше, чем в РК). На-
селение – 25,248 млн. чел. (вдвое 
меньше, чем в РК). Однако КНДР 
имеет  большой ОПК, хоть и уста-
ревший.  

Комплектование ВС РК рядовы-
ми и сержантами осуществляется 
путём призыва Ему подлежат муж-
чины в возрасте от 18 до 35 лет (в 
войну – до 45 лет). Срок военной 

службы составляет: в СВ 20 мес., в 
ВМС – 23, в ВВС – 24

ВС РК имеют 625 тыс. чел. (СВ 
490 тыс., ВВС 65 тыс., ВМС 70 тыс.). 
К 2022 г намечено уменьшить чис-
ленность ВС до 522 тыс. чел. (за 
счёт сокращений в СВ).

Войска США в РК включают 
28,5 тыс. чел.

Резервы ВС РК насчитывают 3,1 
млн. чел. 

Военизированные силы РК – 9 
тыс. чел., их резерв – 3 млн. чел.

Комплектование ВС КНДР. Лич-
ный состав СВ призывается на 5-12 
лет, ВВС – на 3-4 года, ВМС – на 
5-10 лет. После этого – временные 
призывы до возраста 40 лет, за-
тем – нахождение в Красной гвар-
дии до возраста 60 лет. 

ВС КНДР имеют 1,28 млн. чел. 
(СВ 1,1 млн., ВВС 110 тыс., ВМС 60 
тыс., стратегические силы 10 тыс.). 
По численности ВС КНДР вдвое 
превосходит РК (СВ в 2,2 раза, ВВС 
в 1,7 раз) и лишь ВМС РК больше (в 
1,2 раза).  

Резервы ВС насчитывают 600 
тыс. чел

Военизированные силы КНДР – 
189 тыс. чел., их резерв  – 5,7 млн. 
чел. 

Административная организа-
ция СВ РК включает следующие 
рода войск: пехоту, танковые вой-
ска, ракетные части и подразделе-
ния, артиллерию, войска специаль-
ного назначения, ПВО, 
инженерные, химические, армей-
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скую авиацию, органы, соединения 
и части тылового обеспечения, а 
также военную полицию.

Оперативная организация СВ в 
2019 г включала 10 командований 
(сухопутных операций, 2-е опера-
тивное, обороны столицы, спецо-
пераций, воздушных операций, ра-
кетное, учебное, личного состава, 
тыла, мобилизации).

Всего в СВ 8 армейских корпу-
сов (АК), 21 дивизия постоянной 
готовности/регулярная (16 пехот-
ных (ПД) и 5 механизированных 
(МД)), 17 пехотных дивизий сокра-
щённого состава (5 резервных (Р 
ПД) и 12 территориальной оборо-
ны (Д ТО)), 28 бригад (5 бронетан-
ковых (БрТбр), 2 воздушно-штур-
мовые (ВШбр), 5 
воздушно-десантных (ВДбр), 1 спе-
циальных миссий (бр СМ), 7 ар-
тиллерийских (Абр), 6 инженерных 
(Ибр), 2 армейской авиации (бр 
АА)) и др. 

В т.ч. в командовании обороны 
столицы 2 Д ТО, бригада ПВО, 6 
групп (МТО, военной полиции, 
учебная, безопасности, связи, ин-
женерная), б-н коммандос; в ко-
мандовании спецопераций 6 бри-
гад, международная группа 
поддержки мира, школа специаль-
ных сил и группа специальных 
миссий; в командовании воздуш-
ных операций 2 бр АА; в командо-
вании мобилизации 4 Р ПД и 12 
групп мобилизации Д ТО, а также 
морской пехоты.  

Командование сухопутных опе-
раций имеет в прямом подчинении 
2 Д ТО, 1 БрТбр, 2 командования 
МТО, 6 групп (2 связи, 1 артилле-
рии, 3. инженерные). Также коман-
дование сухопутных операций 
включает 8 АК.

АК РК представляет собой об-
щевойсковое оперативно-тактиче-
ское объединение, включающее 2-4 
ПД и/или МД, также могут быть 1 
БрТбр или б-н, по 1 бригаде или 
группе (артиллерийской, инженер-
ной, МТО), по 1 группе (связи 
и  АА), 1 полк или б-н коммандос, 
1 полк охраны, 1 б-н РХБЗ, 1 зенит-
ный д-н.  

В частности, VII-й маневрен-
ный корпус имел 4 МД; I-й АК – 4 
дивизии (3 ПД и 1 МД); II-й, III-й и 
VI-й АК – по 3 ПД; V-й и VIII-й АК 
– по 2 ПД; Столичный корпус имел 
2 дивизии (ПД и Д ТО),

2-е оперативное командование 
включало 7 Д ТО, 2 бригады ком-
мандос, 5 групп (связи и 4 инже-
нерные), б-н РХБЗ,  командование 
тылового обеспечения.

СВ США в РК имеют 19,2 тыс. 
чел. Они включают 2 штаба (армии 
и  дивизии), 4 бригады (БрТбр, АА, 
РСЗО и ПВО); батарею ЗРК ПРО 
THAAD; склады ВВТ для ещё од-
ной бронетанковой бригады.

СВ КНДР включали 13 штабов 
АК (2 механизированных, 10 пе-
хотных и 1 обороны столицы), 33 
регулярные дивизии (27 ПД, 4 МД, 
1 БрТД и 1 АД), 40 Р ПД,  82 брига-
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ды (14 Пбр, 15 БрТбр, 15 лёгких, 5 
ВДбр, 2 амфибийные, 21 Абр, 9 бр 
РСЗО, 1 инженерная переправоч-
ная), 18 резервных Пбр, 5-8 инже-
нерных переправочных/амфибий-
ных полков, 26 отд. б-нов (8 
специальных сил, 17 разведыва-
тельных, 1 воздушно-десантный), 

Отсюда СВ КНДР превосходили 
РК по числу корпусов в 1,6 раз (в 1,4 
раза – пехотных и в 2 раза – механи-
зированных), по числу дивизий по-
стоянной готовности в 1,5 раз (в 1,7 
раз – пехотных, но число механизи-
рованных дивизий одинаково), по 
числу дивизий резерва в 1,7 раз, по 
числу бригад в 2 раза (в т.ч. в 7 раз  – 
пехотных, в 3 раза – бронетанковых, 
в 4 раза – артиллерийских и РСЗО). 
Но надо учитывать, что вооружение 
механизированных войск и артил-
лерии у СВ РК в основном более со-
временное и эффективное, как и си-
стемы обеспечения. Кроме того, 
здесь не учтены 2 дивизии и 2 бри-
гады морской пехоты РК, формиро-
вания СВ США, дислоцирующиеся 
в РК, и те, что могут быть перебро-
шены из США.     

Пехотная дивизия РК является 
основным типом дивизий СВ РК. 
Её полковая организация как у пе-
хотных дивизий США 50-х годов (с 
учётом современных корейских ус-
ловий), но она отвечают своему на-
значению – стационарная оборона 
с опорой на укрепления. Такие ди-
визии похожи на дивизии КНДР и 
предназначены, чтобы им проти-

востоять.  Регулярная пехотная ди-
визия обычно включает 4 полка (3 
пехотных и артиллерийский), а 
также 7 б-нов (танковый, разведы-
вательный, связи, инженерный, 
химзащиты, снабжения и медицин-
ский). Вместо танкового б-на и б-на 
химзащиты могут быть роты. Так-
же дивизия может включать про-
тивотанковую роту или две, зенит-
ную батарею  и патрульную роту 
ДМЗ. Всего в пехотной дивизии до 
15 тыс. чел., 27-46 танков М48А5К, 
130 миномётов (9 СМ К281, 81 
КМ29А1/КМ187 и 40 КМ30), ПТРК 
TOW-2А, 54 гаубицы КМ101А1 и 
18 КН179, ЗУ КM167А3 Vulcan. Во-
оружение дивизии устарело, но оно 
отвечает задаче борьбы с массами 
пехоты КНДР – в дивизии много 
стрелкового оружия, миномётов и 
гаубиц. Танков в дивизии немного, 
как и ПТРК, а в пехотных б-нах – 
лишь безоткатные орудия. Это 
объясняется  тем, что местность во 
многих районах мало пригодна для 
действий бронетехники, а танки 
КНДР несовременны. Подразделе-
ния ПВО дивизии представлены 
лишь батареей  20-мм ЗУ и ПЗРК, 
что объясняется устарелостью ави-
ации КНДР. Но зато средства 
управления, связи и разведки, дру-
гого обеспечения значительно бо-
лее современны, чем у КНДР. Кро-
ме того, пехотные дивизии РК 
хорошо оснащены автотранспор-
том, так что их можно считать мо-
торизованными.
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В перспективе в пехотных диви-
зиях вырастет мобильность (новые 
БТР К808, колёсные СГ К105А1, ав-
томобили KLTV и MSTV), возмож-
ности разведки (БпЛА и наземные 
роботы), боевые возможности сол-
дат (новая экипировка пехотинца 
Warrior), управляемость (сетецен-
трическая система управления).

Резервная пехотная дивизия 
имеет ту же организацию, что и ре-
гулярная, но большая часть её лич-
ного состава скадрирована, а воо-
ружение – устаревшее

Дивизия территориальной обо-
роны может включать до пяти пе-
хотных полков, д-н гаубиц, 2 б-на 
(связи и инженерный), 5 рот (штаб-
ная, разведки, РХБЗ, ремонтная и 
транспортная), 2 группы (МТО и 
обеспечения мобилизации). Боль-
шая часть бойцов дивизии скадри-
рована, танков и БТР нет, а воору-
жение – старое.

