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Безпековий огляд «ВИКЛИКИ і 
РИЗИКИ» Центру досліджень армії, 

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

аналітиками ЦДАКР за підтримки 
банку «Аркада». Для підготовки 

оглядів залучаються відомі 
експерти, дипломати, військові 

фахівці та спеціалісти усіх відомств, 
що працюють у безпековому 

середовищі України. 

Метою публікацій Безпекового 
огляду «ВИКЛИКИ і РИЗИКИ» 

є оперативне та аналітичне 
інформування зацікавлених 
профільних структур, ЗМІ та 

громадян, що цікавляться 
актуальними проблемами безпеки 

України. 

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

та містить експертні думки, які 
можуть не збігатися з офіційною 

позицією української влади. 
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думки

Аналітичні 
розробки

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

Радіоелектронна боротьба. Російський виклик та українська 
відповідь

Яку ударні дрони готує Росія для війни проти України

Проблема залучення позабюджетних інвестицій в ОПК

Стратегія національної контррозвідки США (2020-2022): основні 
загрози та пріоритети

Український центр «Безпека» відкриває нові можливості для 
приватного сектору ОПК
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Питання майбутніх змін світо-
вого масштабу після завершення 
пандемії, або принаймні, її першої 
хвилі, наразі трансформується у 
новий виклик, і в тому числі, для 
України. При цьому питання підго-
товки до протидії загрозам і війнам 
нового покоління набуває першо-
чергового значення у сфері забез-
печення національної безпеки. 

Показово, аналітики у галузі 
безпеки відзначають, що здатність 
пандемії  фактично вивести з бойо-
вої готовності потужний ядерний 
авіаносець USS Theodore Roosevelt 
вказала на неабияку вразливість 
сучасних армій перед хворобами та 
бактеріологічною зброєю. І після 
пандемії багато фахівців у сфері 
оборони апелюватимуть до нових 

розробок автономних систем – лі-
таків, кораблів та наземних вій-
ськових платформ, яким не страш-
ні віруси, як природні, так і 
навмисно розроблені в лабораторі-
ях. З іншого боку, можуть розши-
ритися розробки зброї, принцип 
дії якої побудований на інших фі-
зичних принципах. В тому числі, 
бактеріологічної. А ще, можливо 
повернення до розробок, які мали 
місце під час першої холодної ві-
йни, тобто у другій половині ХХ 
століття: кінетичної, магнетичної, 
нелетальної хімічної та інших. 

Однак таку тенденцію варто 
було б врахувати й військово-полі-
тичному керівництву України. Зо-
крема, розгорнути після прибор-
кання небезпечного вірусу в тому 

Загальні 
оцінки

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

Валентин Бадрак, 
директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння (ЦДАКР)
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При цьому питання підготовки до 
протидії загрозам і війнам нового 

покоління набуває першочергового 
значення у сфері забезпечення націо-

нальної безпеки
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числі і створення автономної зброї, 
яка «не хворіє». Західні безпекові 
видання звертають увагу, що з на-
ближенням пандемії коронавірусу 
до свого піку, оборонні аналітики 
оцінюють впливи сплеска смер-
тельної хвороби на погляди країн 
щодо майбутніх війн. «Пандемія 
викрила деякі важливі прогалини у 
військовому плануванні і готов-
ності, а також уразливості в нашій 
національній готовності», - проци-
тувала Washington Post колишньо-
го помічника міністра оборони 
США Дерека Чоллета, нині віце-
президента «Німецького фонду 
Маршалла».

Якщо повернутися до україн-
ського сьогодення, важливо зазна-
чити що, окрім тимчасової корона-
небезпеки Україні загрожує 
довготривалий кремлівський на-
ступ в усіх можливих сферах – по-
літичній, військовій, інформаційній 
та й із застосуванням терористич-
них можливостей Кремля. Незва-
жаючи на те, що в інформаційному 
просторі поширюються наративи 
про втомленість російського сус-
пільства від Путіна, зменшення 
його впливу та зростання незадово-
лення, до критичної маси внутріш-
ньої протидії в РФ ще досить дале-
кий шлях. З іншого боку, саме 
наступ на Україну, як у політичній 
площині, так і у суто військовій, 
може розглядатися Кремлівською 
клікою у якості можливості демон-
страції потенції та впливів на між-

народній арені. В тому числі, й у 
розпалі кризи всередині самої Росії. 
То ж, для України підготовка до по-
літичного та військового протисто-
яння залишається одним із най-
більш значущих викликів 
сьогодення. До цього ще слід додати 
вагомість посилення власних спец-
служб, оскільки здатність виявлен-
ня російської агентури та протидії 
організованим Москвою терактам 
на території України виросло до та-
кого потужного виклику, який може 
дорівнюватися атакам та обстрілам 
на передовій. У цьому контексті 
слушним буде згадування про за-
тримання 14 квітня контррозвідкою 
СБУ за підозрою у державній зраді і 
здійсненні терактів генерал-майора 
СБУ Валерія Шайтанова, який пра-
цював на ФСБ РФ.  

Воєнний виклик залишається. 
Політичний зростає

Ще й минулому, березневому 
випуску доводилося нагадувати, 
що наступ коронавірусу не тільки 
не скасував російську агресію на 
окупаваних територіях Україні, але 
й суттєво розширив діапазон її 
форм. А провали української сто-
рони в рамках мінського процесу 
лише підсилили цей виклик, фак-
тично перетворившись на стимул 
Москви щодо проведення масова-
ного тиску за усім фронтом війни 
проти України. 

Серед іншого, актуальним, з 
огляду на військове протистояння, 

То ж, для України підготовка до 
політичного та військового проти-

стояння залишається одним із 
найбільш значущих викликів сього-
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вагомість посилення власних спец-
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ня російської агентури та протидії 
організованим Москвою терактам 

на території України виросло до 
такого потужного виклику, який 
може дорівнюватися атакам та 

обстрілам на передовій
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залишається випробування росій-
ської зброї на території українсько-
го ТВД. Наприклад, 5 квітня вій-
ськові Об’єднаних сил збили 
безпілотний літальний апарат ро-
сійського виробництва в Луган-
ській області. Йдеться про БПЛА 
«Застава» Bird Eye 400 із завод-
ським номером 405, що є ізраїль-
ської розробкою, який з 2012 р. ви-
робляють в РФ на Уральському 
заводі цивільної авіації. Чергове 
підтвердження безпосередньої 
участі Збройних сил Росії у війні на 
Сході України, констатував штаб 
ООС. Додаючи, що після відведен-
ня ЗСУ вогнева активність бойови-
ків лише зросла. Та нагадав, що за 
перші півтора місяці 2020 р. проти-
вник майже 150 разів застосував 
ствольну артилерію і важкі міноме-
ти, в лютому російські бойовики 
під прикриттям артилерії намага-
лися вчинити прорив через лінію 
розмежування, ворожі ДРГ штур-
мували один із спостережних по-
стів, у березні противник розстрі-
ляв з ПТРК чотири вантажівки 
ЗСУ, вбивши чотирьох і поранив-
ши 18 українських військовослуж-
бовців. Березень та початок квітня 
виявилися не менш напруженими, 
як не зменшилися й зведення про 
загиблих вояків. 

На цьому тлі «Кремлю вдалося 
загнати Київ (фактично за згодою 
західних партнерів) в дипломатич-
ну пастку з подальшим програшем».  
(влучно пише редактор відділу по-

літики газети «День» Іван Капса-
мун, №66-67 від 9 квітня). «З усього 
видно, що чинна українська влада, 
знаходячись перед серйозним ви-
кликом, намагається зрушити з міс-
ця вирішення ситуації на Донбасі, 
але наступає на «міни» у вигляді 
«формули Штайнмайєра» та ство-
рення Консультативної ради, які 
Москва нав’язує Києву». Між ін-
шим, в українському суспільстві 
лише збільшується хвиля занепоко-
єння через те, що попри відсутність 
повноважень, Андрій Єрмак підпи-
сував документ про створення Кон-
сультативної ради (фахівці наголо-
шують, що глава Офісу Президента 
не може мати права представляти 
державу на такому рівні; це може 
здійснювати або президент, або 
прем’єр-міністр, або міністр закор-
донних справ). До цього варто дода-
ти, що незважаючи на заяву ОПУ, 
що підписаний Єрмаком і Козаком 
протокол носить декларативний ха-
рактер і не передбачає правових на-
слідків (відповідь президента Воло-
димира Зеленського на петицію 6 
квітня, автори якої закликали від-
кликати підписи керівника ОП Ан-
дрія Єрмака та другого президента 
Леоніда Кучми з-під документа), 
саме залучення до мінського проце-
су екс-президента Кучми є шкідли-
вим і для іміджу нинішньої влади, й 
для самої справи (враховуючи його 
погляди та вислови, а також шлейф 
його діяльності у якості глави дер-
жави).

Між іншим, в українському суспіль-
стві лише збільшується хвиля 

занепокоєння через те, що попри 
відсутність повноважень, Андрій 

Єрмак підписував документ про 
створення Консультативної ради 

(фахівці наголошують, що глава 
Офісу Президента не може мати 
права представляти державу на 

такому рівні; це може здійснювати 
або президент, або прем’єр-міністр, 

або міністр закордонних справ)

Саме залучення до мінського проце-
су екс-президента Кучми є шкідли-

вим і для іміджу нинішньої влади, й 
для самої справи (враховуючи його 

погляди та вислови, а також шлейф 
його діяльності у якості глави 

держави)
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Демонізація Путіна  
як сучасний виклик 

Тим часом у середині квітня мож-
на спостерігати черговий виток де-
монізації особистості Путіна. Окре-
ма, американська газета The New 
York Times (NYT) опублікувала 14 
квітня статтю наукового журналіста 
Вільяма Брода (William J. Broad), 
який зв’язав спалах коронавірусу в 
США з кампанією, спрямованою на 
розвал американської охорони 
здоров’я, за якою нібито стоїть пре-
зидент Росії Володимир Путін. Ви-
дання, зокрема, стверджує, що Путін 
«відігравав важливу роль в поши-
ренні фальшивої інформації» про за-
хворювання та епідемії - «це було 
частиною його більш широкого пла-
ну з дискредитації Заходу і знищен-
ня ворога зсередини». До такого ви-
сновку автор прийшов, вивчивши 
інтерв’ю, наукові статті, новинні ре-
портажі, документи російською мо-
вою, записи в Twitter і телешоу. Осно-
вний мотив публікацій полягає в 
тому, що американська влада прихо-
вує реальну інформацію про небез-
пеку хвороби, а також свою причет-
ність до її створення чи наступне 
поширення інформації. Інший мо-
тив - заклик не проводити вакцина-
цію дітей і дорослих через небезпеч-
ного впливу на людину. За даними 
Міноборони США, російська влада 
поширює на Заході фейкову інфор-
мацію про коронавірус через свої 
пропагандистські медіаканали, такі 
як Russia Today та Sputnik.

Однак варто зауважити, що такі 
оцінки непрямо свідчать скоріше 
про слабкість західних демократів 
та НАТО, у тому числі, внаслідок 
втрати лідерства США у Північно-
атлантичному альянсі – завдяки 
непрофесійності, імпульсивності 
та непередбачуваності самого пре-
зидента Трампа. То ж, західний світ 
виявився неспроможним консолі-
дуватися для того, щоб переграти 
на міжнародній арені Путіна, вре-
шті решт, звичайного спецслуж-
биста радянського ґатунку, який 
випадково отримав необмежені 
повноваження.

Для українського суспільства 
варто врахувати ймовірність ін-
формаційно-психологічних впли-
вів на ту частину населення, що 
жадає «сильної руки». Оскільки 
цілком слушним може бути порів-
няння нинішнього періоду з часа-
ми 2008-2009 рр., коли завданням 
російських спецслужб було показ 
слабкості української влади та ге-
роїзація у будь-який спосіб Путі-
на, виведення його з рамок серед-
ньої людини до рівня лідера 
наддержави.  

Події на міжнародній арені  
та виклики для України 

Важливими позитивними для 
України подіями стали президент-
ські перегони у США. Зокрема, той 
факт, що сенатор від штату Вер-
монт Берні Сендерс, який зняв 
свою кандидатуру на виборах пре-

Для українського суспільства варто 
врахувати ймовірність інформацій-

но-психологічних впливів на ту 
частину населення, що жадає «силь-

ної руки». Оскільки цілком слушним 
може бути порівняння нинішнього 

періоду з часами 2008-2009 рр., коли 
завданням російських спецслужб 
було показ слабкості української 

влади та героїзація у будь-який 
спосіб Путіна, виведення його з 

рамок середньої людини до рівня 
лідера наддержави
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зидента США, публічно підтримав 
свого колишнього опонента Джо-
зефа Байдена. Цікаво, що Сандерс 
публічно заявив, що підтримає ви-
сунення колишнього віце-прези-
дента в якості кандидата від Демо-
кратичної партії, щоб «подолати 
найнебезпечнішого президента в 
історії». Таку характеристику сена-
тор дав нинішньому господареві 
овального кабінету Дональду Трам-
пу, вказують ЗМІ. Президентські 
вибори у США відбудуться 3 лис-
топада 2020 р.,  а на останніх прай-
меріз Демократичної партії в біль-
шості штатів перемогу здобув Джо 
Байден. Зміна Трампа в США вкрай 
вигідна як для України (Байден не 
робить таємниці з того, що готовий 
підтримати офіційний Київ у про-
тистоянні російському агресорові), 
так і НАТО, в пониклих вітрилах 
якого може з’явитися новий вітер. 