Механизированные дивизии – 
главные маневренные и ударные 
соединения СВ. Они имеют самые 
совершенные в СВ РК организацию 
и вооружение. Дивизия по штату 
включает 4 бригады (2 механизи-
рованные, бронетанковую, артил-
лерийскую) и 8 б-нов (разведки, 
связи, инженерный, химзащиты, 
снабжения/транспорта, медицин-
ский, военной полиции, учебный) 
и зенитный д-н. В элитной столич-
ной дивизии 12 тыс. чел., 130+ тан-
ков К1А1 и К1А2, 168+ БМП К21, 
54 СМ К281А1 и 36 К242А1, 72 155-

мм СГ К9, а также ЗСУ К30, БТР 
К200 и К200А1, КШМ К277, БМ 
(РХБ разведки К216, инженерные 
КМ9, дымовые К221), МТУ K1 
AVLB, БРЭМ К1 ARV, К21 ARV и 
К288А1. В других механизирован-
ных дивизиях РК вооружение ме-
нее современное. 

В перспективе механизирован-
ные дивизии получат новые танки 
К2 и БМП К21, автомобили KLTV и 
MSTV, БпЛА и наземных роботов, 
экипировку пехотинца Warrior и 
сетецентрическую систему управ-
ления.

Бронетанковые бригады – глав-
ная ударное и мобильное соедине-
ние ряда армейских корпусов СВ. 
Бригада включает 4-6 б-нов (2-3 
танковых, 1-2 механизированных, 
МТО), д-н СГ, 3 роты (разведки, 
связи, инженерная) и зенитная ба-
тарея. В бригаде 56-84 танка К1, 30-
60+ БТР К200А1, 21-38 СМ (9-18 
К281 и 12-20 К242), 18 СГ К55А1, 
ЗСУ К30 Biho. Исключение – 3-я 
бронетанковая бригада, которая 
имеет российские танки Т-80У, ко-
рейские К1Е1и российские БМП-3,..

Артиллерийская бригада может 
включать штабной б-н, д-н обнару-
жения целей и 4-6 д-нов артилле-
рии (в т.ч. 3-5 155-мм самоходных/
буксируемых гаубиц и 1– РСЗО). 
Четыре бригады имеют дополни-
тельно 1-3 артиллерийские группы, 
в каждой  есть штабной б-н и 2-5 
д-нов артиллерии. Всего в бригаде 
может быть от 4-х артиллерийских 
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д-нов (72 ед.) до 18 д-нов (324 ед.). 
Артиллерия включает  155-мм са-
моходные гаубицы К55А1 или 
К9А1, 155-мм буксируемые гауби-
цы КН179 или М114А1, 130-мм 
РСЗО К136, 227-мм MLRS, 239-мм 
К239. В д-нах обнаружения целей 
контрбатарейные РЛС AN/TPQ-36 
и AN/TPQ-37, ARTHUR-K.  

Бригада ПВО включает штаб-
ную роту, 4 зенитных д-на и под-
разделения обеспечения. Брига-
да имеет самоходные ЗРК К31, 
ПЗРК Mistral, 35-мм ЗУ GDF-003, 
20-мм ЗУ КM167А3 Vulcan и РЛС 
TPS-830K.  

Бригады армейской авиации: 
1-я бригада – для решения ударных 
задач и разведки включает штаб-
ную роту и 5 б-нов (4 АА и воздуш-
но-десантный). В бригаде ударные 
вертолёты AH-64E и AH-1S/F, раз-
ведки Bo-105 и MD500, многоцеле-
вые UH-1H. 2-я бригада – для пере-
броски войск включает штабную 
роту, 6 б-нов (5 АА и воздушно-де-
сантный). Бригада имеет транс-
портные вертолёты CH-47D, мно-
гоцелевые UH-1H, UH-60P и 
KUH-1. 

Группы представляют собой 
специализированные формирова-
ния размером между отд. полком и 
бригадой. В т.ч. группы: артилле-
рийские (отд. и в составе артилле-
рийских бригад), инженерные, свя-
зи, армейской авиации, тылового 
обеспечения, военной полиции, 
учебные и охраны. Группа обычно 

включает штабную роту (б-н) и не-
сколько б-нов (д-нов) одного рода 
войск. Организация группы зави-
сит от наличия подразделений и 
задач, что делает её весьма гибким 
и удобным формированием. 

Согласно реформе СВ намечено к 
2022 г сократить их с 490 тыс. чел. до 
387 тыс. чел., уменьшить число кор-
пусов с 8 до 6,  дивизий – с 38 до 31, а 
бригад – с 28 до 16. Такие большие 
сокращения намечено компенсиро-
вать за счёт совершенствования ор-
ганизации СВ и перевооружения бо-
лее эффективным ВВТ. 

К 2020 г планируется сформи-
ровать специальный горнострел-
ковый полк для нейтрализации ди-
версионных подразделений КНДР 
и ракетную бригаду для борьбы с 
формированиями дальнобойной 
артиллерии и ракетных войск 
КНДР. 

ВВС РК включают штаб и 3 ко-
мандования (оперативное, тыла и 
учебное). 

Оперативное командование 
включает 4 командования: боевое 
(10 истребительных авиакрыльев), 
воздушной мобильности и развед-
ки (3 крыла: летной подготовки, 
транспортных перевозок и специ-
альных миссий), ПВО (3 зенитно-
ракетные бригады), управления 
ПВО (2 группы управления ПВО и 
2 группы контроля за воздушным 
пространством).

Командование тыла ВВС вклю-
чает 3 группы (обслуживания скла-
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дов,  поставки на склады и транс-
портировки).

Учебное командование ВВС 
имеет крыло базовой военной под-
готовки, высшее авиационное учи-
лище ВВС и школу технического 
персонала ВВС

Всего в ВВС 44 эскадрильи: 23 
боевых самолётов (2 с F-4E, 6 с 
F-5E/F, 3 с F-15K, 10 с KF-16C/D, 2 с 
FA-50); 1 радиоразведки с Hawker 
800RA/XP; 2 поиска и спасения (с 
вертолётами AS332L; Bell 412EP; 
HH-47D; HH-60P; Ka-32); 6 транс-
портных (1 VIP (с самолётами 
B-737-300; B-747; CN235-220; вер-
толётами S-92A; VH-60P), 3 (1 спец-
операций) с C-130H/H-30/J-30, 2 с 
CN235M-100/220); 1 транспортных 
вертолётов  (UH-60P спецопера-
ций); 11 учебных (2 с F-5E/F, 1 с 
F-16C/D, 4 с KT-1, 1 с Ил-103, 3 с 
T-50/TA-50). Также в ВВС есть 1 
крыло наблюдения с KO-1 и 3 зе-
нитно-ракетные бригады ПВО (3 
д-на (24 батр) ЗРК I-HAWK; 2 д-на 
(8 батарей) ЗРС Patriot PAC-2 
GEM-T).

ВВС США в РК имеют 8,8 тыс. 
чел. Они включает штаб группы и 2 
истребительных авиакрыла (в од-
ном 2 эскадрильи по 20 F-16C/D, в 
другом эскадрилья с 20 F-16C/D и 
эскадрилья с 24 A-10C), также есть 
эскадрилья разведки с U-2S и бата-
рея ЗРС ПРО THAAD. Планирует-
ся F-16C/D заменить на 60 F-35А.

ВВС КНДР включали 4 воздуш-
ные дивизии (годовой налёт лётчи-

ков 20 ч). Всего в ВВС 23 полка бое-
вых самолётов: 3 – лёгких 
бомбардировщиков Н-5 и Ил-
28;1  – штурмовиков Су-25/Су-
25УБК; 19 – истребителей (1 с МиГ-
15, 6 с J-5 и МиГ-17, 4 с J-6 и МиГ-19, 
5 с J-7 и МиГ-21Ф-13/ПФМ, 1 с 
МиГ-21бис, 1 с МиГ-23МЛ/П, 1 с 
МиГ-29А/С/УБ); 6 – транспортных 
самолётов (Ан-2/Y-5 (для перебро-
ски 2-х снайперских бригад в РК), 
Ан-24, Ил-18, Ил-62М, Ту-134, Ту-
154). 

Также есть  несколько полков 
учебных самолётов (CJ-6, FT-2, 
МиГ-21У/УМ) и вертолётов 
(Hughes 500D/E, Ми-8, Ми-17, Ми-
26, Ми-2, Z-5). 

Войска ПВО включали 19 бри-
гад с ЗРК С-125, С-75, С-200, 
Pongae-5, ПЗРК «Стрела-2/3», 
«Игла-1».  

ВМС РК включают штаб, воен-
ный флот, корпус морской пехоты, 
два командования (учебное и ты-
ловое), академию. 

Военный флот имеет 3 флота 
(восточного, западного, южного 
морей) и 7 отд. формирований: ко-
мандование подводных сил, фло-
тилия разнородных сил (3 эскадры: 
минная, амфибийная, морская мо-
бильная строительная), авиакрыло 
морской авиации, оперативная 
флотилия (3 эскадры: 2 оператив-
ные, мобильная тыла), боевая учеб-
ная группа, флотилия специальной 
войны (боевые пловцы, подрывни-
ки и спасатели), группа разведки.  
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Формирования ВМС США в РК 
насчитывают 250 чел.

Корпус морской пехоты и ко-
мандование северо-западных о-вов 
РК насчитывают 29 тыс. чел. Они 
включают штаб, 2 дивизии и 2 бри-
гады морской пехоты, гарнизон 
о-ва Йонпхендо и 2 группы (учеб-
ная и тыла).

Дивизия морской пехоты вклю-
чает 4 полка (3 морской пехоты и 
артиллерийский), а также 8 б-нов 
(штабной, танковый, амфибийных 
машин, разведки, связи, инженер-
ный, снабжения и ремонтный).

Бригада морской пехоты имеет 
4-5 б-нов (штабной и 3-4 морской 
пехоты), д-н артиллерии и инже-
нерную роту (может быть рота раз-
ведки). 

Гарнизон о-ва Йонпхендо имеет 
2 б-на (штабной и морской пехо-
ты), д-н артиллерии и роту развед-
ки.

В корпусе морской пехоты РК 
планируется сформировать верто-
лётное крыло из 4-х эскадрилий (2 
транспортных и 2 вооружённых 
вертолётов). 

Формирования корпуса мор-
ской пехоты США в РК насчитыва-
ют 250 чел.

Военизированные формирова-
ния РК включают береговую охра-
ну, которая имеет 5 региональных 
управлений и 17 станций.

ВМС КНДР делятся на Запад-
ный флот (включает 5 военно-мор-
ских районов) и Восточный флот (7 

военно-морских районов). В бере-
говой обороне 6 бригад. 

Западный флот имеет 6 эскадр и 
действует в Жёлтом море. Флот 
включает 3  бригады (1 десантных 
катеров, 2 охраны водного района) 
и 9 д-нов (4 ракетных катеров, 4 
подлодок, 1 охраны района).

Восточный флот имеет 10 
эскадр и действует в Японском 
море.  Флот включает 5 бригад (2 
десантных катеров, 2 охраны во-
дного района, 1 катеров), 9 д-нов (1 
фрегатов, 3 ракетных катеров, 1 
торпедных катеров, 3 подлодок, 1 
сверхмалых подлодок – сил спец-
наза).

Основной задачей ВМС КНДР 
является поддержка своих СВ. 
ВМС способны проводить опера-
ции в прибрежной зоне (по защите 
границы, обстрелы прибрежных 
целей, минирование и рейды). 
Флот имеет ограниченные возмож-
ности по контролю морей, сдержи-
вающих действий и борьбе против 
подлодок. По числу единиц (750) 
ВМС КНДР одни из крупнейших в 
мире, но это, в основном, катера 
(635 ед., из них св. 35 ракетных и до 
230 торпедных!) Их вооружение, 
устарело, отсутствуют ЗРК. Но они 
могут действовать в прибрежной 
зоне. Малые подлодки и катера мо-
гут высаживать группы спецназа и 
действовать против кораблей РК 
на мелководье.

СОСТАВ ВООРУЖЕНИЙ ВС 
РК отражает очень серьёзные обо-
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ронные потребности страны, её 
значительные экономические и 
технологические возможности и 
стремление вести рациональную 
военно-техническую политику.

ВООРУЖЕНИЕ СВ РК включа-
ет современное корейское (танки, 
БМП, БТР, СГ, РСЗО, миномёты, 
комплексы БР и КР, ПТРК, ЗРК МД, 
ПЗРК, ЗСУ, вертолёты, БЛА, стрел-
ковое оружие); устаревающее, ли-
цензионное, в осн., из США, (БТР, 
СГ, гаубицы, миномёты, безоткат-
ные орудия, ЗСУ и ЗУ); старое, ку-
пленное, в осн., в США (танки, БТР, 
гаубицы, миномёты, ПЗРК, ЗУ, вер-
толёты, БЛА) и реже современные 
(РСЗО, комплексы ТР, ПТРК, 
ПЗРК, вертолёты и БЛА); получен-
ные из РФ в малом к-ве (танки, 
БМП, ПТРК и ПЗРК). ОПК РК раз-
рабатывает и выпускает по запад-
ным технологиям почти всю но-
менклатуру ВВТ СВ. Оно во многом 
заменило старое иностранное воо-
ружение и начало заменять устаре-
вающее лицензионное. А перспек-
тивное ВВТ СВ (миномёты, ПТРК, 
ЗСУ, вертолёты, БЛА, наземные ро-
боты и др.) – только корейское.   

По основным категориям ВВТ в 
СВ имеется 61% ед. артиллерии 
(46%  миномётов, 30% гаубиц, 17% 
СГ, 4% СМ, 2% РСЗО) – в т.ч. РСЗО, 
СМ и СГ составляют лишь 23%; 
25% ед. бронетехники (47% танков, 
12% БМП, 33% гусеничных БТР и 
8% колёсных). – в т.ч. колёсные БТР 
и гусеничные БМП составляют 

лишь 20%; 10% ср-в ПВО (47% ЗУ, 
30% ПЗРК, 17% ЗСУ и 6% ЗРК) – в 
т.ч. ЗРК и ЗСУ составляют лишь 
23%; 4% вертолётов (53% транс-
портных, 33% разведки, 14% удар-
ных). 

Подобное соотношение артил-
лерии, бронетехники и ср-в ПВО 
говорит о значительно большем 
числе пехотных дивизий (33), чем 
механизированных дивизий и бро-
нетанковых бригад (10), а также о 
наличии большого числа крупных 
артиллерийских бригад, т.е., об 
оборонительном характере груп-
пировки СВ. 

Относительно современных во-
оружений в СВ РК 42-49%. ед., в т.ч. 
бронетехники – 77%: танки – 68%, 
гусеничные БМП и БТР – 100%, ко-
лёсные БТР – 8% (закупят БМП 
К21 и БТР К808, танки К2, модер-
низируют танки К1 и К1А1); артил-
лерии – 18-26%: СГ – 51-100%, 
РСЗО – 64%,  гаубицы – 23% (заку-
пят СМ КМ120, миномёты КМ114, 
РСЗО К239, СГ К9, модернизируют 
гаубицы КМ101А1 в самоходные, 
СГ К9А1); ср-в ПВО – 100%; верто-
лётов – 40%: ударных – 32%, раз-
ведки – нет, транспортных – 66% 
(закупят вертолёты: ударные AH-
64E и вооружённые LAH, KUH-1, 
разведки LAH и БЛА KUS-VH, 
транспортные KUH-1).

Сравнение вооружения СВ РК и 
КНДР. СВ КНДР имели 3500 тан-
ков, 3092 ББМ (560 БМТВ, 32 БМП, 
2500 БТР), 21100 ед. артиллерии 
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(8500 орудий, 5100 РСЗО, 7500 ми-
номётов). СВ РК имели 2426 тан-
ков, 2672 ББМ (536 БМП и 2136 
БТР), 12672 ед. артиллерии (5906 
орудий, 432 РСЗО, 6340 миномё-
тов). Это говорит о численном пре-
восходстве СВ КНДР в танках в 
1,44 раз, в артиллерии в 1,7 раз (в 
орудиях в 1,44 раз, в РСЗО в 11,8 
раз, в миномётах в 1,18 раз). Т.е. 
численное превосходство КНДР в 
танках не очень большое, а в артил-
лерии – значительное (особенно в 
РСЗО и самоходных орудиях). 
Кроме того, СВ РК имеют 783 вер-
толёта (в т.ч. 111 ударных), а СВ 
КНДР их не имеют.   

Танки КНДР включали 1000 
(28%) относительно современных 
(800 Chonma со 115-мм пушкой и 
200 Pokpoong со 125-мм), осталь-
ные сильно устарели. А в СВ РК 
1646 современных танков (68% 
парка). КНДР имеют устаревшие 
БМТВ M-1985 с 85-мм пушкой и 
всего 32 БМП, а РК – 536 современ-
ных БМП. БТР КНДР в основном 
колёсные и устаревшие (кроме не-
сколько сотен М-2010), а БТР РК – 
преимущественно гусеничные и 
современные.

Артиллерия КНДР включала 
5000 самоходных гаубиц и пушек 
(в основном установлены открыто 
на гусеничную базу (в т.ч. несколь-
ко сотен относительно современ-
ных 122-мм М-1991 и 170-мм 
М-1989), устаревшие буксируемые 
орудия и миномёты. Однако из 

5100 РСЗО лишь до 780 относи-
тельно современных 122-мм (БМ-
21, БМ-11, М-1977/1990), 240-мм 
(М-1985/1991) и 300-мм KN-09. Зе-
нитная артиллерия КНДР (11 тыс. 
ед.) и ПЗРК (10 тыс. ед.) также 
устарели. 

В то же время, в артиллерии РК 
современны св. 51% самоходных 
орудий  и 23% буксируемых, 64% 
РСЗО и есть современные средства 
артиллерийской разведки и управ-
ления огнём. А вооружение ПВО 
СВ всё относительно современно. 
Но надо учитывать, что артилле-
рия КНДР находится в укреплени-
ях, а большинство установок само-
ходные и быстро меняют позиции.   

В СВ КНДР есть ТРК, а в страте-
гических силах – ОТРК, комплексы 
БРСД, БРПД и МБР. Эти ракеты не-
точные, но их больше, чем у РК. СВ 
РК имеют ТРК и ОТРК, которые 
точнее ракет КНДР, но их меньше. 
Однако мощный ОПК РК посте-
пенно ликвидирует отставание по 
числу ракет.  

Вооружение СВ РК значительно 
современнее и эффективнее, чем у 
КНДР, но это может компенсиро-
вать количественное превосход-
ство КНДР в артиллерии, исполь-
зование укрытий, маневра, 
подготовка личного состава и его 
фанатизм. 