Нафтовий важіль
Перебіг подій на нафтовому 

ринку виявляється досить симпто-
матичним і за певних умов може 
суттєво вплинути на майбутнє Ро-
сії. Так, незважаючи на те, що Орга-
нізація країн-експортерів нафти 
(ОПЕК), Росія та інші нафтовидо-
бувні країни домовилися про най-
більше в історії скорочення видо-
бутку нафти, однак вартість бареля 
Brent на торгах ввечері 14 квітня 
опустилася нижче 30 доларів. Про 
це повідомив Bloomberg, додавши, 
що нафта дешевшає через побою-

вання інвесторів, що відновлення 
економічної активності в Китаї на 
тлі падіння економіки в країнах За-
ходу буде недостатньо для підтрим-
ки попиту на ринку, незважаючи на 
недавню угоду ОПЕК про скоро-
чення видобутку.

Можна згадати, що ціна Brent, 
яка в кінці березня опускалася до 
рівня близько 25 доларів за барель, 
різко підскочила на початку квітня 
на тлі чуток про відновлення угоди 
«ОПЕК +», і з тих пір стабільно 
трималася на рівні 31-33 долара за 
барель. При цьому стверджувало-
ся, що 12 квітня Організація країн-
експортерів нафти (ОПЕК), Росія 
та інші нафтовидобувні країни до-
мовилися про найбільше в історії 
скорочення видобутку нафти – на 
9,7 млн барелів на добу. А нині ви-
дання Bloomberg вважає, що нова 
нафтова угода провальна для Росії.

Виклики всередині України
Серію викликів спричинили об-

межена готовність української вла-
ди протидіяти корона-вірусу, пара-
ліч оборонної промисловості, 
високий рівень економічної і полі-
тичної залежності України. До цьо-
го додалося негативне відношення 
до згаданої вище домовленості 
щодо Консультативної групи. Чи-
малу частину суспільства почала 
дратувати нинішня стратегія ко-
манди Зеленського на утворення 
«миру за будь-яку ціну». До речі, 
саме з цим експерти пов’язують 

Зміна Трампа в США вкрай вигідна як 
для України (Байден не робить 

таємниці з того, що готовий під-
тримати офіційний Київ у проти-

стоянні російському агресорові), 
так і НАТО, в пониклих вітрилах 

якого може з’явитися новий вітер

А нині видання Bloomberg вважає, 
що нова нафтова угода провальна 

для Росії
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скорочення посади генерального 
директору Директорату з питань 
національної безпеки та оборони в 
Офісі президента України Івана 
Апаршина – фахівця, наполеглива 
діяльність якого була пов’язана із 
створенням дієвого Плану оборо-
ни держави.  

То ж падіння рейтингу Зелен-
ського у квітні до 44% (опитування 
КМІС) можна вважати певною за-
кономірністю. Нині до президента 
Володимира Зеленського позитив-
но ставляться 44% (у березні – 46%) 
українців, а у порівнянні з попере-
дніми опитуваннями ставлення до 
Зеленського погіршилося.

Показово, що під приводом бо-
ротьби із коронавірусом депутати 
Верховної Ради при внесенні змін 
до Державного бюджету фактично 
ліквідували бюджетну програму 
Мінекономіки, кошти з якої на-
правлялися на фінансування захо-
дів із створення автоматизованих 
систем управління економікою 
України в особливий період та в 
умовах надзвичайних ситуацій, 
планування мобілізаційної підго-
товки, а також проведення огляду 

оборонно-промислового комплек-
су. Як очікується, в разі продовжен-
ня карантину та розвитку корона-
кризи можна очікувати подальших 
скорочень оборонних програм, в 
тому числі, з переозброєння ЗСУ.

Але на тлі поточних проблем, 
викликаних корона-кризою фак-
тичний параліч ОПК є ще більш 
значущим викликом. Передусім че-
рез те, що в середині «оборонки» 
поширилася думка про те, що чин-
на влада не приділяє належної ува-
ги переозброєнню та розвитку но-
вих оборонних технологій не 
тільки через пандемію, але й вна-
слідок чіткої стратегії на мирне 
врегулювання російсько-україн-
ської війни. То ж, за умов майбут-
нього миру питання переозброєн-
ня та підготовки України до війн 
майбутнього набуває значення 
другорядного. Можна нагадати, що 
станом не середину квітня 2020 р. 
не розпочалося виконання держав-
ного оборонного замовлення, а 
низка потужних оборонних під-
приємств була вимушена залиши-
ти ринок через карантин та відсут-
ність замовлень.   

То ж падіння рейтингу Зеленського у 
квітні до 44% (опитування КМІС) 

можна вважати певною закономір-
ністю

Як очікується, в разі продовження 
карантину та розвитку корона-кри-

зи можна очікувати подальших 
скорочень оборонних програм, в 
тому числі, з переозброєння ЗСУ



ВИКЛИКИ і РИЗИКИ / 15 квітня 2020

10

Нещодавно було введено в дію 
Указом Президента України від 27 
лютого 2020 року № 59/2020 Рішен-
ня Ради національної безпеки і 
оборони України від 18 лютого 
2020 року “Про основні показники 
державного оборонного замовлен-
ня на 2020 рік та 2021, 2022 роки” 
(далі – Рішення). Це Рішення міс-
тить в собі декілька привабливих 
положень, що спрямовано на удо-
сконалення системи розроблення і 
закупівлі озброєння. Зокрема, це 
Рішення вимагає: 
– доопрацювати основні показ-

ники державного оборонного 
замовлення (далі – ДОЗ) щодо 
їх відповідності показникам 
Державної цільової оборонної 

програми розвитку озброєння 
та військової техніки на період 
до 2022 року (далі – ДЦО-
ПРОВТ-2022); 

– забезпечити фінансування дер-
жавного оборонного замовлен-
ня на 2020 рік та 2021, 2022 роки 
у повному обсязі, не допускаю-
чи зменшення відповідних ви-
датків державного бюджету (пе-
рерозподілу на інші потреби); 

– забезпечити фінансування прі-
оритетних проектів, зокрема з 
розвитку ракетного озброєння, 
яке здійснювати виключно за 
рахунок загального фонду дер-
жавного бюджету України; 

– внести на розгляд Верховної 
Ради України проекти законів 

У дзеркалі 
експертноі 

думки
Проблема залучення позабюджетних  
інвестицій в ОПК

Віктор Дихановський,
провідний науковий співробітник

Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової 
техніки Збройних Сил України
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України щодо удосконалення 
системи державного оборонно-
го замовлення на принципах 
конкурентності, прозорості, 
узгодженості з бюджетним про-
цесом, програмними докумен-
тами у сфері розвитку озброєн-
ня та військової техніки, а також 
автоматизації процедур форму-
вання і виконання державного 
оборонного замовлення, а та-
кож щодо порядку залучення 
іноземних інвестицій у госпо-
дарські товариства, що мають 
стратегічне значення для забез-
печення оборони і безпеки дер-
жави; 

– внести на розгляд Верховної 
Ради України проекти законів 
України щодо створення спри-
ятливих умов для залучення 
іноземних інвестицій в оборон-
но-промисловий комплекс, зо-
крема шляхом утворення спіль-
них підприємств, а також щодо 
особливостей перетворення 
державних унітарних комерцій-
них підприємств оборонно-
промислового комплексу в ак-
ціонерні товариства та їх 
приватизації; 

– опрацювати питання щодо 
створення цільового Державно-
го фонду розвитку оборонно-
промислового комплексу Украї-
ни; щодо створення агентства з 
розвитку оборонних техноло-
гій; щодо створення централь-
ного органу виконавчої влади, 

відповідального за формування 
та забезпечення реалізації дер-
жавної військово-промислової 
політики та функцій з управлін-
ня об’єктами державної влас-
ності в оборонно-промислово-
му комплексі; щодо розроблення 
стратегії військово-технічного 
співробітництва; 

– закуповувати озброєння в обся-
гах, що забезпечують перео-
зброєння окремих підрозділів 
(батальйон, дивізіон тощо), по-
вний перехід на сучасні засоби 
розвідки, зв’язку та управління. 
Положення Указу Президента 

України № 59/2020 виглядаю до-
сить оптимістично і мають підба-
дьорювати ОПК, але дуже схоже на 
заклик до всього хорошого проти 
всього поганого. Зокрема, у цьому 
Рішенні РНБОУ закликає Кабінет 
Міністрів України доопрацювати 
основні показники ДОЗ щодо їх 
відповідності показникам ДЦО-
ПРОВТ-2022 і забезпечити його фі-
нансування у повному обсязі. Тоб-
то вимагається значно збільшити 
фінансування ДОЗ. Але додаткових 
грошей в бюджеті для цього немає, 
отже ця вимога рішення Радбезу 
нереалістична. 

Окрема тема – залучення поза-
бюджетних інвестицій. На жаль 
йдеться лише про іноземні інвести-
ції. Хоча добре відомо, що питома 
вага приватного сектору економіки 
України є домінуючою. Зокрема, за 
даними Міністерства розвитку 

Положення Указу Президента Украї-
ни № 59/2020 виглядаю досить 

оптимістично

Окрема тема – залучення позабю-
джетних інвестицій. На жаль 

йдеться лише про іноземні інвести-
ції. Хоча добре відомо, що питома 

вага приватного сектору економіки 
України є домінуючою
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економіки, торгівлі та сільського 
господарства України питома вага 
чистого доходу від реалізації про-
дукції суб’єктів господарювання 
приватного сектору економіки ста-
новить майже 90 % [Офіційний 
веб-сайт Міністерства. Режим до-
ступу – http://me.gov.ua/Documents/
List?lang=uk-UA&tag=UpravlinniaD
erzhavnimSektoromEkonomikiIs]. У 
світі давно існують ефективні ме-
ханізми залучення приватного ка-
піталу для державних потреб і один 
з самих ефективних – це державно-
приватне партнерство, про що осо-
бливо наголошується в Закону 
України “Про національну безпеку 
і оборону України”. 

Однією з форм державно-при-
ватного партнерства можуть стати 
форвардні контракти. Приватні 
розробники і виробники озброєн-
ня в Україні готові до такого парт-
нерства. Наприклад, приватне під-
приємство “Атлон Авіа” готове 
розроблювати ударний безпілот-
ник в межах форвардного контрак-
ту [http://opk.com.ua/атлон-авіа-
готовий-розробляти-удар/?fbclid=I
wAR1fWVsmwl0TyCzaMDJwaD6Ye
x S 5 o W T G u E i c 3 x p x s K _
kpgVTOjbOHyEGznI]. 

Найгірша частина цього рішен-
ня РНБО України – це вимога про 
актуалізацію та продовження стро-
ку виконання до 2024 року ДЦО-
ПРОВТ-2022. Продовжуються на-
магання зробити ДЦОПРОВТ-2022 
“ковзною”. Ця вимога суперечить 

Конституції України, іншим Зако-
нам України, Стратегічному обо-
ронному бюлетеню, керівним доку-
ментам Міністерства оборони 
України, у яких вимагається в осно-
ву майбутнього оборонного ме-
неджменту закладати принципи і 
підходи, прийняті в державах 
НАТО, а також сучасні бізнес-
практики, адаптовані для програм-
но-проектного управління розви-
тком Збройних Сил України. 
Зокрема, слід зазначити таке: 

1) “Ковзання” ДЦОПРОВТ-2022 
суперечить принципам і підходам, 
прийнятим в державах НАТО, від-
повідно до яких будь-яка програма 
повинна мати строк виконання – 
початок і кінець. Інакше неможли-
во ні визначити мету програми, ні 
досягти її. 

2) Законодавче встановлення 
постійного ковзного пересування 
строків ДЦОПРОВТ-2022 дозволяє 
постійно пересувати термін її за-
вершення. В результаті ДЦО-
ПРОВТ-2022 стає не середньостро-
ковою і не довгостроковою, а 
«невідомостроковою». Така про-
грама не може мати мети, обсягів 
фінансування і терміну виконання. 

3). “Ковзна” ДЦОПРОВТ-2022 
буде розглядатися як така, що ство-
рена не для досягнення якоїсь сус-
пільно важливої мети, а для того, 
щоб була Програма. Програма для 
Програми! Не можна ставити на 
меті існування Програми. Програ-
ма – це інструмент, а не мета. 

Однією з форм державно-приватно-
го партнерства можуть стати 

форвардні контракти

Найгірша частина цього рішення 
РНБО України – це вимога про акту-

алізацію та продовження строку 
виконання до 2024 року ДЦО-

ПРОВТ-2022. Продовжуються нама-
гання зробити ДЦОПРОВТ-2022 

“ковзною”
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4). “Ковзати” треба не ДЦО-
ПРОВТ-2022, а спосіб управління 
нею. Відповідно до принципів і під-
ходів, прийнятих у державах 
НАТО, цей спосіб називається 
“Портфель”. 

Крім того, “ковзання” ДЦО-
ПРОВТ-2022 створює передумови 
для розкрадання оборонного бю-
джету. Адже виділення державного 
фінансування без термінів вико-
нання і визначеної мети неодмінно 
приведе до нецільового викорис-
тання бюджетних коштів. 

Звертає на себе увагу незрозуміле 
слово “актуалізація” ДЦО-
ПРОВТ-2022. Це слово має різнома-
нітні тлумачення. Що саме мали на 
увазі автори Рішення РНБО України, 
невідомо. Але, судячи з контексту Рі-
шення, “актуалізація” розглядається 
як дія, спрямована на пристосування 
ДЦОПРОВТ-2022 до умов поточної 
ситуації. Тобто підпункт 1 пункту 2 
Рішення вимагає негайно пристосу-
вати ДОЗ під ДЦОПРОВТ-2022, а 
підпункт 11 цього ж пункту вимагає 
через три місяці пристосувати ДЦО-
ПРОВТ-2022 під ДОЗ. Просто гені-
ально. 

Тут доречно згадати старий 
американський анекдот: 

Генерал їде по техаському міс-
течку. На кожних воротах намальо-
вана мішень, і в кожної єдина ді-
рочка від кулі – точно в “яблучко”. 
Генерал запитує у старого, що си-
дить на лавці: 

– Папаша, хто це у вас такий влуч-
ний стрілець? 