Вооружение СВ РК включает до 
50% современных образцов. Для 
стационарной обороны от много-
численных, но имеющих старое 
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ВВТ соединений СВ КНДР этого 
считалось достаточно. Но в пер-
спективе, для компенсации умень-
шения числа соединений и числен-
ности СВ РК, будут увеличены 
возможности соединений за счёт 
повышения огневой мощи (модер-
низация СГ К9, поставка 120-мм 
СМ, РСЗО К239, БР Hyonmu IIC, 
ТР KTSSM, КР Hyonmu IIIC); удар-
ной мощи (поставка танков К2 и 
БМП К21, модернизация танков К1 
и К1А1); мобильности (поставка 
БТР К808/806 и автомобилей, мо-
дернизация гаубиц КМ101А1 в СГ); 
разведки, управляемости и воз-
можностей солдат (внедрение БЛА 
и наземных роботов, сетецентри-
ческой системы управления, бое-
вой экипировки Warrior). 

ВООРУЖЕНИЕ ВВС РК имеет 
современные, закупленные в США 
образцы (истребители F-35А, 
F-15K, F-16C/D и их вооружение, 
транспортные C-130H/H-30/J-30, 
ДРЛО B-737 AEW, VIP B-737-300, 
B-747, вертолёты HH-47D, HH-60P, 
Bell 412EP, S-92A, UH-60P, VH-60P, 
ЗРК Patriot PAC-2), Англии  (раз-
ведчики Hawker 800RA/SIG), Фран-
ции (разведчики Falcon 2000, вер-
толёты AS332L), Испании 
(транспортные CN235M-100/220), 
РФ (учебные Ил-103, вертолёты 
Ka-32), ФРГ (КР); лицензионные из 
США (KF-16C/D, KF-5T/F); совре-
менные корейские (истребители 
FA-50, учебные T-50, T-50B, TA-50, 
KT-1, разведчики KO-1, ЗРК KM-

SAM); устаревшие, закупленные в 
США (истребители F-4E, F-5E/F, 
ЗРК I-HAWK). Т.е. ОПК РК сейчас 
выпускает меньшую часть  воору-
жения ВВС. Оно, в основном, аме-
риканское  (в т.ч. часть выпущена в 
РК по лицензии),  закупались об-
разцы из Франции, Испании, Ан-
глии, РФ и ФРГ. А перспективное 
вооружение, в основном, тоже из 
США (закупка F-35А, БЛА RQ-4, 
РЛС, модернизация F-15K и ЗРК 
Patriot PAC-2), но поставки воору-
жения РК увеличатся (закупка ис-
требителей KF-X, ЗРС L-SAM, БЛА 
KUS-FС, спутников разведки 
KOMPSAT-6, модернизация ЗРК 
KM-SAM).    

В ВВС РК 65% многоцелевых ис-
требителей  и 35% истребителей, т.е. 
в качестве ударных самолётов могли 
использоваться 370 самолётов, а в 
качестве истребителей – 672. Боль-
шинство (2/3) боевых самолётов – 
многоцелевые, что говорит о боль-
ших ударных возможностях ВВС, и 
ещё больших – ПВО.

Среди боевых самолётов РК 
было 53% современных, среди спе-
циальных и транспортных самолё-
тов – 100%, среди вертолётов – 63% 
и среди ЗРК – 41%.  

Сравнение ВВС РК и КНДР. ВВС 
КНДР имели св. 545 боевых само-
лётов (ВВС РК – 568, с учебно-бое-
выми – 676). Это говорит о количе-
ственном превосходстве ВВС РК. 

ВВС КНДР имели 26% ударных 
самолётов  и 74% истребителей. 
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Т.е. это 144 ударных самолёта 
КНДР против 370 у РК и 401 ис-
требитель КНДР против 568 у РК, 
а с учебно-боевыми – против 676 
у РК. Это говорит о значительном  
превосходстве ВВС РК в ударных 
возможностях и истребительной 
ПВО.

Среди боевых самолётов КНДР 
было лишь 10% относительно со-
временных (Су-25 и МиГ-29), а 
остальные сильно устарели. Боевые 
самолёты РК более современны и 
эффективны (как и их вооружение). 
Но старые самолёты КНДР могут 
быть использованы в роли «ками-
кадзе», в т.ч. с ядерными зарядами. 

ВВС РК имеют самолёты обе-
спечения, которых в ВВС КНДР 
нет. В ВВС РК 36 транспортных са-
молётов, а КНДР – 217 (в т.ч. 200 
лёгких Ан-2/Y-5 для массовой за-
броски групп спецназа, невзирая 
на потери). 

ВВС КНДР имеют 286 вертолё-
тов, а ВВС РК – 75, зато в СВ РК 783 
вертолёта, а в СВ КНДР их нет. К 
тому же в ВВС КНДР лишь 7% от-
носительно современных вертолё-
тов Ми-8/17 и Ми-26, а остальные – 
устаревшие (могут использоваться 
для переброски групп спецназа). 

Главное – годовой налёт лётчи-
ков КНДР 20 час, а РК – намного 
больше. Предполагают возмож-
ность применения пилотами КНДР 
тактики камикадзе.

Войска ПВО КНДР имеют 70 
д-нов ЗРК (358 ПУ), а РК –  52 (266 

ПУ). Т.е. количественное превос-
ходство имеет КНДР. Однако поч-
ти все ЗРК КНДР сильно устарели, 
а современных ЗРК Pongae-5 всего 
1 д-н. Тогда как 35% ЗРК РК (41% 
ПУ) современны. Т.е. качествен-
ное превосходство тут имеет РК. 
Но надо учитывать 11 тыс. зенит-
ных орудий и 10 тыс. ПЗРК КНДР. 
Они хоть и устарели, но своим ко-
личеством могут создать пробле-
мы авиации РК.        

Среди боевых самолётов РК 
53% современных (F-35А, F-15K, 
F-16C/D, FA-50), среди специаль-
ных и транспортных самолётов – 
100%, среди вертолётов – 63% и 
среди ЗРК – 41% (Patriot PAC-2 и 
KM-SAM). Поскольку почти вся 
авиация КНДР устарела, то это 
считалось допустимым. Но в связи 
с возрастанием ракетной и ядерной 
угрозы КНДР, намечена поставка 
новейшего ВВТ и модернизация 
наличного для межвидовых систем 
реагирования на эту угрозу: систем 
обнаружения и разведки (поставка 
наземных РЛС предупреждения, 
спутников KOMPSAT-6, БЛА RQ-4 
Global Hawk и KUS-FС); многоце-
левых и многофункциональных ис-
требителей (модернизация F-15K, 
поставка F-35А, создание KF-X); 
ЗРК ПВО и ПРО (поставка KM-
SAM, модернизация Patriot PAC-2 и 
KM-SAM до уровня PAC-3,  созда-
ние L-SAM дальнего действия). 
Также для решения тактических 
ударных задач и борьбы с авиацией 
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КНДР планируется содержание ис-
требителей F-16C/D, FA-50 и F-5E/F.

ВООРУЖЕНИЕ ВМС РК – оке-
анское, сбалансированное и в боль-
шинстве современное: подлодки 
ФРГ типа 209 и 214 (лицензионные 
KSS-1/2), а также корейские боевые 
корабли и катера, построенные по 
западной технологии с вооружени-
ем США и РК (эсминцы KDD-II/III, 
фрегаты KDD-I, FFX-I/II и Ulsan, 
корветы Po Hang и PKX-A, патруль-
ные катера Chamsuri и PKX-B, 
тральщики Kan Kyeong и Yang Yang, 
минные заградители Won San и 
Nampo, десантные корабли (в т.ч. 
УДК Dokdo) и катера, суда обеспе-
чения), а также самолёты и верто-
лёты морской авиации, вооруже-
ние морской пехоты. 

Современны 64% ед. флота (в 
т.ч. все подлодки, эсминцы и кор-
веты, 77% фрегатов), а несовремен-
ные относительно ВМС КНДР – со-
временны. Намечена поставка 
подлодок KSS-3, эсминцев KDX-III 
Batch-II и KDX-IV, арсенального 
корабля), УДК LPD-I и LPD-II (ави-
аносец LPX-II), существующих 
фрегатов FFX-II и катеров PKX-B.

Морская авиация имеет заку-
пленные в США самолёты и верто-
лёты, в Англии – вертолёты ПЛО. В 
морской авиации современны 59% 
ЛА, из них 50% самолётов ПЛО, 
65% вертолётов ПЛО и 53% транс-
портных вертолётов. Планируется 
поставка американских самолётов 
ПЛО Р-8 и вертолётов ПЛО.

Морская пехота имеет корей-
ские танки К1А1, СГ К9, миномёты 
КМ181 и КМ187, лицензионные из 
США БТР KAAV-7A1, СГ К55А1, 
гаубицы КН179,  купленные в США 
ПТРК TOW и ПКРК Harpoon, в 
России – ПТРК Метис-М, в Израи-
ле – ПТРК Spike NLOS. Это воору-
жение относительно современно, 
планируется закупка корейских 
амфибийных БТР KAAV-II, РСЗО с 
70-мм УР береговой обороны и 
вертолётов MUH-1 (транспортных 
и вооружённых).