– Це, сер, Рудий Білл в стрільбі 
вправлявся, – відповідає ста-
рий. 

– Цьому хлопцеві місце в армії. 
– Ні, сер, він вам не підійде. 
– Чому? Він же такий влучний! 
– Розумієте, сер, він спочатку 

стріляє в ворота, а потім малює 
мішень. 
В цьому рішенні РНБОУ вимога 

“ковзати” ДЦОПРОВТ-2022 реалі-
зує відому формулу “ad hoc”, що 
означає відсутність стратегічного 
планування та реакційні непроду-
мані дії. Це підтверджує думку Ліги 
оборонних підприємств України 
про відсутність в державі дієвої 
системи формування та прийняття 
рішень у сфері оборонно-промис-
лового комплексу та реалізації ДОЗ 
[http://ldc.org.ua/chi-potriben-
derzhavi-oboronno-promisloviy-
k omp l e k s - pr i v at n i - v i ro bn i k i -
o b o r o n n o y i - p r o d u k t s i y i - v -
o c h i k u v a n n i - v i d p o v i d i - v i d -
prezidenta-ukrayini/?fbclid=IwAR1tx
46RTVNwtTmpWMi6oVTQMFW1z
Wv6Egwqr5p1mwEH09Gb9rbLIx25x
Ww]. За своєю сутністю така вимо-
га приведе до оголошення початко-
вою метою вже досягнуте лише піс-
ля того, як воно буде досягнуто. 

Авторів цього рішення рятує 
лише те, що і ДОЗ, і ДЦО-
ПРОВТ-2022 є документами з об-
меженим доступом.

Звертає на себе увагу незрозуміле 
слово “актуалізація” ДЦО-

ПРОВТ-2022. Це слово має різнома-
нітні тлумачення. Що саме мали на 
увазі автори Рішення РНБО України, 

невідомо. Але, судячи з контексту 
Рішення, “актуалізація” розгляда-

ється як дія, спрямована на присто-
сування ДЦОПРОВТ-2022 до умов 

поточної ситуації
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У лютому 2020 р. Національний 
центр контррозвідки та безпеки 
(структурний підрозділ Управлін-
ня Директора національної розвід-
ки) оприлюднив відкриту частину 
Стратегії національної контрроз-
відки США на 2020-2022 рр. (далі - 
Стратегія)1.  

У передмові до цього документа 
говориться, що Сполучені Штати 
стикаються з дедалі більш агресив-
ними і комплексними загрозами з 
боку іноземних розвідувальних 
служб, а також - державних і не-
державних áкторів міжнародної 

1  The National Counterintelligence Strategy of 
the United States of America 2020-2022. [Елек-
тронний ресурс]. – Режим доступу: https://
www.dni.gov/index.php/ncsc-features/2741

політичної сцени. Щоб передбачи-
ти і стримати ці загрози, амери-
канський уряд продовжує викону-
вати свої фундаментальні ключові 
контррозвідувальні завдання, такі 
як: виявлення, оцінка та нейтралі-
зація діяльності іноземних розві-
док і їхніх можливостей у Сполуче-
них Штатах; зменшення внутрішніх 
загроз, протидія спробам шпигун-
ської діяльності та вбивств на те-
риторії Сполучених Штатів і за 
кордоном; захист чутливої та се-
кретної інформації та важливих 
для національної безпеки об’єктів 
від технічного проникнення і шпи-
гунства. 

Стратегія являє собою нове ба-
чення того, яким чином держава 

Стратегія національної контррозвідки 
США (2020-2022): 
основні загрози та пріоритети

Володимир Паливода, 
головний консультант відділу 

нових викликів Центру зовнішньополітичних досліджень 
Національного інституту стратегічних досліджень   
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повинна ефективно протидіяти за-
грозам з боку іноземних розвідок. 
Якщо попередні аналогічні доку-
менти категоризували загрози, що 
йшли від національних держав - 
головних противників США, то ця 
Стратегія фокусується на п’яти 
стратегічних цілях. Вони охоплю-
ють найбільш критичні області, 
які є об’єктами іноземного розвід-
увального інтересу на території 
Сполучених Штатів: 
• критична інфраструктура; 
• ключові ланцюги постачання2; 
• економіка; 
• американська демократія; 
• кібератаки і технічні операції. 

Стратегія визначає ті області, 
де іноземні áктори, які становлять 
собою загрозу, можуть завдати 
серйозної шкоди національній та 
економічній безпеці США. Саме на 
них контррозвідка повинна звер-
тати увагу і направляти туди свої 
ресурси. Крім того, у Стратегії 
представлені заходи, що вжива-
ються нині та плануються, спрямо-
вані на протидію загрозам, що по-
ходять від іноземних противників. 
Вкрай важливо використовувати 
та мобілізувати усі елементи аме-
риканського суспільства, а також 
інтегрувати необхідні процедури зі 
сфери контррозвідки і безпеки в 

2  Ланцюг постачання - це послідовність про-
цесів та інформації, які доставляють про-
дукти чи послуги від постачальників, через 
виробництво і дистрибуцію безпосередньо 
споживачу. Розрізняють зовнішній і вну-
трішній ланцюги постачання.

ділову практику, зміцнювати за-
хист мереж від загроз як з боку 
іноземних áкторів, так і - внутріш-
ніх зловмисників, які намагаються 
викрадати чутливі дані та інфор-
мацію або пошкодити важливі 
об’єкти. За словами Директора На-
ціонального центру контррозвідки 
та безпеки Вільяма Еваніни, його 
відомство має намір активно спів-
робітничати з федеральними орга-
нами, властями штатів і місцевими 
властями, з приватним сектором, 
університетами та із зарубіжними 
партнерами для протидії зовніш-
нім загрозам. У своїй роботі контр-
розвідка буде спиратися на досяг-
нуті в минулому успіхи та 
напрацьований досвід3.

В основній частині Стратегії 
окреслюються нові підходи контр-
розвідки до подолання загроз на-
ціональній безпеці, глобальний 
ландшафт яких значним чином 
трансформувався з часу прийнят-
тя попередньої версії документа у 
2016 р. Згідно з положеннями 
оновленої Стратегії, сучасне та 
прогнозоване контррозвідувальне 
середовище визначається сукуп-
ністю трьох основних тенденцій.
1. Кількість суб’єктів загроз (тобто 

іноземних áкторів, націлених на 
США і таких, що несуть загрози 

3  National Counterintelligence Strategy of the 
United States of America 2020-2022. Executive 
Summary. [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: https://www.dni.gov/files/NCSC/
documents/features/20200205-National_CI_
Strategy_ 2020_2022_Executive_Summary.pdf

Кількість суб’єктів загроз (тобто 
іноземних áкторів, націлених на 
США і таких, що несуть загрози 

національній безпеці) дедалі зростає
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національній безпеці) дедалі 
зростає. Сюди входять найрізно-
манітніші суб’єкти, починаючи з 
таких держав, як Росія, Китай, 
Іран, Куба та Північна Корея і не-
державних утворень (включно з 
ліванською «Хезболлою», «Іслам-
ською державою» та «Аль-
Каїдою»), і закінчуючи хакерами, 
транснаціональними злочинни-
ми організаціями, джерелами ви-
току інформації та неправомоч-
ними діями осіб, які хоча й не 
пов’язані з іноземними розвідка-
ми, але викрадають конфіденцій-
ні дані та інтелектуальну влас-
ність.

2. Суб’єкти загроз національній 
безпеці тепер мають у своєму 
розпорядженні все більш доско-
налий набір розвідувальних 
можливостей і використовують 

їх по-новому проти США. Гло-
бальна доступність технологій з 
інтелектуальними програмами 
(біометричні пристрої, безпілот-
ні системи, засоби отримання 
зображень з високою розділь-
ною здатністю, удосконалене об-
ладнання для технічного спосте-
реження, розвинені системи 
шифрування, технічні засоби 
для аналітичної обробки вели-
ких масивів інформації) та не-
санкціоноване розкриття амери-
канських кіберінструментів 
дозволили широкому колу таких 
суб’єктів отримати все більш 
складні розвідувальні методи, 
інструменти та технологічні 
можливості, якими раніше воло-
діли лише добре профінансовані 
спецслужби. Ці технології умож-
ливили противникам США ви-

Суб’єкти загроз національній безпе-
ці тепер мають у своєму розпоря-
дженні все більш досконалий набір 

розвідувальних можливостей і 
використовують їх по-новому 

проти США
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користання інформації як стра-
тегічного ресурсу для досягнення 
цілей економічної безпеки та 
впливу на своїх конкурентів.

3. Суб’єкти загроз національній 
безпеці використовують ці 
можливості проти розширено-
го переліку цілей і вразливих 
місць. Зусилля іноземних роз-
відувальних служб орієнтовані 
на більшість федеральних ві-
домств (навіть тих, які безпосе-
редньо не вирішують завдань 
щодо забезпечення національ-
ної безпеки). До сфери їхньої 
уваги входять наукові лаборато-
рії, фінансові структури, про-
мисловість приватний сектор. 
Деякі противники проводять 
розвідувальні операції з непра-
вомірним використанням, по-
рушенням функціонування або 
навіть руйнуванням критичної 
інфраструктури Сполучених 
Штатів та їхніх союзників, а та-
кож - військових можливостей у 
кризових ситуаціях. Ці суб’єкти 
намагаються теж впливати на 
економічні інтереси США або 
використовувати їх за допомо-
гою різноманітних розвідуваль-
них заходів. Об’єктом діяльнос-
ті з іноземного впливу є і 
громадська думка Сполучених 
Штатів та їхніх союзників.
Постійно мінливий ландшафт 

технологій, швидше за все, приско-
рить ці тенденції, загрожуючи без-
пеці та економічному процвітанню 

американської нації і розмиваючи 
економічну, військову та техноло-
гічну перевагу США у світовому 
масштабі. Нові технології, такі як 
штучний інтелект, квантові 
комп’ютери, робототехніка, нано-
технології та Інтернет речей4, ймо-
вірно, дозволять противникам 
Сполучених Штатів розвивати роз-
відувальні інструменти та методи 
для використання проти США та 
ускладнять роботу контррозвідки 
щодо захисту від їхньої діяльності. 

Ця розвідувальна діяльність на-
ражає на небезпеку критичну інф-
раструктуру та може поставити під 
загрозу військові операції та мож-
ливості, зменшуючи перевагу Спо-
лучених Штатів у багатьох сферах 
(включно з космічним простором) і 
підриваючи збереження, надійність 
та автентичність американських то-
варів і послуг. Вона теж породжує 
для США стратегічні ризики у тих 
областях, де контррозвідка не може 
самостійно впоратися з ними. Вихо-

4  Інтернет речей (англ. Internet of Things, 
IoT)  - концепція мережі, що складається із 
взаємозв’язаних фізичних пристроїв, які ма-
ють вбудовані давачі, та програмне забезпе-
чення, що дозволяє здійснювати передачу і 
обмін даними між фізичним світом і 
комп’ютерними системами, за допомогою 
використання стандартних протоколів 
зв’язку. Окрім давачів, мережа може мати 
виконавчі пристрої, вбудовані у фізичні 
об’єкти і пов’язані між собою через дротові 
чи бездротові мережі. Ці взаємопов’язані 
пристрої мають можливість зчитування та 
приведення в дію, функцію програмування 
та ідентифікації, а також дозволяють виклю-
чити необхідність участі людини, за рахунок 
використання інтелектуальних інтерфейсів.
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дячи з цього, необхідно мобілізува-
ти усі урядові установи, державних 
та приватних партнерів, зарубіжних 
союзників та їхні інституції, а також 
американську громадськість, щоб 
контррозвідка могла зайняти більш 
проактивну позицію та стримувати 
противників Сполучених Штатів 
від проведення розвідувальної ді-
яльності, яка наражає на ризик на-
цію, економіку, інформаційний 
простір та інтелектуальну власність.

Беручи до уваги тенденції роз-
витку оперативної обстановки та 
розвідувальні устремління проти-
вника, оновлена Стратегія, як вже 
говорилося, фокусується на п’яти 
стратегічних цілях і окреслює за-
вдання для контррозвідки, які по-
лягають у:
• захисті критичної інфраструк-

тури;
• зменшенні загроз для ключових 

ланцюгів постачання;

• протидії неправомірному вико-
ристанню економіки США;

• захисті американської демокра-
тії від іноземного впливу;

• протидії кібератакам і техніч-
ним операціям іноземних роз-
відслужб.
Реалізація перерахованих цілей 

не обов’язково здійснюватиметься 
саме у цьому порядку черговості. 
Вони певною мірою представляють 
ті сфери, де загрози з боку інозем-
них розвідок найбільше шкодять 
інтересам національної безпеки, і 
де необхідно посилити можливості 
та ресурси контррозвідки.

Щоб протистояти новим викли-
кам, породженим діяльністю суб’єктів 
загроз, Сполучені Штати мають за-
стосовувати загальнодержавні ефек-
тивні підходи у сфері контррозвідки 
та безпеки, поєднуючи оборонні та 
наступальні заходи з використанням 
усіх наявних інструментів. США та-
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кож повинні продовжувати формува-
ти основоположні знання, необхідні 
для розуміння структур, можливос-
тей та ресурсів іноземних спецслужб і 
протидії традиційній шпигунській ді-
яльності головних противників Спо-
лучених Штатів.

У плані досягнення стратегіч-
них цілей уряд США буде діяти на-
ступним чином. 

Для захисту критичної інфра-
структури:  
• розширювати обмін інформаці-

єю про критичну інфраструктуру 
між федеральними відомствами, 
місцевими органами влади і 
партнерами з приватного секто-
ру та зарубіжними союзниками;

• готувати, навчати та утримува-
ти в урядових структурах кадри 
спеціалістів, які здатні виявля-
ти та протидіяти загрозам кри-
тичній інфраструктурі Сполу-
чених Штатів. Розвиток цієї 
спільноти забезпечить створен-
ня спеціального кадрового ре-
зерву з питань захисту критич-
ної інфраструктури; 

• розробляти нові аналітичні ін-
струменти для поліпшення 
можливостей щодо поперед-
ження про загрозу і забезпечен-
ня проведення наступальних та 
оборонних операцій. 
Для зменшення загроз для клю-

чових ланцюгів постачання:
• розширювати можливості для 

виявлення та реагування на по-
дібні загрози;

• зміцнювати цілісність та безпе-
ку ключових ланцюгів поста-
чання на федеральному рівні; 

• поширювати у суспільстві ін-
формацію про загрози ключо-
вим ланцюгам постачання, про 
управління ризиками та най-
кращий досвід у цій сфері. 
Для протидії неправомірному 

використанню економіки:
• поліпшувати процес виявлення 

іноземних загроз національній 
інноваційній базі. 

• підвищувати обізнаність гро-
мадськості щодо загроз еконо-
міці США з боку іноземних роз-
відслужб; 

• виявляти та протидіяти інозем-
ним інвестиціям у США, які 
становлять загрозу національ-
ній безпеці. 
Для захисту американської де-

мократії від іноземного впливу:
• розширювати можливості контр-

розвідки та заходи щодо вияв-
лення, стримування та протидії 
зовнішньому впливу; 

• зміцнювати партнерські відно-
сини між урядовими відомства-
ми США, місцевими органами 
влади і приватним сектором; 

• поглиблювати існуючі та розви-
вати нові закордонні партнер-
ські контакти. 
Для протидії кібератакам і тех-

нічним операціям іноземних роз-
відслужб:
• сприяти подальшій інтеграції 

контррозвідувальних, безпе-
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кових та кіберможливостей 
для поліпшення виявлення, 
стримування та протидії кібе-
ратакам з боку іноземних роз-
відок;

• готувати, навчати та утриму-
вати кадри спеціалістів з тех-
нічної безпеки та кібербезпе-
ки;

• удосконалювати інструмента-
рій протидії кіберзагрозам.

Оскільки затверджена прези-
дентом США Стратегія виходить за 
рамки функцій, які раніше викону-
вались контррозвідкою, і включає 
в себе нові об’єкти захисту в інтер-
есах національної безпеки Сполу-
чених Штатів, у документі вказу-
ється, що розширення спектра 
поставлених завдань вимагатиме 
підвищення асигнувань і збільшен-
ня ресурсного забезпечення.
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ДП «Український центр «Безпе-
ка» уповноважено на здійснення 
функції служби замовника для ви-
конання державних цільових про-
грам реформування та розвитку 
оборонно-промислового комплек-
су, розроблення, освоєння і впро-
вадження нових технологій, наро-
щування наявних виробничих 
потужностей для виготовлення 
продукції оборонного призначен-
ня. Якщо спростити пояснення 
мети, то Український центр «Безпе-
ка» було уповноважено на забезпе-
чення підготовки нових вироб-
ництв озброєння та військової 
техніки (ОВТ), зокрема, на держав-
них підприємствах оборонно-про-
мислового комплексу (ОПК). Тоб-

то, для здійснення закупівлі і 
постачання різноманітного облад-
нання. Отже, головний напрям ро-
боти «Безпеки» - це реалізація під-
готовки виробництв. 

Водночас такий підхід сьогодні 
вже не здається абсолютно вдалим 
та таким, що вичерпує потенціал 
підприємства. Оскільки суттєво 
звужує можливості, зокрема, у сфе-
рі залучення інвестицій та впрова-
дження новітніх технологій у ві-
тчизняні виробництва. Адже, 
інвестиції не обов’язково мають 
бути іноземними, а для залучення 
внутрішніх інвестицій має бути 
створено механізм заохочення при-
ватного інвестора. Саме тому ми хо-
тіли б трансформувати діяльність 

Український центр «Безпека»  
відкриває нові можливості  
для приватного сектору ОПК

Володимир Пікузо,
в.о. директор державного підприємства  

«Український центр «Безпека»

Головний напрям роботи «Безпе-
ки»  – це реалізація підготовки 

виробництв
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нашого державного підприємства у 
такий спосіб, щоб воно дозволяло 
заохочувати і стимулювати приват-
ні підприємства ОПК у сфері розви-
тку нових технологій оборонного і 
подвійного призначення, створення 
нових зразків ОВТ. Але при цьому є 
переконання, що така взаємодія між 
державою та приватним сектором 
ОПК має будуватися у площині ко-
мерційних відносин. На наш погляд, 
це дозволить, з одного боку, поси-
лити відповідальність сторін, а з ін-
шого, розвинути зацікавленість, у 
тому числі, й співробітників під-
приємства «Безпека». Оскільки так 
своєю діяльністю підприємство 
буде здатне заробляти кошти. Адже 
до цього фактичний прибуток під-
приємства був відсотком від прохо-
дження самих контрактів на по-
ставку обладнання державним 
підприємствам. Віднині завдання 
стоїть у переході на господарську ді-
яльність, і Міністерство економіч-
ного розвитку і торгівлі України 
таку нашу пропозицію підтримало.

Тепер щодо форматів відносин 
держави з приватним ОПК. Усі ми 
добре обізнані про існування пев-
них недоліків державно-приватно-
го партнерства, а відповідний про-
ект закону про державно-приватне 
партнерство в оборонно-промис-
ловому комплексі, напевно, ще дов-
го залишатиметься проектом. Але 
ми не хочемо довго чекати, то ж 
пропонуємо приватному ОПК низ-
ку можливостей.

Це три великі напрямки співп-
раці. Передусім, це оренда облад-
нання. Другий напрям – це лізинг 
обладнання. І третій напрям – це 
спільна діяльність приватного під-
приємства з «Українським центром 
«Безпека». Якщо деталізувати, то 
розгорнуто це виглядатиме так: 
оренда – найбільш простий варі-
ант, і тут, напевно, пояснень не по-
трібно, тому що підприємство 
орендує обладнання, створює своє 
виробництво, виробляє ОВТ, а об-
ладнання залишається в державній 
власності. Другий напрям також 
досить простий. Він передбачає, 
що в межах угоди між «Безпекою», 
та приватним підприємством об-
ладнання передається в лізинг, а 
сплачуючи лізингові платежі, під-
приємство з часом стає власником 
обладнання. Нарешті, спільна ді-
яльність – більш складний елемент 
можливого співробітництва «Без-
пеки» з приватними підприємства-
ми ОПК. Але, на мій погляд, най-
більш перспективний напрям. 

Одразу хочу оговорити такі ню-
анси, що для реалізації проєктів 
спільної діяльності потрібно в кож-
ному індивідуальному випадку 
проводити через рішення Кабміну. 
Головне, що є таке рішення уряду, і 
це є дуже позитивний момент, 
оскільки це відкриття певного ві-
конця для оборонних підприємств. 
Хоча другий момент про який слід 
зазначити і на цьому наголосити, 
що будь-який проєкт може стосу-

Ми хотіли б трансформувати 
діяльність нашого державного 

підприємства у такий спосіб, щоб 
воно дозволяло заохочувати і 

стимулювати приватні підприєм-
ства ОПК у сфері розвитку нових 

технологій оборонного і подвійного 
призначення, створення нових 

зразків ОВТ

Спільна діяльність – більш складний 
елемент можливого співробітни-

цтва «Безпеки» з приватними 
підприємствами ОПК. Але, на мій 
погляд, найбільш перспективний 

напрям
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ватися виключно підготовки ви-
робництва тієї чи інший номенкла-
тури озброєння та військової 
техніки для підприємств ОПК. Але 
при цьому це може бути й закупів-
ля якогось агрегату або відповідно-
го обладнання для тестування про-
дукції, яке, наприклад,  абсолютно 
необхідне для повного завершення 
циклу виробництва тієї чи іншої 
продукції. 

Особливого значення при цьо-
му набуває повне прорахування 
бізнес-плану і ймовірність вклю-
чення готової продукції у держобо-
ронзамовлення у майбутньому. На 
жаль, до сьогоднішнього дня у роз-

рахунках ми не розглядали таку ва-
гому складову як експортний по-
тенціал, але слід враховувати, що 
український ОПК був і залишаєть-
ся експортоорієнтованим.  І тому, 
на мій погляд, - а я буду це питання 
піднімати, і сподіваюсь, що ми до-
сягнемо позитивного рішення уря-
ду, - врахування експортного по-
тенціалу тієї чи іншої продукції має 
також серйозно враховуватися при 
прийнятті рішень для реалізації та-
ких угод у спільній діяльності. 

Варто додати, що ми знаходи-
мося у розвитку та постійно пра-
цюємо над удосконаленням робо-
ти, з урахуванням вже набутого 

Особливого значення при цьому 
набуває повне прорахування бізнес-

плану і ймовірність включення 
готової продукції у держоборонза-

мовлення у майбутньому



24

досвіду. Наприклад, до цього мо-
менту ми працювали лише з дер-
жавними підприємствами, і вони 
дійсно перебували в більш вигідно-
му становищі по відношенню до 
приватних, оскільки взагалі не пе-
редбачалося інвестування держа-
вою підготовки виробництва для 
приватного підприємства ОПК. 
Але попередній етап роботи під-
приємства «Безпека», свідчить, що 
у роботі з державними підприєм-
ствами мали місце й певні прора-
хунки. Вони були пов’язані з тим, 
що не в усіх дрібницях були здій-
снені розрахунки, внаслідок чого 
відбувалися поставки обладнання, 
які б мали забезпечити виробни-
цтво дуже великих обсягів продук-
ції, але при цьому потреби України 
виявлялися мізерними у порівнян-
ні з вкладеними коштами. 

Сьогодні ситуація змінюється, і 
в принципі є багато передумов, щоб 
приватні підприємства держава та-
кож інвестувала, і щоб ці кошти 
«працювали». Якщо торкатися ме-
ханізмів спільної діяльності, то вар-
то зауважити, що «Безпека» буде за-
цікавлена передусім у так званих 
коротких проектах, які будуть реа-
лізовані протягом року. Однак, це 
не означає, що привабливі високо-
технологічні проекти, які розрахо-
вані на два – три роки, не можуть 
бути реалізовані. Ми налаштовані 
на пошук нових можливостей. 

Ще одне важливе зауваження: в 
межах спільної діяльності сплата ко-

штів на користь держави передбаче-
на вже після того як з’являється про-
дукція. І тут вже підприємство 
«Безпека» в рамках угоди стає таким 
самим бенефіціаром, як і приватне 
підприємство. Однак йдеться не про 
вплив на управління приватного під-
приємства, або отримання коштів 
взагалі; йдеться про отримання при-
бутку від реалізації саме тієї номен-
клатури продукції оборонного при-
значення, підготовку виробництва 
якої профінансувала держава. Це 
може бути дуже цікаво для підпри-
ємства. Припустимо, якщо підпри-
ємство має першу, другу версію сво-
го виробу, а «Безпека» фінансує вже 
третю модернізацію такого продук-
ту, то й прибуток стосуватиметься 
виключно цієї модернізованої про-
дукції. І до ранніх версій виробу, в 
разі їх реалізації, «Безпека» жодним 
чином не претендуватиме на отри-
мання прибутків. 

Я погоджуюсь, що навіть у тако-
му вигляді роботу з приватними 
підприємствами поки що можна 
визначити як «на рівних умовах з 
державними підприємствами», але 
я хочу зауважити, що ми тільки 
розпочинаємо цей процес. І у май-
бутньому, я переконаний, що вікно 
можливостей для приватників пе-
ретвориться на великі ворота. При-
ватний сектор, як свідчить досвід, 
може реагувати більш гнучко і опе-
ративно у порівнянні з державним. 

Можу навести приклад, що на 
цей час ми вже розглядаємо декілька 
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проєктів, запропонованих підпри-
ємствами «Асоціації виробників 
озброєнь та військової техніки Укра-
їни», до якої входить понад 100 під-
приємств.  Поки що вивчаємо мож-
ливість співпраці із трьома 
підприємствами. Одне з них – це 
«Укрспецсистемс», яке є розробни-
ком безпілотних авіаційних комп-
лексів (БАК). Воно вже тривалий час 
постачає БАК військовому відом-
ству, і наразі вже йдеться про третю 
версію безпілотника. Крім того, це 
підприємство створило безпілотний 
ударний комплекс, і ми вивчаємо 
можливості фінансування, підготов-
ки виробництва для таких безпілот-
ників. Другий проєкт – це роботи 
Конструкторського бюро «Робо-
тікс», яке займається створенням і 
розробками безпілотної наземної 
бойової системи, тобто, сучасного 
бойового роботу, для різних версій 
якого передбачені різні функції. І за-
раз КБ «Роботікс» намагається в 
рамках реалізації спільного рішення 
з Міноборони передати такий при-
лад на підконтрольну експлуатацію у 
Збройні сили. В разі, якщо буде рі-
шення держави щодо підтримки та-
кого напрямку в цілому, наприклад, 
військове відомства від імені держа-
ви, або інший потенційний замов-
ник визначить, що Україні для по-
треб сил оборони необхідні 
безпілотні наземні бойові системи, 
то це може бути певним посилюю-
чим фактором для прийняття рішен-
ня підприємством «Безпека». 

Тоді ми зможемо розпочати 
процес належного оформлення 
державних інвестицій та вкласти 
кошти в підготовку виробництва 
навіть за умов, що такий проєкт 
може тривати один-два роки, а 
може і більше часу. Але враховую-
чи те, що це нові технології, це по-
тужні засоби, які можуть мати по-
тужний експортний потенціал. 
Отже, це може впливати на рішен-
ня і бути досить прибутковим. 