Сравнение ВМС РК и КНДР. 
ВМС КНДР – это прибрежные и не-
сбалансированные морские силы, с 
многочисленными, но сильно уста-
ревшими ед. флота, для решения 
ограниченных задач. Они  имеют 73 
подлодки (1 с БРПЛ, 20 средних 
ДЭПЛ, 32+ малых, 20 сверхмалых); 
7 корветов; 378+ боевых катеров (18 
ракетных, 17+ малых ракетных, 18 
больших патрульных, 229 торпед-
ных, 96 сторожевых); 24 тральщика; 
10 десантных кораблей; 257 десант-
ных катеров (96 больших, 25 сред-
них и 136 на воздушной подушке), а 
также 23 судна обеспечения. Всего 
это св. 480 устаревших боевых и до 
270 десантных ед., в т.ч. 73 подлодки 
(лишь 21 средняя), 7 корветов, 378 
боевых катеров (в т.ч. св. 35 ракет-
ных и 229 торпедных!), 24 тральщи-
ка, 10 десантных кораблей и 257 ка-
теров.

Тогда как ВМС РК имеет до 120 
современных боевых и св. 30 десант-
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ных ед., в т.ч. 18 подлодок, 9 эсмин-
цев, 13 фрегатов, 31 корвет, 54 па-
трульных катера, 9 тральщиков, 2 
минных заградителя, 9 десантных 
кораблей и 22 катера. ВМС РК имеет 
53 корабля (22 океанских), а КНДР – 
7 (океанских нет). Подлодки, кораб-
ли и катера РК имеют значительно 
более современное и мощное воору-
жение, а КНДР имеет в 4 раза больше 
боевых ед. и в 9 раз – десантных. Но, 
с учётом береговой охраны РК, 
КНДР имеет в 2,5 раз больше боевых 
ед. и в 7 раз – десантных. Также ВМС 
и береговая охрана РК имеют вместе 
св. 90 самолётов и вертолётов. ВМС 
имеют и морскую пехоту (2 дивизии, 
2 бригады и гарнизон).           

Основной задачей ВМС КНДР 
является поддержка боевых дей-
ствий своих СВ и береговая охрана. 
ВМС КНДР способны действовать 
лишь в прибрежной зоне. Флот 
имеет ограниченные возможности 
по контролю моря, сдерживающих 
действий и борьбе против подло-
док. По числу боевых и десантных 
ед. (750) ВМС КНДР одни из круп-
нейших, но это, в основном, катера 
(635 ед.) Их вооружение, устарело, 
они не имеют ЗРК, но для действий 
в прибрежной зоне у них есть опре-
делённые возможности. Малые и 
сверхмалые подлодки и катера 
КНДР могут высаживать группы 
спецназа и действовать против ко-
раблей РК на мелководье.

В ВМС РК современными счи-
таются все подлодки и эсминцы, 

77% фрегатов, 58% корветов. Для 
борьбы с многочисленным, но 
устаревшим «москитным» флотом 
КНДР это считалось достаточным. 
Однако, учитывая рост ракетной и 
ядерной угрозы КНДР, для межви-
довых систем реагирования на эту 
угрозу намечена поставка ракет-
ных подлодок KSS-3, эсминцев 
KDX-III/IV, фрегатов FFX-II/III и 
арсенальных кораблей. Также они 
(как и поставки УДК LPD-I и УДК/
авианосца LPD-II) должны поддер-
жать претензии РК на ряд островов 
в споре с Китаем и Японией. А для 
борьбы с многочисленными кате-
рами КНДР будут поставляться па-
трульные катера PKX-B и РСЗО бе-
реговой обороны Bigung.

Ниже приведено краткое изло-
жение мнений экспертов о корей-
ской проблеме и путях её решения 
(более подробно эти материалы 
приведены в ПРИЛОЖЕНИИ, в 
следующем номере ВиР). 

Военный аналитик Лондонско-
го института стратегических ис-
следований Дж. Хакетт констати-
ровал, что ВС КНДР представляют 
угрозу РК и имеют превосходство в 
асимметричных силах и средствах 
(ракетное и ядерное оружие, круп-
ные войска спецназа и др.), а также 
в количестве личного состава и 
большинства основных вооруже-
ний ВС. 

Для противодействия ракетной 
и ядерной угрозе КНДР в РК созда-
ются три межвидовые системы реа-
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гирования на неё: SST (контрсило-
вые удары по стратегическим 
целям), KAMD (ПВО и ПРО) и 
KMPR (массированные ракетный 
удар возмездия и ответные меры).

Система SST предназначена для 
обнаружения пуска и подготовки к 
пуску БР КНДР и нанесения кон-
трсилового удара (возможно пре-
вентивного). Она включает систе-
мы обнаружения (спутники и 
БЛА), центр управления и ударные 
средства (БР Hyonmu II и КР 
Hyonmu III СВ, подлодок KSS-3 и 
эсминцев KDX-II/III ВМС, КР 
SLAM-ER и Taurus ударных самолё-
тов F-15K и F-35А ВВС).   

Система KAMD включает РЛС 
раннего обнаружения, центр 
управления и средства ПВО (ис-
требители, ЗУР SM-2 с эсминцев 
KDX-II/III, ЗРК PAC-2, KM-SAM и 
в перспективе L-SAM), а также 
средства ПРО (ЗУР SM-3 с эсмин-
цев KDX-III, в перспективе ЗРК 
PAC-3, KM-SAM и L-SAM). 

Система KMPR подчинена вер-
ховному командованию ВС и вклю-
чает РЛС раннего обнаружения, 
активные средства системы SST и 
формирования спецназа командо-
вания спецопераций СВ.

Для противодействия много-
численным, но устаревшим СВ 
КНДР, оснащенным, в основном, 
старым ВВТ имеются меньшие СВ 
РК (в перспективе – ещё меньшие) 
с пехотными соединениями в 
укрытиях (с устаревшим, но мо-

дернизированное ВВТ) и меньшим 
числом ударных механизирован-
ных соединений (с современным 
ВВТ), с сильными соединениями 
артиллерии (с устаревшим и со-
временным ВВТ), с кадрирован-
ными соединениями (резервными 
пехотными с устаревшим ВВТ и 
территориальной обороны со ста-
рым ВВТ). В перспективе – осна-
щение новым ВВТ, средствами 
разведки, связи и др.

Для воздушных ударов по КНДР 
и борьбы с её устаревшими ВВС, 
оснащенными, в основном, старым 
ВВТ и имеющими слабо подготов-
ленных лётчиков имеются сбалан-
сированные ВВС РК с большим 
числом современных многоцеле-
вых истребителей и меньшим чис-
лом – устаревших истребителей, с 
современными самолётами обеспе-
чения, а также большим числом 
устаревших ЗРК и меньшим – со-
временных. В перспективе – посту-
пление новейших многофункцио-
нальных истребителей, ЗРС, БЛА, 
РЛС и др.   

Для ударов по КНДР и борьбы с 
её устаревшими прибрежными 
ВМС, имеющими старые подлодки, 
корветы и катера (а также для защи-
ты интересов РК в океане) имеются 
сбалансированные океанские ВМС 
РК с современными эсминцами, 
фрегатами, корветами, катерами, 
УДК, морской авиацией и морской 
пехотой. В перспективе – поступле-
ние новейших ракетных подлодок, 
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эсминцев, фрегатов, катеров, УДК, и 
даже арсенального корабля, а также 
авианосца.   

Дополнительно в РК дислоци-
руются формирования ВС США с 
возможностью их многократного 
усиления с территории США [20]. 

Эксперты InformNapalm выпу-
стили 2 исследования о ситуации 
на Корейском п-ве. Первое посвя-
щено сходству операций Москвы 
по разделу Кореи в XX-ом веке и 
Украины XXI-ом веке, и организа-
ции там «гражданских» и прочих 
войн. Корея и Украина в разные пе-
риоды истории стали жертвами ги-
бридной агрессии Москвы. То, что 
мы видим на территории КНДР, 
это возможное будущее тех, кто 
стал заложниками в ДНР/ЛНР. Ар-
хитектором марионеточных респу-
блик регулярно выступает Кремль.   

У Украины в 2014 г есть много 
общего с событиями в Северной 
Корее в середине прошлого века. В 
2014 г Москва так же забрасывала в 
Украину военных и наемников, 
подготовленных в специальных ла-
герях в РФ. Аналогично Кремль 
подготовил кандидатов из местных 
жителей, которые должны были за-
нять должности после захвата ор-
ганов власти. Эти коллаборанты 
поддерживали связь с кураторами 
из России и сами ездили в Москву 
для переговоров и получения ин-
струкций – так же, как это делал 
Ким Ир Сен и другие корейские 
креатуры Кремля. Как и в Север-

ной Корее, Москва принимала ре-
шение о провозглашении «незави-
симых республик» – «Донецкой» и 
«Луганской». Так же руководители 
обеих «республик» – марионетки 
Кремля. Схожи даже ошибки Мо-
сквы. Так же как и в Корее, совре-
менный Кремль рассчитывал на то, 
что подготовленные им «восста-
ния» найдут поддержку среди 
украинцев, и Россия  получит пол-
ный контроль над всей страной. 
Когда в конце весны 2014 г стало 
ясно, что большинство украинцев 
не поддержали планы Кремля, а 
«войска» ДНР и ЛНР летом 2014 г 
стали отступать, Москва, как и в 
1950-х годах, решила вмешаться 
открыто: войска РФ вели массиро-
ванные обстрелы территории 
Украины из России, которая забро-
сила на Донбасс бронетехнику, ар-
тиллерию и системы ПВО,.