Ще одне підприємство – «Трі-
мен», - займається розробками і 
виробництвом тепловізорів до тан-
ків. Це підприємство вже обладна-
ло близько 300 танків ЗСУ, забезпе-
чивши можливість для танків 
ведення нічного бою на дальності 
не менше 600 м.   

Як бачимо, у кожному випадку 
йдеться про розвиток ОВТ за раху-
нок впровадження новітніх техно-
логічних рішень, матеріалів. Це 
збільшує і спроможності україн-
ського війська, і має значний екс-
портний потенціал. Що справді 
може гарантувати прибутковість 
продукції. 

Загалом слід завжди розглядати 
усі можливості для розвитку ві-
тчизняних ОВТ. Можна згадати, 
що протикорабельна крилата раке-
та «Нептун», яка активно розро-
бляється Державним Київським КБ 
«Луч» вже неодноразово презенту-
валася на міжнародних виставках. 
Це означає, що і постачання таких 
ракет в ЗСУ, і експортні поставки 

Одне з них – це «Укрспецсистемс», 
яке є розробником безпілотних 
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можуть бути передбачені. Тим 
більше, що це не тільки валютні 
прибутки, але й потужна робота 
українського ОПК у високотехно-
логічному секторі, просування ви-

соких технологій. Що дозволить 
розвиватися самому ОПК, може 
пожвавити науку та й перетвори-
тися на рушійну силу усієї вітчиз-
няної економіки. 
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Радіоелектронна боротьба. Російський 
виклик та українська відповідь

В сучасній війні далеко не все 
вирішує суто військова міць в її 
традиційному сенсі. Найчастіше 
для того, щоб обеззброїти проти-
вника, досить придушити його 
електроніку, засоби зв’язку і управ-
ління, «засліпити» і «оглушити» 
його, зробивши безпорадним на 
сучасному високотехнологічному 
полі бою. І сьогодні, в світі повсюд-
но присутніх цифрових технологій, 
роль засобів радіоелектронної бо-
ротьби (РЕБ) у конфлікті важко пе-
реоцінити, а динаміка їх розвитку 
чи не найбільша з усіх сучасних ви-
дів озброєнь.

Особливо важливим для нашої 
країни розвиток пристроїв РЕБ 
здається на тлі конфлікту України з 
Росією, чиї розробки в цій галузі є 

одними з передових у світі, а Зброй-
ні сили РФ щорічно отримують со-
тні одиниць сучасної техніки для 
радіоелектронної боротьби.

Розробки РФ у сфері РЕБ
Новітні розробки РФ активно 

застосовує в зарубіжних конфлік-
тах. У лютому ц.р. були опубліко-
вані доповіді американських вій-
ськових, в яких йшлося про те, що 
розташовані на території Сирії ро-
сійські комплекси РЕБ «дезорієн-
тували» два американських бага-
тоцільових винищувача: F-22 і 
F-35. В результаті енергетичного 
впливу на літаки пілоти ВПС США 
втратили орієнтацію і з великими 
труднощами повернулися на базу. 
Вказувалося, що після наземного 

Дмитро Козлов, 
заступник директора Центру досліджень армії, конверсії і роззброєння 

(ЦДАКР), директор інформаційного агентства  
«Оборонно-промисловий кур’єр»

Аналітичні 
розробки
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дослідження винищувачів були 
виявлені серйозні порушення в 
роботі деяких електронних компо-
нентів.

Західні ЗМІ, які пишуть на вій-
ськову тематику, зокрема амери-
канський журнал The National 
Interest, припускають, що Росія вже 
тривалий час веде «GPS-війну» в 
регіоні. Так, ізраїльські військові і 
цивільні пілоти періодично заявля-
ють про те, що стикаються зі збоя-
ми сигналу GPS. «Москва, – йдеть-
ся в одній з лютневих публікацій 
The National Interest, – намагається 
перешкодити як західним бойовим 
літакам, в тому числі і новітнім «не-
видимкам» F-22 і F-35, так і само-
робним терористичним беспілот-
никам здійснювати польоти з 
використанням системи глобаль-
ного позиціонування».

Як повідомляло EADaily, росій-
ська авіація за допомогою систем 
РЕБ завадила турецькому винищу-
вачу F-16 збити сирійський вини-
щувач-бомбардувальник Су-22 в 
небі над провінцією Ідліб. Інцидент 
стався 4 березня 2019 р. Піти від 
турецької ракети бойовій машині 
ВВС Сирії допомогли російські лі-
таки розвідки, оснащені комплек-
сом постановки перешкод Іл-22ПП 
«Порубник».

Однак під час останнього заго-
стрення бойових дій на півночі Си-
рії російським засобам РЕБ довело-
ся зіткнутися з гідним 
противником  – турецькими удар-

ними безпілотниками. В ході ко-
роткої, але запеклої ескалації кон-
флікту Анкара завдала ряд 
відчутних ударів по підрозділах си-
рійської армії, в тому числі з масо-
ваним використанням ударних 
безпілотних літальних апаратів. Це 
дозволило турецьким ЗМІ загово-
рити про «нову військову доктри-
ну» Анкари. Було заявлено, що сис-
теми радіоелектронної боротьби 
Туреччини зіграли «життєво важ-
ливу роль», дозволивши безпілот-
никам знищити сирійські системи 
ППО, незважаючи на закриття ро-
сійським угрупованням і урядови-
ми військами Сирії повітряного 
простору над Ідлібом. За словами 
міністра оборони Туреччини Хулу-
си Акара, тільки за одну ніч армія 
обстріляла понад 200 цілей, зни-
щивши п’ять вертольотів, 23 танки, 
23 артилерійські знаряддя, зенітні 
ракетні комплекси «Бук» і «Пан-
цир», а також 309 солдат сирій-
ських військ. В атаці брали участь 
найсучасніші оперативно-тактичні 
безпілотники Bayraktar TB2 і бага-
тоцільові TAI Anka. Саме їх масо-
ване застосування забезпечило не-
бачений успіх турецької армії. 
Машини не тільки давали цілевка-
зання штабам, але і самостійно 
громили техніку противника. За 
словами турецьких військових, їм 
вдалося знищити вісім зенітних ра-
кетно-гарматних комплексів 
(ЗРПК) «Панцир-С1» сирійської 
армії. Пізніше росіяни заявили, що 
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з чотирьох подібних комплексів, 
які дійсно знаходилися в Ідлібі, два 
пошкоджені. За словами вже росій-
ського Міноборони, вони відправ-
лені на ремонт. Російська відповідь 
також виявилася вельми вражаю-
чою. Зокрема, Росія задіяла відразу 
два комплексу радіоелектронної 
боротьби (РЕБ) «Красуха-2» і «Кра-
суха-4». 

Отже, про що йдеться? Саме 
про протистояння новітніх техно-
логій, де вагомими чинниками пе-
ремоги стають як технологічність і 
сучасність розробок, так і навчан-
ня, навички, вишкіл персоналу. 
Спробуємо розглянути засоби РЕБ 
противника України. 

1РЛ257 «Красуха-4» – російська 
система радіоелектронної бороть-
би, призначена для постановки ак-
тивних перешкод и протидії борто-
вим радарам ударної, розвідувальної 
и безпілотної авіації. Роботи над 
створенням нової системи РЕБ роз-
почались у НДІ «Градієнт» в 1994 р., 
серійне виробництво систем розпо-
чато в 2011 р. У подальшому вироб-
ництвом та вдосконаленням за-
ймався концерн «Радіоелектронні 
технології» (КРЕТ). Показово, що 
тактико-технічні характеристики 
комплексу засекречені. З відкритих 
джерел відомо, що комплекс РЕБ 
«Красуха-4» здатний «глушити» не 
тільки сигнал РЛС, але й канали ке-
рування безпілотними літальними 
апаратами. Діє на відстані до 300 км. 
З 2014 р. у неодноразово повідомля-

лось про використання Росією цих 
систем на українському Донбасі.

Відомо, що комплекс «Красу-
ха-2» монтується на чотиривісних 
шасі БАЗ-6910-022, «Красуха-4» – 
на чотиривісних шасі заводу Ка-
мАЗ. Інформація, що дозволяє 
скласти докладний список відмін-
ностей між комплексами, також за-
секречена. За словами генерально-
го директора Брянського 
електромеханічного заводу Федора 
Дмитрука, до складу комплексу 
«Красуха-2» входять три машини зі 
спеціальним обладнанням, а до 
складу «Красуха-4» – дві.

Згідно з російськими військови-
ми джерелами, розгортання в Си-
рійській арабській республіці цих 
систем РЕБ дозволило сирійській 
армії ефективно боротися з ту-
рецькою безпілотною авіацією в 
небі над Великим Ідлібом (провін-
ції Ідліб і Хама, частини провінцій 
Алеппо і Латакії). Зокрема, згідно із 
заявами російських джерел, за до-
помогою «Красухи» та інших засо-
бів виявлення і придушення пові-
тряних цілей противника, 
розміщених на літаку комплексної 
розвідки Ту-214Р, засобам ППО 
Сирії вдалося знищити з початку 
року близько 20 турецьких дронів. 
Анкара підтвердила поразку 12 
апаратів. Яких саме - невідомо. 
Правда десь посередині, оскільки 
сторони будь-якого військового 
конфлікту завжди вдаються до 
фальсифікацій та викривлення ін-
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формації у повідомленнях про до-
сягнення або втрати. Але якщо 
врахувати, що безпілотники типу 
TAI Anka з’явилися на озброєнні в 
2018 році і в даний час на озброєнні 
турецької армії їх близько 30 штук, 
то втрати такої техніки відчутні. 
Тим більше, що ці машини ще й є 
експортним товаром турецького 
ОПК. Для України досвід їх бойо-
вого застосування особливо важ-
ливий – наша країна закупила 
комплекси Bayraktar TB2 на суму в 
десятки мільйонів доларів. У січні 
минулого року тодішній президент 
Петро Порошенко заявив, що під-
писав угоду про закупівлю 12 удар-
них безпілотників цього типу.

Незважаючи на високі втрати, 
понесені в ході бойових дій турець-
кими ударними дронами, зіткнен-
ня в Ідлібі в черговий раз слугує 
для РФ підтвердженням і без того 
вже засвоєної у Москві істини – не-
обхідно приділяти максимум уваги 
засобам боротьби з безпілотними 
авіаційними комплексами (БАК), 
та приділяти особливу увагу роз-
робками РЕБ. Вже набутий досвід у 
ході атак дронів на базу російських 
ВКС Хмеймім в Сирії, і успішні ма-
совані удари по об’єктах нафтової 
індустрії Саудівської Аравії восени 
2019 р. також стимулювали поси-
лення уваги до цього вектору у ро-
сійському ОПК. Розповісти про всі 
новітні засоби РЕБ, що випуска-
ються на російських підприєм-
ствах, в рамках цієї статті не пред-

ставляється можливим через їх 
різноманіття, тому зупинимося на 
найбільш відомих зразках.

У розвиток згаданих вище 
комплексів «Красуха» концерном 
«Радіоелектронні технології» 
(КРЕТ) створений новий комплекс 
РЕБ «Дивноморье-У», про який 
поки дуже мало інформації. Згідно 
з даними з відкритих джерел, він 
повинен буде замінити комплекси 
«Москва-1», «Красуха-2» і «Красу-
ха-4», тобто буде працювати і як за-
сіб радіоелектронної розвідки по-
вітряного простору, і як засіб 
радіоелектронного придушення 
РЛС літальних апаратів противни-
ка . Розробкою КРЕТ є і примітний 
наземний комплекс РЕБ 
«Мурманск-БН», створений для 
придушення короткохвильового 
радіозв’язку противника на вели-
ких відстанях. Комплекс веде раді-
орозвідку, перехоплення сигналів 
противника і їх придушення по 
всьому короткохвильовому діапа-
зону на відстанях до 5000 км. У 
2017 р. комплекс надійшов на 
озброєння центру радіоелектрон-
ної боротьби (РЕБ) Чорноморсько-
го флоту РФ в Криму.

В кінці 2018 року комплекс 
«Мурманск-БН» надійшов на 
озброєння в 841-й окремий центр 
РЕБ Балтійського флоту РФ в Калі-
нінградській області. Також варто 
відзначити розроблені концерном 
«Созвездие» комплекси радіоелек-
тронного придушення «Борисо-
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глебск-2» та «Инфауна», що надхо-
дять на озброєння російської армії.

Комплекси «Борисоглебск-2» 
призначені для радіорозвідки і 
придушення радіозв’язку проти-
вника в діапазонах КХ і УКХ, радіо-
навігаційних систем і систем рухо-
мого супутникового зв’язку. 
Потужні станції перешкод дозво-
ляють ефективно впливати на різні 
радіокеровані об’єкти, в тому чис-
лі, здійснювати придушення кана-
лів управління безпілотних літаль-
них апаратів і т.д. 

Комплекси РБ-531Б «Инфауна» 
розроблені для радіорозвідки і по-
становки перешкод засобам 
радіозв’язку противника в діапазо-
ні УКХ, для захисту від радіокеро-
ваних мінно-вибухових пристроїв 
шляхом установки загороджуваль-
них радіоперешкод і захисту сусід-
ніх машин від прицільного вогню 
противника постановкою аеро-
зольної завіси.

Новітній засіб РЕБ від концерну 
«Созвездие», який тільки почав 
надходити у війська РФ,  – комп-
лекс «Палантин». Він також при-
значений для ведення радіоелек-
тронної розвідки і придушення 
систем радіозв’язку противника в 
КХ і УКХ діапазонах. Можливості 
комплексу дозволяють також по-
збавити ворога стільникового і 
транкінгового зв’язку. Важлива 
особливість «Палантину» – його 
здатність зв’язувати різні комплек-
си РЕБ в єдину робочу мережу.

Від державних компаній не від-
стають і приватники. Воронезьке 
Науково-впроваджувальне під-
приємство «ПРОТЕК» виробляє 
автоматизований наземний комп-
лекс перешкод Р-330М1П «Діаба-
зол». Цей комплекс призначений 
для радіорозвідки і радіоелектрон-
ного придушення засобів рухомого 
УКХ, стільникового, транкінгового 
і супутникового зв’язку в діапазоні 
частот від 100 до 2000 МГц.

До складу комплексу входять 
різні станції постановки радіоелек-
тронних перешкод, які можуть за-
стосовуватися і автономно. Напри-
клад, станція Р-330Ж «Житель» 
забезпечує автоматизоване вияв-
лення, пеленгування та аналіз сиг-
налів джерел радіовипромінювань 
в робочому діапазоні частот, по-
становку радіоперешкод абонент-
ським терміналів систем супутни-
кового зв’язку INMARSAT і Iridium, 
апаратурі споживачів супутнико-
вої навігаційної системи GPS і ба-
зових станцій стільникової систе-
ми зв’язку стандарту GSM.

Ще одна приватна компанія – 
петербурзький «Спеціальний тех-
нологічний центр» (СТЦ) – спеціа-
лізується на випуску в першу чергу 
радіоконтрольного обладнання і 
БПЛА лінійки «Орлан». Тому й ви-
пущені ним засоби РЕБ пов’язані з 
даною тематикою підприємства. У 
сфері радіоконтролю СТЦ створив 
для військових стаціонарні комп-
лекси РЕБ «Свет-ВСГ» і мобільні 
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комплекси «Свет-КУ». Вони при-
значені для радіо-, радіотехнічного 
контролю і захисту інформації від 
витоку по бездротових каналах 
зв’язку.

Один з найбільш відомих засобів 
РЕБ, що випускаються СТЦ, та при-
значений для боротьби з БПЛА  – 
комплекс РБ-341В «Леер-3». Цей 
комплекс спеціалізується на радіо-
технічній розвідці, і придушенні 
мереж мобільного стільникового 
зв’язку стандарту GSM, його осо-
бливість полягає у використанні 
БАК «Орлан-10» в якості носія 
джерела перешкод. З іншого боку, 
серед продукції СТЦ є і комплекс, 
призначений для боротьби з дро-
нами, що здійснюється шляхом ра-
діоелектронного придушення ка-
налів управління і радіонавігації.

Звичайно, цими розробками 
весь потенціал російської оборон-
ки в сфері РЕБ не вичерпується, але 
вони досить яскраво демонструють 
увагу, яка приділяється цьому сек-
тору військовим і політичним ке-
рівництвом держави-агресора. 
Звичайно ж, як і в інших сферах, 
обсяг фінансування і кількість оди-
ниць продукції, що випускається 
та надходить на озброєння ЗС 
України та Росії не варто навіть по-
рівнювати. Однак у такій високо-
технологічній сфері, як РЕБ, часто 
є можливості для асиметричного 
протистояння – випередження су-
противника за якісними, а не кіль-
кісними показниками. Чим же 

може відповідай російському Голіа-
фу український Давид?

Українська РЕБ-відповідь
На щастя, в Україні після розпа-

ду СРСР і тривалого періоду зане-
паду оборонно-промислового 
комплексу, не тільки збереглися, а 
й продовжували розвиватися кіль-
ка підприємств – як державних, так 
і приватних – продукція яких за-
ймає гідне місце на світовому рин-
ку засобів РЕБ, і дозволяє підвищу-
вати боєздатність збройних сил 
України в області радіоелектронної 
боротьби. Оцінити можливості 
українського ОПК на цьому най-
важливішому напрямі можна на 
прикладі одного з приватних під-
приємств, які продовжують і роз-
вивають накопичений в СРСР до-
свід, і давно отримали визнання як 
у вітчизняних, так і у зарубіжних 
замовників. Одним з таких флагма-
нів галузі є київська холдингова 
компанія «Укрспецтехніка». ВАТ 
«ХК «Укрспецтехніка» працює в 
Україні з 1989 року. Спеціалізація 
компанії включає, в тому числі, 
розробку, виробництво і модерні-
зацію озброєння та військової тех-
ніки, і зокрема: радіолокаційних 
комплексів виявлення повітряних, 
наземних і надводних цілей; авто-
матизованих систем управління 
військами, розвідкою, зброєю для 
ВВС, ППО, ВМФ, поліції і прикор-
донників; технічних засобів захис-
ту інформації. З 2017 р. компанія 
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входить до складу «Ліги оборонних 
підприємств України», яка об’єднує 
понад 60 приватних підприємств 
української оборонної промисло-
вості.

Агресія Росії та розгорнута на 
сході війна проти України дозволи-
ла активізувати виробництво і по-
шук нових технологічних рішень у 
цій сфері. Низка розробок «Укр-
спецтехніки» вже виробляється се-
рійно, перебуває на озброєнні ЗСУ, 
а також постачається за кордон. 
Але, окрім вже запущених у серію 
зразків, підприємство розробляє 
цілий ряд новинок, які не мають 
аналогів на українському, а іноді і 
на світовому ринку озброєнь.

Одним з таких перспективних 
виробів є мобільний комплекс бо-
ротьби з широким спектром БАК 
«Полонез». Розроблений ХК «Укр-
спецтехніка», Він призначений для 
зниження ефективності ведення 
противником повітряної розвідки 
шляхом нейтралізації використо-
вуваного ним БАК. «В силу нових 
загроз з боку безпілотників, які 
з’явилися як в ході АТО на Донбасі, 
так і в інших сучасних конфліктах, 
ми в ініціативному порядку взяли-
ся за розробку мобільного комп-
лексу боротьбі з БАК», – повідомив 
у 2017 р. заступник генерального 
директора ХК «Укрспецтехніка» 
Михайло Прохоренко. «Оскільки 
ми займаємося розробкою радіоло-
каційних засобів, і окремо створи-
ли постановник перешкод «Ан-

клав», ми вирішили об’єднати ці 
засоби в єдиний комплекс «Поло-
нез», здатний здійснювати вияв-
лення, ідентифікацію, постановку 
перешкод окремо навігаційним ка-
налам і каналам управління, теле-
метрії безпілотних авіаційних 
комплексів (БПЛА), і видавати ці-
левказівки комплексам, що здій-
снюють ураження».

Одним з елементів комплексу 
«Полонез» став комплекс радіопе-
решкод «Анклав», також розробле-
ний фахівцями ХК «Укрспецтехні-
ки». Цей виріб виконує функції 
постановки перешкод навігацій-
ним приймачам GPS/ГЛОНАСС, 
каналам управління і телеметрії. У 
2015 р. була проведена дослідна 
експлуатація «Анклаву» в зоні 
АТО. «Коли ми приїхали в район 
зони АТО, де повинні були працю-
вати, то за даними розвідки було 
зафіксовано близько 7-8 випадків 
появи БПЛА НА день», – повідо-
мив за підсумками випробувань 
Михайло Прохоренко. «Після за-
стосування «Анклаву» безпілотни-
ки були зафіксовані в 30-кіломе-
тровій зоні, тобто в зоні дії нашого 
виробу. Простежується прямий 
взаємозв’язок – якщо в секторі за-
стосовуються наші вироби, то в 
цьому ж секторі фіксуються випад-
ки падіння БПЛА. За даними нашої 
розвідки відомо, що противник 
стурбований застосування нашою 
стороною засобів придушення, а 
інтенсивність польотів БПЛА в ра-
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йоні застосування «Анклаву » зна-
чно зменшилась».

Існує і «міська» версія «Анкла-
ву» під назвою «Анклав-Малюк». 
Комплекс «Анклав-Малюк» має об-
межену дальність дії, і це основна 
його відмінність від базового виро-
бу «Анклав». За рахунок зменшен-
ня габаритів і потужності випромі-
нювання, було збільшено час 
автономності роботи до 6 годин на 
безперервному режимі. «Анклав-
Малюк» розрахований для вико-
ристання в міських умовах, він 
може легко переноситися однією 
людиною в рюкзаку. Використову-
ється для запобігання несанкціо-
нованого застосування БПЛА при 
великому скупченні людей. Також 
його можна ефективно використо-
вувати при супроводі VIP-персон, 
проведенні масових заходів в меж-
ах міста і т.д. «Анклав-Малюк» по-
вністю випробуваний і готовий до 
серійного виробництва. Для Украї-
ни це справді унікальна розробка – 
мобільна, портативна, ніхто такий 
виріб раніше не використав.

За словами представників «Укр-
спецтехніки», державні підприєм-
ства не працюють в цьому напрям-
ку і не створюють конкуренцію 
«Анклаву». У той же час, певна 
кількість іноземних держав заці-
кавлена у подібних виробах. У ком-
панії вважають, що такі вироби по-
винні бути на озброєнні не тільки 
підрозділів ЗС України, які перебу-
вають у безпосередньому контакті 

з ворогом, але і в районах зосеред-
ження військової техніки, танко-
вих і артилерійських підрозділів, 
складів і арсеналів зі зброєю, на-
фтосховищ і аеродромів. Також 
розглядаються перспективи вико-
ристання комплексу «Анклав» По-
вітряними силами України, з ме-
тою захисту підрозділів ЗРВ і РТВ 
від ударних і розвідувальних засо-
бів ворога. Крім того, комплекс 
«Анклав» може знайти застосуван-
ня і у ВМСУ – крім боротьби з 
БПЛА, він може використовувати-
ся проти наведення високоточної 
зброї, такої як крилаті ракети з на-
вігаційними приймачами. Таким 
чином, комплекс «Анклав» має ши-
рокий спектр застосування, а його 
ефективність використання в бо-
ротьбі з БПЛА багаторазово під-
тверджена практичним застосу-
ванням в зоні АТО.

Іншою інноваційною розроб-
кою київської компанії «Укрспец-
техніка» стала перша вітчизняна 
портативна зброя для протидії 
безпілотним літальним апаратам 
– радіоелектронна рушниця для 
боротьби з комерційними БПЛА. 
За словами Михайла Прохоренко, 
рушниця призначена для бороть-
би з комерційними, доступними 
моделями БПЛА, які, головним 
чином, і застосовуються в бойових 
діях «гібридної війни», а також для 
здійснення різного роду диверсій і 
терористичних актів. «Як показав 
досвід останніх конфліктів – не 
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тільки в Україні, але і сирійського, 
і іракського – саме найпростіші 
масові та дешеві безпілотні літаль-
ні апарати різних типів найбільш 
широко застосовуються в сучас-
них локальних війнах. І цілком 
природно, що виник світовий 
тренд розробки мобільних, і про-
стих в експлуатації засобів бо-
ротьби для їх придушення», – вва-
жає представник менеджменту 
«Укрспецтехніки».

«Рушниця може застосовувати-
ся безпосередньо на передньому 
краї у зоні бойових дій, а також, на-
приклад, для супроводу армійських 
колон, оскільки невелика вага і 
можливість автономної роботи до 
восьми годин дозволяють тран-
спортувати засіб на автомобілях, 
бронетехніці, або на квадроциклах, 
які ми бачимо як основний тран-
спортний засіб для особового скла-
ду з подібним озброєнням», – поін-
формував Прохоренко про 
можливості застосування засобу 
РЕБ. «Іншою сферою для найшир-
шого застосування може стати ци-
вільний ринок – захист різного 
роду об’єктів, масових заходів, су-
провід кортежів. Рушниця про-
йшла заводські випробування, 
дальність протидії БПЛА – до двох 
кілометрів, тобто відстань прямої 
видимості. Принцип дії – поста-
новка перешкод навігаційним ка-
налам. Відмінною особливістю на-
шого вироби є можливість 
постановки купола над об’єктом 

радіусом до 5 км, яку надають кру-
гові антени, що входять в комп-
лекс», – повідомив заступник ди-
ректора ХК «Укрспецтехніка», 
підкресливши, що при створенні 
рушниці не використовувалися ро-
сійські комплектуючі. За даними 
розробника, радіус дії портативної 
системи РЕБ – до 5 км, працює в ав-
тономному режимі вісім годин. За-
рубіжні аналоги на сьогоднішній 
день розроблені в США, Туреччині, 
Польщі, РФ.

Іншою розробкою компанії, яка 
заслуговує на пильну увагу вітчиз-
няних і зарубіжних замовників, 
став контрбатарейний радар 
«Бісквіт-КБ», представлений «Укр-
спецтехнікою» у 2019 р. За словами 
вітчизняних зброярів, їх розробка 
не має аналогів на пострадянсько-
му просторі, а також не поступа-
ється, а за рядом параметрів пере-
вершує закордонні контрбатарейні 
РЛС. Зокрема, РЛС «Бісквіт-КБ», 
розроблена київською холдинго-
вою компанією «Укрспецтехніка», 
призначена для радіолокаційної 
розвідки позицій мінометів, реак-
тивних систем залпового вогню, 
артилерії великого калібру і авто-
матизованої передачі радіолока-
ційних даних по каналах зв’язку на 
перспективні автоматизовані сис-
теми.

Потреба ЗСУ у подібних систе-
мах, за словами розробників, ста-
новить десятки одиниць. Радар «Бі-
сквіт», який був вперше 
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представлений на виставці «Зброя 
та безпека-2019», за своїми харак-
теристиками є аналогом американ-
ських радарів ANTPQ-48,49, які пе-
ребувають на озброєнні ЗСУ і 
прекрасно зарекомендували себе у 
війні. Однак на відміну від амери-
канських радарів, в яких перед по-
ставкою в Україну «обрізали» 
функцію коригування вогню арти-
лерії, у «Бісквіті» програмне забез-
печення своє, і ефективність бойо-
вого застосування може бути 
значно вище.