Оружие, войска, деньги – все 
это поставлялось и поставляется 
из Москвы и в КНДР, и в другие ма-
рионеточные республики – ПМР, 
ДНР, ЛНР, а также в оккупирован-
ные Абхазию, Южную Осетию и 
Крым. Количество вооружения, 
которое забросила Россия на окку-
пированный восток Украины, бес-
прецедентно: 600 танков, 1257 
ББМ, 295 ед. артиллерии, 479 
средств ПВО, 368 противотанко-
вых средств, стрелковое оружие, 
мины и боеприпасы. Это без учета 
оружия, завезенного в Крым после 
его оккупации в 2014 г. На оккупи-
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рованных территориях Донбасса 
сформирована «армия» в 40 тыс. 
человек из военнослужащих ВС РФ 
и наемников, которая ежедневно 
убивает людей. Ограничится ли 
она территорией, которую уже 
успела захватить? 

Самым тяжелым последствием 
создания Россией КНДР стало бес-
прецедентное нарушение там прав 
и свобод человека. Репрессии, пыт-
ки, казни, исправительные лагеря и 
почти полная изоляция от мира – 
все это реальность КНДР. И созда-
телем этой извращенной системы 
был СССР. Теперь ситуация повто-
ряется. На оккупированных терри-
ториях Донбасса царит произвол и 
беззаконие. Людей хватают на ули-
це или дома, и увозят. В подвалах 
«МГБ» проходят жестокие пытки. 
Людей казнят и убивают без суда, 
чтобы присвоить их имущество. 
Городами фактически правят воен-
ные коменданты и главари отря-
дов, которые делают все, что захо-
тят. Изнасилования и избиения 
стали обыденностью.

Это может привести к тому же, 
что произошло в КНДР. Изолиро-
ванные и обманутые пропагандой 
люди смотрят на мир по-другому. 
Их сознание деформируется, и весь 
мир становится заклятым врагом. 
Они способны убивать и легко 
идут на преступления ради одо-
брения со стороны диктатора. Де-
тям слепого вождизма ничего не 
стоит пустить в ход биологическое, 

химическое и ядерное оружие. Их 
жаль, но они способны уничто-
жить весь мир, когда выпадет шанс.

Мир вновь оказался на грани 
большой войны. И сейчас пришло 
время признаться: если локальные 
проблемы не решать вовремя, они 
превращаются в глобальные. И, 
как показывает пример Северной 
Кореи, мир – это не всегда благо, по 
крайней мере, не со всеми и не при 
любых обстоятельствах. Гибрид-
ный мир с диктаторскими режима-
ми рано или поздно превращается 
в  войну, которая может в любой 
момент перерасти даже в термоя-
дерную [21].

Второе исследование 
InformNapalm посвящено угрозе, 
которую КНДР, обладающая ракет-
ным и ядерным оружием, пред-
ставляет для Южной Кореи и всего 
мира, а также мерам, необходимым 
для ликвидации этой угрозы.

О том, какую угрозу может 
представлять КНДР для мира, го-
ворят факты. Война между РК (при 
поддержке сил ООН) и КНДР (при 
поддержке КНР и СССР) никогда 
не прекращалась. В 1953 г было за-
ключено Соглашение о перемирии. 
Его подписали представители сил 
ООН, ВС КНДР и «добровольцев» 
КНР, но не представитель РК. Т.е. 
формально война продолжается. 
В 2003 г КНДР вышла из Договора 
о нераспространении ядерного 
оружия (ДНЯО) и в 2006-2018 г  
провела 6 ядерных испытаний. 
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КНДР не подписывала Договор о 
всеобъемлющем запрещении ядер-
ных испытаний и Конвенцию о хи-
мическом оружии. КНДР – чрезвы-
чайно милитаризованная страна и 
ежегодно тратит на оборону до 24 
% ВВП. В 2013 г КНДР в односто-
роннем порядке аннулировала все 
соглашения о ненападении, вклю-
чая договоренности, достигнутые в 
1953 г. 

КНДР выглядит слабой на фоне 
РК. ВВП РК больше чем у КНДР 
почти в 85 раз. Казалось бы, РК мо-
жет легко разгромить КНДР, но это 
не так. КНДР прилагает все силы, 
чтобы укрепить свои войска. В ее 
регулярных ВС 1-1,3 млн. чел., а ре-
зерв составляет 5,5-7,7 млн. чел. 
Кроме того, у КНДР 88-200 тыс. 
спецназовцев. 

Особая опасность – что КНДР 
превосходит РК по числу ракет и 
ПУ: КНДР много лет их разрабаты-
вает и производит. Ракетная про-
грамма КНДР началась с закупки в 
Египте советских ракет Р-17 ОТРК 
«Эльбрус». Затем в КНДР выпусти-
ли её аналог – «Хвасон-5» (1-й за-
пуск в 1984 г.) Далее была «Хва-
сон-6» с дальностью 500 км. Ракета 
КНДР очень похожа на вариант 
Р-17 (Р-17М). После этого КНДР 
поразительно быстро продвигает-
ся в ракетостроении. В 1990-х го-
дах выросла дальность «Хвасон-6» 
и выпускают ракеты «Хвасон-1/2», 
БРСД «Нодон» («Хвасон-7») и ра-
кеты «Хвасон-11». Для разработки 

«Хвасон-11» КНДР завезла из Си-
рии советскую ракету 9М79 ТРК 
«Точка». 1-й вариант «Нодон». был 
создан на базе «Эльбрус», но 
«Нодон-Б» («Мусудан») показала 
технологический скачок. 1-е испы-
тание ракеты «Мусудан» («Хва-
сон-10», на базе советской БРПЛ 
Р-27) прошло в 2016 г. Годом ранее 
КНДР запустила с подлодки ракету 
«Пуккуксон-1» с технологией Р-27. 
Предполагают, что проект Р-27 
Россия негласно продала КНДР. 
Также в КНДР могли попасть про-
екты БРПЛ Р-29 и Р-39 дальностью 
7,8 и 8,25 тыс. км, плюс проект ра-
кеты-носителя «Прибой». Ещё 
КНДР могла получить технологию 
по запуску ракеты из плавучей тру-
бы. Даже возможность наличия та-
ких технологий в КНДР вызывает 
обеспокоенность в мире. Причём 
из КНДР эти технологии могут по-
пасть в Иран и т.д. А в 2017 г КНДР 
испытала 3 новые ракеты («Хва-
сон-12/14/15»), а также запустила 
БРПЛ «Пуккуксон-2». «Хвасон-14» 
и «Хвасон-15» уже заявлены как 
МБР с дальностью до 10 и 15 тыс. 
км (испытывались лишь на 1000 
км). Ракетные разработки стоят до-
рого, и нищая КНДР не могла раз-
работать 15 ракет с нуля. Ей долж-
ны были помогать опытные 
консультанты. КНДР после выхода 
в 2013 г из соглашений о ненападе-
нии резко увеличила число испы-
таний ракет. Если в 1984-2013 годах 
было 39 пусков, то за 3 последних 
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года КНДР провела 78 испытаний 
(61 успешное)

В последние годы КНДР пока-
зывает и быстрый прогресс в раз-
витии ядерного оружия, хотя она 
получила доступ к технологиям 
мирного атома еще в 50-х годах XX 
века. Тогда СССР и Китай отказа-
лись помочь КНДР с разработкой 
ядерного оружия. Но СССР согла-
сился помочь КНДР с программой 
мирной ядерной энергетики. Пер-
вый реактор из СССР появился в 
исследовательском центре КНДР в 
Йонбене в 1965 г, а в 1986 г Пхеньян 
получил из СССР реактор, где 
можно производить плутоний. В 
2003 г КНДР вышла из Договора о 
нераспространении ядерного ору-
жия. Затем начались переговоры с 
участием КНДР, США, КНР, РФ, РК 
и Японии. Однако КНДР не согла-
шалась на ликвидацию ядерных 
объектов (ядерное оружие она име-
ла). Тогда КНДР уже накопила за-
пасы плутония, и Пхеньян получил 
у Пакистана технологии обогаще-
ния урана. Из-за этого, и исследо-
ваний по разработке ядерного ору-
жия КНДР попала под санкции. В 
2005 г КНДР прекратила перегово-
ры и отказалась от намерений за-
морозить свою ядерную програм-
му в обмен на снятие санкций, 
экономическую помощь и гаран-
тии безопасности.

1-е ядерные испытания в КНДР 
состоялись в 2006 г. С тех проведе-
но еще 5 подземных взрывов на по-

лигоне Пунгэри, и дважды КНДР 
утверждала, что испытывала водо-
родную бомбу.

Неизвестно, есть ли у КНДР ра-
кета с ядерной боеголовкой. Мно-
гие специалисты считают, что нет. 
Для ракеты нужно создать малую 
боеголовку,  ракета должна иметь 
большую дальность и необходи-
мую точность. Сегодня ракеты 
КНДР вряд ли удовлетворяют этим 
критериям. Но программа развива-
ется, и нет гарантии, что Ким Чен 
Ын не получит желаемого. Пхеньян  
утверждает, что малая водородная 
боеголовка у КНДР есть. Разведки 
США и  Японии подтвердили, что 
КНДР разработала малую ядерную 
боеголовку для баллистических ра-
кет. По данным США, КНДР нако-
пила 60 ед. ядерного оружия. Экс-
перты считают, что у КНДР 
достаточно материала для произ-
водства 7 ядерных бомб в год, поэ-
тому риск ракетно-ядерного удара 
становится все реальнее.

Политика сдерживания и дену-
клеаризации КНДР в последние 
годы сводилась к двум методам – 
экономическим и дипломатиче-
ским. Военное воздействие не рас-
сматривалось, так как оно несет 
слишком высокие риски. Но настал 
момент, когда надо анализировать 
все методы воздействия, в т.ч. во-
енные.