Крім самої станції, ХК «Укр-
спецтехніка» створює імітатори 
подібних радарів. Виявити контр-
батарейну РЛС досить легко, і за 
допомогою імітатора, що працює в 
тому ж діапазоні, можна заплутати 
противника, не дозволивши йому 
визначити місце роботи справж-
нього радара. Деякі вироби «Укр-
спецтехніки» добре знайомі і ві-
тчизняним, і закордонним 
замовникам ще з довоєнних часів, 
після 2014 р. зазнали значного ап-
грейдингу і були вдосконалені. Зо-
крема, мова про РЛС П-18 «Мала-
хіт», яка отримала 
швидкорозгортаєму антену. Ком-
панія представила новинку на ХV 
Міжнародній спеціалізованій ви-
ставці «Зброя та безпека-2018». 
«Нам вдалося зберегти конфігура-
цію антени «Малахіту», яка, в свою 
чергу, натхненна конструкцією 
П-18 – оскільки дана антена має 
прекрасні характеристиками, свого 

часу була відмінно прорахована, і 
не потребує допрацювань», – пові-
домила тоді в інтерв’ю інформа-
гентству «Оборонно-промисловий 
кур’єр» голова правління АТ «Хол-
дингова компанія «Укрспецтехні-
ка» Віра Кошова.

Конструкція, яка була представ-
лена на виставці «Зброя та безпе-
ка-2018», сьогодні вже має дещо ін-
ший вигляд: зокрема, якщо раніше 
швидкість розгортання була 15-17 
хвилин, тепер фахівцям «Укрспец-
техніки» вдалося прискорити її до 
семи хвилин. Цей параметр дуже 
важливий для операторів, адже він 
покращує мобільність РЛС. Цього 
вдалося домогтися за рахунок 
впровадження пневматики.

З інших новинок слід виділити 
радіолокаційний вимірювач швид-
кості польоту снаряда РВШ, ство-
рений підприємством в 2019 р. 
Пристрій призначений для вимі-
рювання початкової швидкості 
снаряда різного калібру на виході зі 
ствола гармати. Вимірювач може 
бути розміщений двома способа-
ми – як на тринозі, так і на САУ або 
танках – і може бути інтегрований 
в системи артилерійського вогню. 
За словами розробників, ЗСУ ви-
магають мінімум сотні подібних 
приладів. Сьогодні вітчизняні 
збройні сили використовують за-
старілі зразки подібної техніки на 
кшталт АБС (артилерійські баліс-
тичні станції), або взагалі користу-
ються секундомірами. За винятком 



37

елементної бази, всі комплектуючі 
РВШ українського виробництва, 
що дозволяє пристрою компанії 
«Укрспетцехніка»  значно виграва-
ти в ціні в порівнянні з розробками 
фактичного монополісту на ринку 
подібних радарів – датської компа-
нії Weibel.

Таким чином, на одному тільки 
прикладі «Укрспецтехніки» можна 
констатувати факт – Україні під 
силу випускати конкурентні засо-
би РЕБ, які не поступаються, а десь 
і перевершують іноземні – в тому 
числі російські – аналоги. Але що ж 
сьогодні може дати Україні перева-
гу над агресивним сусідом, чиї роз-
робки по праву займають місце од-
них з найбільш передових у світі, а 
фінансові та виробничі можливос-
ті є одними з найпотужніших на 
планеті? Фахівці «Укрспецтехніки» 
вважають, що таким фактором 
може стати якість. За словами Ми-
хайла Прохоренка, твердження про 
якісну перевагу військової техніки 
російського виробництва над укра-
їнською, які часто зустрічаються в 
пресі, є необґрунтованими. Свою 
думку Прохоренко підтвердив кон-
кретним прикладом – порівнянням 
однієї розробки за одним показни-
ком якості. «Однією з основних ви-
мог не тільки Міноборони України, 
а й іноземного замовника є якість 
виробу. При цьому найважливі-
шим фактором у досягненні висо-
кої якості є військове представни-
цтво, яке виступає ключовою 

сполучною ланкою між органами 
управління, і підприємствами про-
мисловості. Показники якості 
озброєння та військової техніки 
(ОВТ) оцінюються в процесі дер-
жавних випробувань, де аналізу-
ються технічні та експлуатаційні 
характеристики виробів, а також 
інші їх властивості, – вважає Про-
хоренко. – Підтвердженням якості 
ОВТ є, звичайно ж, його експлуата-
ція та застосування за призначен-
ням в різних погодних і бойових 
умовах, не передбачених і виходять 
за рамки програми проведення різ-
ного роду випробувань. По суті, 
під якістю виробу мається на увазі 
сукупність властивостей, необхід-
них для застосування виробу за 
призначенням. Формування якості 
починається з технічного завдан-
ня, коригується при розробці і ви-
готовленні, в кінцевому рахунку 
відбивається в технічній та експлу-
атаційній документації. Одним з 
показників якості є надійність. Це 
здатність виробу, або його складо-
вих частин, тривалий час зберігати 
можливість експлуатації без істот-
ного погіршення тактико-техніч-
них характеристик. Надійність ха-
рактеризується такими 
показниками, як напрацювання на 
відмову, середній час відновлення 
та інші. Такі показники ґрунтують-
ся на обліку відмов під час експлуа-
тації. В останні роки значно зросли 
показники надійності ОВТ, і для 
цього є об’єктивні причини – перш 
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за все, використання сучасної еле-
ментної бази світових виробників, 
застосування в програмному за-
безпеченні міжнародних протоко-
лів, і так далі.

Все це повною мірою стосуєть-
ся і нашої розробки – радіолока-
ційної станції П-18 «Малахіт». Це 
цифрова перешкодозахищенаі 
станція, призначена для виявлен-
ня повітряних і надводних об’єктів 
на великій відстані. Процес об-
робки і видачі цілевказівок відбу-
вається в автоматичному режимі. 
Не будемо порівнювати можли-
вості і ТТХ сучасної станції «Ма-
лахіт» з її радянської попередни-
цею – порівняння буде не на 
користь останньої. Досить сказа-
ти, що надійність старої «П-18» 
становила лише 140 годин. У 2005-
2013 рр. російським ВАТ «НВО 
«ЛЕМЗ» і ВАТ «НИТЕЛ» була роз-
роблена модернізована РЛС П-18-
2, в якій використовується цифро-
ва обробка даних. У цій версії 
станції показник надійності – се-
редній час напрацювання на від-
мову – становить 800 годин. За 
цим показником недалеко пішли і 
інші підприємства країн СНД і 
Балтії, які виконували модерніза-
цію П-18. Наприклад, Білорусь, де 
науково-виробничим унітарним 
підприємством «Тетраедр» був 
розроблений модернізований ва-
ріант радіолокаційної станції TRS-
2D, або Казахстан з модернізацією 
П-18 від СКТБ «Граніт», а також 

Литва, де компанією LiTak-Tak 
була створена РЛС P-18ML. Все, 
чого змогли домогтися наші коле-
ги в збільшенні надійності своїх 
станцій – це середній час напра-
цювання на відмову 1000 годин. 
Що стосується цього показника у 
РЛС «Малахіт» від ХК «Укрспец-
техніка», то він становить 2000 го-
дин. Різниця очевидна. Але і це да-
леко не межа. За роки війни з 
Російською Федерацією РЛС «Ма-
лахіт» стала основною і наймасові-
шою в Військово-повітряних си-
лах ЗС України. Досвід експлуатації 
цієї станції показали високу якість 
і надійність роботи. За даними 
військових, є станції з показником 
надійності в 20000 годин і більше. 
Таким показниками позаздрять не 
тільки підприємства СНД, але і ві-
домі зарубіжні метри військової 
промисловості, постачальники 
ОВТ для країн блоку НАТО.

І це лише один приклад – виріб 
одного підприємства, один крите-
рій оцінки. Продукція українських 
підприємств високо оцінюється 
міжнародними фахівцями ринку 
озброєнь. Україна була, є і буде ви-
робником якісного високотехноло-
гічного озброєння. А якість росій-
ських виробів, при всіх їх перевагах, 
в останні роки знижується через 
складність доступу до якісної еле-
ментної бази світових виробників 
через західних санкцій», – підсумо-
вує Прохоренко. Таким чином, 
саме якість продукції сьогодні 



39

може стати козирем українських 
виробників, який дозволить не 
тільки змінити баланс сил в росій-

сько-українському протистоянні, 
але і потіснити росіян з зарубіжних 
ринків.
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Згідно з публікаціями та твер-
дженнями російських ЗМІ, що РФ 
вже зробила висновки із турець-
кої дронової атаки у Сирії. Як вка-
зувалося вище, масоване застосу-
вання ЗС Туреччини сучасних 
оперативно-тактичних ударних 
безпілотників Bayraktar TB2 і ба-
гатоцільових ударних БАК TAI 
Anka забезпечило небачений успіх 
військової операції.

Між іншим, державне російське 
агентство ТАСС, яке дещо зменшує 
офіційно задекларовані успіхи ЗС 
Туреччини. Хоча його оглядач по-
годився, що РФ нині (станом на бе-
резень 2020 р.) суттєво відстає у 
цій площині, а похвалитися може 
лише застарілим реактивним роз-

відувальним безпілотним апара-
том ТУ-143. Оглядач ТАСС звернув 
особливу увагу на те, що й Україна 
закупила 12 ударних комплексів 
Bayraktar TB2, то ж для РФ питан-
ня вже стосується «іміджевих 
втрат». 

А Російська Федерація начебто 
вже зробила висновки з тріумфу 
турецьких безпілотних авіаційних 
комплексів та вирішила прискори-
ти роботу у сфері виробництва 
ударних безпілотників у коротко-
часній перспективі. За інформаці-
єю російських ЗМІ, з великих апа-
ратів армія РФ оснащена нині 
ізраїльськими Searcher Mk II, які 
перетворилися в російську версію 
повітряного розвідника «Фор-

Яку ударні дрони готує Росія для війни 
проти України

ЦДАКР, 
за матеріалами російських ЗМІ

Російська Федерація начебто вже 
зробила висновки з тріумфу ту-
рецьких безпілотних авіаційних 

комплексів та вирішила прискорити 
роботу у сфері виробництва удар-
них безпілотників у короткочасній 

перспективі
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пост». Однак вже активно йдуть 
випробування трьох важких безпі-
лотників: «Альтиус-У», «Орион» та 
новітнього реактивного дрону С-70 
«Охотник».

З цього набору БАК нести зброю 
здатні три останні машини. 

В кінці серпня 2019 р. міністер-
ство оборони РФ опублікувало ві-
део з першого тестового польоту 
новітнього російського безпілот-
ного важкого літального апарату 
«Альтіус-У». Модель була розро-
блена в рамках проекту «Альтаир» і 
є результатом багаторічної роботи 
ОКБ імені М.П. Симонова. 
«Альтиус-У» є більш великим і 
важким апаратом зі злітною масою 
близько 6 т і корисним наванта-
женням близько 1 т. Машина має 
два поршневих двигуни. Важкий 
безпілотник здатний нести оптич-
ні, радіотехнічні або радіолокацій-
ні засоби виявлення. Відомо, що 
його планують оснащувати підві-
сним ракетним або бомбовим 
озброєнням - для нанесення ударів 
по наземних об’єктах. Російські 
пропагандисти називають 
«Альтиус-У» викликом американ-
ським безпілотним гігантам та за-
певняють, що виробники БПЛА в 
Росії більше не залежать від захід-
них технологій. Серед іншого роз-
робники БПЛА називають відмін-
ною особливістю «Альтиус-У» є те, 
що при його виробництві викорис-
товуються виключно російські 
комплектуючі. 

Незважаючи на те, що в ході 
першого запуску джерела з мінобо-
рони повідомили про розвідуваль-
ну спрямованості безпілотника, 
експерти відзначили, що така вели-
ка вантажопідйомність дозволяє 
застосовувати апарат і для інших 
цілей. «Альтиус-У» може викорис-
товуватися як для розвідки, так і 
нести на собі засоби радіоелек-
тронної боротьби. Але найголовні-
ше, апарат може виконувати функ-
ції ударного безпілотника: 
конструкція дозволяє оснастити 
його відповідним озброєнням, на-
приклад, ракетами або бомбами. 
До такого висновку прийшов про-
відний російський експерт з безпі-
лотних систем Денис Федутінов. 
«При масі самого безпілотника у 
п’ять тон його корисне наванта-
ження повинно складати близько 
однієї тони. Це можуть бути, в тому 
числі, авіаційні бомби», - вважає 
Федутінов. Висновки експерта під-
твердилися. У міноборони через 
деякий час повідомили, що повним 
ходом йде розробка двох версій 
апарату, призначених для потреб 
ВМФ Росії. Перша версія буде ви-
конувати розвідувальні функції, а 
друга – під використання протико-
рабельної ракети Х-35.

В РФ важливою характеристи-
кою для безпілотного апарату дано-
го класу вважають автономність. 
Для успішного виконання поставле-
ного завдання БПЛА повинен мати 
можливість перебувати в повітрі 

«Альтиус-У» може використовува-
тися як для розвідки, так і нести на 

собі засоби радіоелектронної бо-
ротьби. Але найголовніше, апарат 
може виконувати функції ударного 

безпілотника
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якомога довше, а також мати велику 
дистанцію прийому сигналу. 
«Альтиус-У» здатний знаходиться в 
повітрі 24 години. Але головне, що 
виконувати поставлене завдання 
він може в будь-якій точці світу за-
вдяки супутниковій системі управ-
ління. За заявами експертів, це до-
зволяє зробити радіус дії 
безпілотника практично не обмеже-
ним. Найбільш часто російські роз-
робники порівнюють «Альтиус-У» з 
надважким американським безпі-
лотником RQ-4 Global Hawk. Однак 
це порівняння не зовсім коректне, 
тому що «Яструб» виступає в іншій 
ваговій категорії. Вага Global Hawk 
складає цілих 14 тон. Вважається, 
що це найбільший безпілотник в 
світі. Проте американський БПЛА 
не здатний виконувати бойові за-
вдання - він був розроблений ви-
ключно для розвідки. Аналогом 
американського «важковаговика» 
може стати «Альтиус-О» - маса цієї 
модифікації літального апарата ста-
новить 7,5 тонн. То ж, вважають екс-
перти РФ, доречніше порівнювати 
«Альтиус-У» з іншим американ-
ським БПЛА - MQ-9 Reaper. Вони 
ближче за тактико-технічними ха-
рактеристиками: схожий вага, по-
тужність і розмір. Також апарати 
виконують схожі функції - MQ-9 
розроблений з можливістю установ-
ки озброєння. Саме американський 
«Жнець» може стати головним кон-
курентом «Альтиус-У» на ринку 
озброєнь, вважають фахівці РФ.