После 1-го ядерного испыта-
ния КНДР в 2006 г Совбез ООН 
принял уже 8 резолюций, в кото-
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рых закрепляются санкции про-
тив КНДР. Сейчас КНДР отрезана 
от мирового финансового рынка; 
действует эмбарго на ввоз ВВТ и 
технологий для ВПК; КНДР не 
имеет права продавать за рубеж 
золото, ванадий, титан, редкозе-
мельные элементы, уголь, железо, 
медь, никель, цинк, серебро, сви-
нец, морепродукты и текстиль; за-
прещён ввоз в КНДР сжиженного 
и конденсированного природного 
газа; ограничен ввоз в КНДР неф-
ти и бензина; гражданам КНДР не 
выдают визы для работы за рубе-
жом; запрещено создание совмест-
ных предприятий; все корабли, 
идущие из портов КНДР или в ее 
порты, досматривают. Также санк-
ции были введены со стороны РК, 
США, Японии, Китая, Австралии 
и ЕС. Однако, несмотря рост эко-
номического давления со стороны 
мирового сообщества, некоторые 
страны это саботируют. Так, рос-
сийские танкеры были уличены в 
том, что они в обход санкций вез-
ли топливо в КНДР, перегружая 
его на суда КНДР в открытом 
море. Экономические санкции мо-
гут быть эффективными только 
при условии их строгого соблюде-
ния всеми странами.

Дипломатические усилия пред-
принимались в ходе шестисторон-
них переговоров 2005–2009 годов, 
хотя результата они не принесли. 
КНДР отказалась от продолжения 
диалога и всех предварительных 

договоренностей (после выхода 
этой статьи между США и КНДР 
начались переговоры, но пока ре-
зультатов нет).

Методы военного воздействия 
на КНДР могут включать 7 вари-
антов. 

1. Поддержка статус-кво: РК с 
США и союзниками продолжат, 
или усилят дипломатическое и эко-
номическое давление на КНДР. Не-
достатки этого – риск несоблюде-
ния санкций некоторыми странами 
и возможность изменения безъя-
дерного статуса РК и Японии на 
ядерный. Это может привести к но-
вой гонке вооружений в Восточной 
Азии, и в мире.

2. Углубленное сдерживание: 
наращивание сил сдерживания в 
регионе за счет усиления ВС РК, 
увеличения военного присутствия 
США и др. Недостаток этого – Пхе-
ньян может воспринять такие дей-
ствия как подготовку к войне про-
тив КНДР. Также эти шаги могут 
вызвать недовольство Китая. 

3. Блокировка возможностей 
для получения КНДР ракет: кон-
центрация усилий на недопущении 
развития или блокировании ее ра-
кетной программы. Недостатки 
этого – системы перехвата ракет 
могут дать сбой, а КНДР может 
расценить такой перехват как акт 
агрессии и начать войну. 

4. Уничтожение ракетных объ-
ектов и стартовых площадок: раз-
рушение ПУ, площадок пуска, шахт 
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и ракетной инфраструктуры КНДР 
авиацией и ракетами, а также сила-
ми спецопераций РК и США. Недо-
статок этого – высокий риск эска-
лации конфликта со стороны КНДР 
и есть вероятность, что будут унич-
тожены не все объекты. .

5. Уничтожение ядерных объек-
тов КНДР: уничтожение всех объ-
ектов, обеспечивающих ядерную 
программу КНДР. В т.ч. реакторы, 
урановые рудники, мощности для 
обогащения урана и экстракции 
плутония, научно-исследователь-
ские ядерные центры, тестовые 
площадки, ядерные боеголовки, 
системы доставки ядерного ору-
жия и т. п. Так же предполагается 
нанесение авиаударов, применение 
ракет и сил спецопераций. Препят-
ствием к осуществлению этого яв-
ляется то, что большинство ядер-
ных объектов КНДР под землей, в 
укрепленных помещениях. КНДР 
держит местонахождение этих объ-
ектов в тайне, некоторые объекты 
не будут охвачены операцией, и их 
используют для ответного удара. 
4-й и 5-й варианты могут повлечь 
тяжёлые потери военных и граж-
данского населения.

6. Изменение режима в КНДР: 
развертывание полномасштабной 
войны против неё. При этом кон-
фликт обречен на эскалацию и мо-
жет перекинуться с Корейского 
п-ва на весь регион. Этот вариант 
позволит устранить угрозу ядер-
ной войны со стороны КНДР, но 

есть риск высоких потерь из-за её 
военного ответа. Война может рас-
тянуться на годы и потребовать 
длительного присутствия в регио-
не войск для стабилизации ситуа-
ции. 

7. Вывод войск США. Некото-
рые эксперты считают, что агрес-
сивное поведение КНДР вызвано 
присутствием в РК и Японии аме-
риканского контингента, и предла-
гают вывести войска в обмен на де-
нуклеаризацию КНДР. Но нет 
гарантии, что КНДР откажется от 
своей ядерной программы, а кроме 
того, вывод войск США может вы-
звать у Пхеньяна желание завое-
вать Южную Корею.

Главный вопрос – Ким Чен Ын 
стремится к войне, или использует 
запугивание, чтобы выторговать 
выгодные условия для КНДР? Ряд 
экспертов считает поведение Пхе-
ньяна хорошо инсценированным 
блефом. Ведь ракеты Пхеньяна не 
преодолели на испытаниях более 
3700 км; доказательств существо-
вания у КНДР малой ядерной бое-
головки или водородной бомбы 
нет; даже ракеты средней дально-
сти не могут показать приемлемой 
точности; Ким начал активно раз-
вивать ядерную программу, лишь, 
когда почувствовал угрозу для сво-
его режима, поэтому сейчас он 
просто пытается получить непри-
косновенность; Ким не является 
нестабильной и непредсказуемой 
личностью, его заявления рассчи-
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таны, в основном, на внутреннее 
потребление, а на деле он никого не 
собирается бомбить. Но история 
учит тому, что самоуспокоение мо-
жет плохо кончиться. Надо гото-
виться к худшему сценарию, чтобы 
дать отпор реальной атаке. Поэто-
му, если неизвестно, имеет ли 
КНДР водородные бомбы, но такая 
информация поступает, лучше 
считать, что они у нее есть и нахо-
дятся в готовности. Приоритетом 
должно быть самосохранение.

Возможные союзы могут суще-
ственно повлиять на баланс сил в 
войне. 

Южная Корея. Любая агрессия 
со стороны КНДР будет направле-
на в первую очередь против Юж-
ной Кореи. Заявления КНДР о том, 
что все ее оружие нацелено лишь 
на США – ложь. Династия Кимов 
правит КНДР с 1948 г. Там царит 
культ личности, и власть Ким Чен 
Ына не ограничена, а идеологию 
чучхе можно сравнить с религиоз-
ной. Возможно, что в случае войны 
КНДР начнет заваливать против-
ника трупами и использовать ка-
микадзе. КНДР вряд ли будет при-
держиваться Гаагских или 
Женевской конвенций. Вероятно 
применение ею химического или 
биологического оружия. Учитывая 
всё это, Сеул проводит учения и ак-
тивно готовится к войне, но саму 
войну воспринимает как крайний 
метод, возможный только когда ис-
черпаны другие варианты.

США очень не нравится, что 
КНДР вышла из ДНЯО и МАГАТЭ. 
Вашингтон считает, что это подры-
вает мировой порядок и может за-
пустить новую гонку вооружений. 
Также КНДР может дестабилизиро-
вать ситуацию в Восточной Азии: 
война приведет к потере баланса 
сил, может подорвать три из силь-
нейших экономик мира (РК, Япо-
нии, Китая) и вызовет волну бежен-
цев. Наконец, КНДР постоянно 
угрожает запустить ядерные ракеты 
в сторону США. Сейчас Вашингтон 
рассматривает ряд вариантов дав-
ления на КНДР: только за счет санк-
ций и дипломатии; ждать, когда 
КНДР попытается напасть, и нане-
сти ответный удар, либо осуще-
ствить превентивный удар. Послед-
нее пока выглядит рискованным, 
т.к. на защиту КНДР теоретически 
могут встать Китай и Россия. Китай 
в 1961 г подписал с КНДР соглаше-
ние о сотрудничестве, кооперации и 
дружбе (в т.ч. о взаимном противо-
действии агрессии). Поэтому перед 
проведением операции по обезвре-
живанию ядерной инфраструктуры 
КНДР США хотят получить от Пе-
кина подтверждение, что КНР не 
вмешивается. Из-за этого соглаше-
ния и позиции РК, которая считает 
войну крайней мерой, превентив-
ный удар США менее вероятен, чем 
ответный удар, хотя не исключен. 
США тренируют свои ВС под опе-
рации захвата ядерных объектов 
КНДР, в т.ч. совместно с ВС РК.
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Китай считает себя хозяином в 
континентальной Восточной Азии, 
и что ничто в регионе не может 
происходить без его согласия. Ки-
тай долго поддерживал КНДР. Обе 
страны – социалистические. «До-
бровольцы» НОАК активно уча-
ствовали в Корейской войне 1950-
1953 гг. Если бы не Китай, КНДР 
уже не было бы. 90 % экспорта 
КНДР шло в Китай. 50% помощи 
Китая другим странам идет в КНДР. 
Но сейчас для Китая всё выглядит 
так, будто Ким Чен Ын забыл, кому 
КНДР обязана своим существова-
нием, и решил, что может делать, 
что ему угодно. Это не нравиться 
Китаю. Ему не нужно государство, 
которое пытается диктовать свои 
правила в Восточной Азии без кон-
сультаций с Пекином. Самодея-
тельность Пхеньяна в последние 
годы приводит ко все большему 
ухудшению отношений между 
странами. А теперь в КНР загово-
рили о войне. КНДР называют бом-
бой замедленного действия и гото-
вятся к боевым столкновениям. 
Пекин планирует подготовить лаге-
ря для беженцев. Войска КНР про-
водят учения, где отрабатывают 
возможные сценарии. Вероятность, 
что Китай в критический момент 
передумает и примет сторону 
КНДР, есть, но, учитывая все обсто-
ятельства, она мизерная. Ядерный 
хаос в Азии Китаю не нужен, и Ки-
тай понимает, что в ближайшем бу-
дущем от Кима лучше избавиться.

Япония также готовится к вой-
не. Планируется усилить оборону 
страны и приобрести в США систе-
мы ПРО. В Японии уделяется боль-
шое внимание гражданской оборо-
не. В войне с КНДР страна будет 
поддерживать США, хотя и может 
пострадать во время конфликта.

Россия – единственная страна, 
которой выгодна эскалация в Вос-
точной Азии.  Москве нужен кто-
то, играющий роль главного пуга-
ла, чтобы отвлекать внимание от 
военных авантюр самой России. 
КНДР подходит на эту роль. Рос-
сия хочет получить очаг нестабиль-
ности в Восточной Азии, чтобы 
влиять на политику в этом регионе. 
Москве нужна страна-изгой, кото-
рая могла бы поставлять ракетное 
оружие Сирии, Ирану и террори-
стическим организациям. Фор-
мально Кремль ни при чём – все 
можно свалить на Кима. А если все 
зайдет далеко, Кимом можно по-
жертвовать. России выгодно любое 
ослабление сильнейших держав – в 
первую очередь США и Китая. Она 
хочет быть в их числе, но не годит-
ся на эту роль. Если сильнейшие 
державы пойдут на переговоры с 
КНДР, Москва сразу же предложит 
свои услуги по урегулированию 
конфликта. Для России это шанс 
вернуться в большую политику. 
Разрешение конфликта с КНДР от-
кроет для России новые возможно-
сти. Москва рассчитывает, что ми-
ровое сообщество на время забудет 
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преступления самой России в дру-
гих странах, или снимет с нее часть 
санкций.

Западные эксперты говорят, что 
Путин – непредсказуемый поли-
тик, но это не так. Путин не приду-
мывает нового – он придерживает-
ся старых методичек КГБ. 
Основные принципы просты. Ре-
сурсы России ограничены – их не 
хватает для открытого противосто-
яния с великими державами. Но их 
достаточно для создания неболь-
ших очагов нестабильности за счет 
финансирования местных групп 
(террористических и религиозных 
организаций, политических пар-
тий, ОПГ) – главное, чтобы они 
были радикальными, брали гряз-
ные деньги и применяли силовые 
методы. С этими группами уста-
навливают контакт, их членов при-
глашают в Россию. Там их готовят, 
разрабатывают сценарии и отправ-
ляют в их страны. Если план сраба-
тывает, начинается противостоя-
ние, создается очаг хаоса. Соседи 
этой очага и страны, которые вме-
шались в конфликт, ослабляются, а 
Россия через эти группы получает 
рычаги влияния. Если план не сра-
батывает, то Россия делает вид, что 
она ни при чём, или бряцает ору-
жием и напоминает, что она ядер-
ная держава. Потом об инциденте 
забывают, и Москва начинает все 
заново в другом месте. Это стан-
дартный, испытанный сценарий, 
который много раз применялся 

СССР. Путин использует знакомые 
методики.

Что касается позиции России 
по КНДР, то надо вспомнить, что 
СССР разыграл свой привычный 
сценарий в Корее еще 70 лет назад. 
КНДР была создана Москвой. За-
тем СССР долгие годы поддержи-
вал КНДР и предоставил ей реак-
тор для производства плутония. 
Вероятно, Россия помогла разви-
тию ракетной программы КНДР. В 
2012 г РФ простила КНДР 90% дол-
га (до 10 млрд. долл.) Россия также 
причастна к нарушению режима 
санкций ООН против КНДР и про-
должает тайно поддерживать ре-
жим Кима.

Сейчас, когда ставки выросли, 
РФ будет действовать гибридно. 
Тайно она будет обещать Киму под-
держку, наладит поток контрабан-
ды, может скрытно забросить в 
КНДР оружие, позволит мигран-
там из КНДР нелегально работать в 
России – т.е. будет делать все, что-
бы режим Кима держался как мож-
но дольше. Однако если запахнет 
опасностью, Россия откажется от 
Кима и сделает вид, что она ни при 
чём. Россия вряд ли открыто всту-
пит в войну.

Эксперты InformNapalm счита-
ют, что война с КНДР почти неиз-
бежна. Вопрос в том, когда она про-
изойдет. Если КНДР с 0,02 % 
мирового ВВП противостоит стра-
нам с 47,7% – это самоубийство. 
Угрожать США с их самыми мощ-
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ными в мире ВС – еще большее са-
моубийство. Пекин и Москва не 
помогут. Поэтому руководству 
КНДР лучше сесть за стол перего-
воров о ядерном разоружении – 
это последний шанс сохранить 
жизнь ему и гражданам его страны.

Если в ближайшее время Ким 
Чен Ын не вступит в переговоры и 
не начнет вести себя конструктив-
но, то в скором будущем стоит 
ожидать начала войны [22]. 

Это исследование было опубли-
ковано в январе 2018 г. И прогноз 
экспертов InformNapalm сбылся – в 
2018 г эти переговоры начались. 27 
апреля прошла встреча президента 
РК и председателя КНДР. Была под-
писана декларация, которая уста-
новила общую цель по ядерному 
разоружению КНДР. А 12 июня на-
чались переговоры между главами 
США и КНДР о ядерном разоруже-
нии КНДР. Они подписали декла-
рацию о намерениях. 27-28 февра-
ля 2019 г состоялась 2-я встреча 
лидеров США и КНДР. Она закон-
чилась раньше срока и безрезуль-
татно. 30 июня произошла 3-я 
встреча Трампа и Ким Чен Ына. 
Они договорились о формирова-
нии двумя странами команд для 
возобновления переговоров. 5 ок-
тября начались переговоры этих 
команд. Перед этим, 1 октября, 
КНДР опять испытала баллистиче-
ские ракеты. Переговоры делега-
ций провалились. А 16-го ноября 
Ким Чен Ын посетил о-в Чхангрин-

до, где наблюдал за учениями авиа-
ции и ПВО, а 18-го ноября руково-
дил учениями по высадке десанта. 
МО РК расценило эти учения как 
нарушение договоренностей меж-
ду странами. И наконец, 21 ноября 
в Южно-Китайском море были за-
фиксированы повышение уровня 
радиационного фона и ударная 
волна большой силы. Не исключе-
но, что там было произведено 7-е 
ядерное испытание КНДР (1-е под-
водное).

Корейская проблема имеет мно-
го аспектов, в том числе, украин-
ский. Российская угроза Южной 
Корее увеличивает возможности 
сотрудничества РК с Украиной. 23 
июля 2019 г над Японским морем 
истребители ВВС РК перехватили 
два российских и два китайских 
бомбардировщика, которые втор-
глись в воздушное пространство 
Южной Кореи, в зону идентифика-
ции ПВО, и вели там совместное 
патрулирование. А 27 ноября был 
похожий инцидент. Руководство 
Южной Кореи выразило обеспоко-
енность, хотя ранее оно не делало 
заявлений об угрозе со стороны 
России. Ясно, что залёт в зону иден-
тификации ПВО не мог стать при-
чиной такой реакции. Видимо, 
причина глубже, а эта реакция го-
ворит об осознании руководством 
РК потенциальной угрозы России 
(и не только, как тайного покрови-
теля КНДР). Россия угрожает и 
Украине и здесь между РК и Украи-
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ной есть общие интересы. В связи с 
этим, руководству Украины было 
бы целесообразно рассмотреть 
возможности сотрудничества 
Украины с Южной Кореей, в т.ч. 
военного и военно-технического, 
для которого в данных условиях 
появились определённые предпо-
сылки.

В ХХ веке воссоединились раз-
делённые страны Вьетнам и Герма-
ния, но в ХХI веке, в числе немно-
гих, осталась  разделённой Корея. 
При этом в разделении этих трёх 
стран и его поддержании ведущую 
роль сыграл СССР. И Корея остаёт-
ся разделённой на Южную Корею 
(высокоразвитую процветающую, 
демократическую) и КНДР (отста-
лую, нищую, с тоталитарным ре-
жимом). Причём диктатор КНДР 
Ким Чен Ын, для сохранения режи-
ма своей власти, милитаризовал 
страну до предела и шантажирует 
мир ракетным и ядерным оружи-
ем, созданным с помощью России 
(которая и сейчас поддерживает 
КНДР). Начались переговоры меж-
ду США и КНДР, но позитивных 
результатов нет, поскольку пози-
ции сторон очень различаются. 
Время идёт, а вооружения на Ко-
рейском п-ве (в т.ч. ядерное) нара-
щиваются слишком активно. Когда 
же в одном месте собирается слиш-
ком много оружия, оно начинает 
стрелять само собой, поскольку 
нет гарантии от технической или 
человеческой ошибки. Цена её бу-

дет слишком высока, ведь под угро-
зой – весь мир.      
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