Варто додати, що проект «Аль-
таир» був створений не тільки за-
ради військових цілей. Низка моде-
лей розробляється і для цивільного 
ринку. Наприклад, надважкий без-
пілотник, названий на честь всього 
проекту - «Альтаир», який повинен 
вийти на міжнародний ринок в 
2020 р. Його завдання - патрулю-
вання великих територій. Один з 
безлічі способів застосування 
«Альтаир» в мирних цілях - спосте-
реження за трубопроводом. Згідно 
з наявними в Росії вимогам, кожен 
трубопровід повинен оглядатися 
через кожні два-п’ять тижнів. З 
огляду на їх велику протяжність на 
даний момент, ця важлива 
обов’язок є вкрай витратною, тому 
що доводиться використовувати 
вертольоти з командою аерофотоз-
йомки на борту. Безпілотник, об-
ладнаний системою моніторингу, 
може здешевити і автоматизувати 
цей процес. Як відзначають пред-
ставники ОКБ імені Симонова, 
одна година польоту цивільного 
«Альтаир» обійдеться в чотири 
рази дешевше, ніж годину польоту 
літака або вертольоту.

«Орион» - безпілотний літаль-
ний апарат середньовисотний ве-
ликої тривалості польоту (MALE, 
Medium Altitude, Long Endurance) 
розробки компанії «Кронштадт» 
(АФК Система). Цей БПЛА має се-
редню масу, більшу тривалість по-
льоту і вантажопідйомність. Бор-
тове обладнання призначене для 
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візуальної, радіолокаційної або ра-
діотехнічної розвідки з можливіс-
тю тривалого патрулювання в зада-
ному районі. Розробка БПЛА 
велася на замовлення міноборони 
Росії з 2011 р. В рамках дослідно-
конструкторської роботи БПЛА 
проходив з шифром «Иноходец». 
Головним розробником і виконав-
цем робіт стала компанія «Транзас» 
з Санкт-Петербурга. На даний мо-
мент головний виконавець - група 
«Кронштадт». Його випробування 
почалися в льотно-дослідному ін-
ституті ім. Громова в першій поло-
вині 2016 р.

Вже у середині 2017 р. в РФ по-
відомляли, що «Оріон-Е» призна-
чений для ведення повітряної роз-
відки та інформаційного 
забезпечення підрозділів збройних 
сил. Він може вести повітряне па-
трулювання; виконувати дорозвід-
ку наземних об’єктів для забезпе-
чення цілевказівки засобів 
ураження, коригування вогню і 
оцінку його результатів; здійсню-
вати топографічну розвідку місце-
вості. Причому в наземному розпо-
дільній скриньці комплексу, який 
разом з різної цільової наванта-
женням можна було бачити на ви-
ставці, реалізований унікальний 
інтуїтивно зрозумілий програмний 
інтерфейс, що автоматизує контр-
оль оператора за ходом виконання 
місії і дозволяє йому концентрува-
ти увагу на найважливіших завдан-
нях. Основні характеристики ро-

сійського дрона, за даними 
розробника такі: маса корисного 
навантаження - 200 кг, радіус за-
стосування - 250 км, тривалість по-
льоту - 24 години, висота польоту - 
7500 м. До складу комплексу 
входять кілька БПЛА, система ав-
томатичного зльоту / посадки і ае-
родромне технологічне обладнан-
ня. Крім того, «Оріон-Е» має низьку 
акустичну помітність, а завдяки 
енергоекономічній електроімпуль-
сній противольодовій системі може 
застосовуватися в умовах обмер-
зання. Планер - повністю компо-
зитний (і обшивка, і силовий на-
бір), на борту - тільки електричні 
системи. Рівень новизни - фактич-
но 100%. «За п’ять років в країні 
розроблені технології, яких взагалі 
не існувало до того, як ми присту-
пили до вирішення цього завдан-
ня,  - підкреслював тоді генераль-
ний конструктор комплексу 
Микола Долженков. - Нам довело-
ся оформляти в цілому понад 100 
технічних завдань, з них 50 осно-
вних, великих, на нові розробки». 
Можливості безпілотника-розвід-
ника можна було оцінити вже в 
рамках проведеної тоді демонстра-
ції. І також було заявлено, що у 
перспективі, ймовірно, з’явиться і 
його розвідувально-ударний варі-
ант. З технічної точки зору пере-
шкод до цього немає. В РФ особли-
во підкреслювали, що «Орион-Е» є 
першим апаратом класу MALE, що 
повністю створений і випускається 
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в Росії. Втім, якщо точніше, то дру-
гим, оскільки перший - це дрон для 
російських військових.

А на форумі «Армія-2018» група 
«Кронштадт» представила блок 
управління озброєнням для безпі-
лотника. У 2018 р. «Орион» випро-
бували на застосування авіабомб. У 
тому ж році безпілотник побував в 
Сирії, але без застосування озброєн-
ня. На авіасалоні «МАКС-2019» ста-
ло відомо, що міноборони Росії 
отримає один комплекс до кінця по-
точного року. У листопаді «Орион» 
почав надходити в дослідно-вій-
ськову експлуатацію в ВКС Росії. 
При цьому 16 листопада 2019 р. один 
апарат впав в Рязанській області.

В РФ наполягають, що ТТХ дро-
ну – це практично показник росій-
ських винищувачів МіГ-29 і пере-
обладнаних під легкі штурмовики 
навчально-тренувальних Як-130. 
Ці машини піднімають за раз до 6 т 
бойового оснащення. Апарати 
здатні працювати повністю в авто-
матичному режимі або під управ-
лінням оператора на дальності до 
12 тис. км. При цьому час польоту 
може становити до 60 годин. Ма-
шини здатні вести повітряну роз-
відку і в тому числі застосовувати 
озброєння. За словами розробни-
ків апаратів з компанії «Кронш-
тадт», свій бойовий характер а цей 
час показала тільки цивільна вер-
сія «Ориона».

Про новітній БПЛА С-70 «Охот-
ник» відомо небагато. Журнал 

Aviation Week писав, що 20-тонний 
С-70 може отримати малогабарит-
ні ракети. Їх вага складе близько 
200 кг, а розмір не перевищить 3 м. 
За деякими даними, «Охотник» 
зможе нести до 8 т бойового наван-
таження. Це вже на рівні важких 
винищувачів типу Су-30/35. На 
думку американських журналістів, 
зброя буде застосовуватися для 
ударів по паливних складах, живій 
силі, надводних цілях, опорним 
пунктам, літакам і вертольотам. В 
РФ твердять, що новий російський 
безпілотний літальний апарат 
«Охотник» поєднує в собі три дуже 
потужні функції. Крім того, безпі-
лотний літальний апарат С-70 ви-
глядає дуже багатообіцяюче і може 
стати хорошим доповненням до іс-
нуючих систем озброєнь, написав 
експерт американського видання 
The National Interest. Автор матері-
алу зазначив, що «Охотник» являє 
собою важкий ударно-розвідуваль-
ний дрон, виконаний за типом «лі-
таюче крило». Основними перева-
гами новітнього російського БПЛА, 
на думку експерта, є його смерто-
носність, малопомітність, можли-
вість виконувати функції розвід-
ника, а також бути засобом 
радіоелектронної боротьби.

The National Interest відзначив, 
що новий С-70 може бути викорис-
таний як бомбардувальник, завдя-
ки його здатності нести некеровані 
осколкові бомби і вибухові аеро-
зольні суміші. При цьому атаки 
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«Охотника» матимуть гарантовано 
руйнівний ефект при використанні 
керованих ракет або ядерної зброї. 
Крім цього, безпілотник може ста-
ти вірним помічником у веденні 
повітряного бою. Наприклад, він 
може працювати в небі в тандемі з 
такими пілотованими винищува-
чами, як Су-57, що надасть росій-
ським військовим велику перевагу. 
БПЛА зможуть виступити в якості 
«першопрохідців» і розвідників в 
небезпечній ситуації, залишаючи 
при цьому винищувачі в безпеці.

Таким чином, «Охотник»  поєд-
нує в собі три дуже потужні функ-
ції: він може виступати в якості 
розвідника, атакувати цілі, а також 
проникати в повітряний простір 
супротивника і, стаючи засобом 
радіоелектронної боротьби, зава-
жати роботі радарів, тим самим 
відкривати безпечний шлях для 
винищувачів.

Раніше фахівці китайського ви-
дання «Женьмінь жибао» відзнача-
ли, що поява такого БПЛА, як 
«Охотник», ознаменувало прихід 
епохи «розумного» безпілотного 
бою. «Особливе значення «Охот-
ника» полягає не тільки у освоєнні 
російської армією технологій ви-
робництва чергової новітньої 
зброї, він також є доказом наполе-
гливої бажання Росії розпочати по-
силено розвивати власні бойові 
безпілотні підрозділу. Можливо, за 
просуванням «Охотника» ховаєть-
ся план ВС Росії зі створенню бо-

йових підрозділів безпілотників», - 
зазначили журналісти видання. 
Крім означених особливостей С-70, 
як малопомітність, здатність здій-
снювати тривалі перельоти і трива-
лий час перебувати в повітрі, 
«Охотник» здатний розвивати 
швидкість до тисячі кілометрів на 
годину.

Наразі відомо, що в даний час 
«Альтиус-У» проходить випробу-
вання. «Орион» завершив сертифі-
кацію і найближчим часом почне 
надходити в Міноборони, правда, 
швидше за все, в розвідувальної 
версії. Ну а бойовий С-70 тільки 
встав на крило і вчиться виконува-
ти спільні польоти з винищувачем 
Су-57.

Але Росія дивиться не тільки в 
бік атаки. Розуміючи, що Україна 
закупила «успішні» турецькі безпі-
лотні авіаційні комплекси Bayraktar 
TB2 агресор почав замислюватися 
про ефективну боротьбу з ними. з 
10 по 17 березня 2020 р. на полігоні 
в Калузькій області отримали мож-
ливість ознайомитися з новітніми 
російськими розробками, спрямо-
ваними на виявлення і протидію 
застосуванню безпілотних пові-
тряних суден. 

Так, для виявлення БАК з ма-
лою здатністю відображення, в РФ 
створюється нове покоління рада-
рів. З їх допомогою відслідковують-
ся малорозмірні безпілотники, ви-
роблені з різних матеріалів, що 
мають низьку площу радіолокацій-
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ного виявлення, включаючи плас-
тик, дерево, композити. 

Атаки терористів на російську 
авіаційну базу Хмеймім в Сирії із 
застосуванням дронів, напад безпі-
лотників і знищення нафтопере-
робних заводів Saudi Aramco в Сау-
дівській Аравії зажадали 
розширення напрямків розробок зі 
створення засобів захисту від 
БПЛА.

У Росії створенню такої техні-
ки приділяється велика увага. Но-
вітні апарати, до складу яких вхо-
дять системи радіолокаційного і 
оптико-електронного виявлення, 
радіотехнічної розвідки і адаптив-
ні засоби радіоелектронного при-
душення, здатні здійснювати ви-
явлення і нейтралізацію 
безпілотників без участі людини. 
Комплекси можуть використову-
ватися в польових та міських умо-
вах з розміщенням на відкритих 
наземних майданчиках, на дахах 
будівель або споруд.

Для виявлення БПЛА з малою 
здатністю, що відображає створю-
ється нове покоління радарів. З їх 
допомогою відслідковуються мало-
розмірні безпілотники, вироблені з 
різних матеріалів, що мають низь-
ку площа радіолокаційного вияв-
лення, включаючи пластик, дерево, 
композити.

Для протидії безпілотної техні-
ки впроваджуються ефективні 
комплекси ППО, розробляється 
платформа з вогнепальною і радіо-

технічним озброєнням, де поєд-
нання різних типів зброї дозволить 
нейтралізувати загрозу за допомо-
гою засобів РЕБ або фізично зни-
щити БПЛА з вогнепальної зброї. У 
перспективних системах будуть 
використовуватися більш сучасні 
матеріали і СВЧ-технології. Випро-
мінювання надвисоких частот 
впливає на мету, знищуючи елек-
тронну складову. СВЧ-гармата є 
ефективним і недорогим засобом 
ППО, але для її функціонування 
потрібно потужний і компактний 
генератор. В даний час завдання з 
протидії БПЛА виконують радіо-
локаційні та оптичні станції, зеніт-
ні комплекси і засоби радіоелек-
тронної боротьби.

То ж, і для Києва ці висновки 
мають бути актуальними. Тому що 
нові технології можуть суттєво змі-
нити розклад сил на полі бою. У 
світі стрімко набирає обертів тен-
денція переходу армій на безпілот-
ні авіаційні комплекси та на робо-
ти в цілому. В Україні до 10 компаній 
займаються розробкою безпілотної 
техніки, створенням дронів-
«камікадзе» та інших ударних 
комплексів, а також, створенням 
наземної роботизованої техніки. 
Тобто, компанії, що налаштовані 
працювати у сфері роботизації вже 
існують та готові до активної співп-
раці із державою, але, на жаль, вони 
не можуть це робити за власні ко-
шти. А держава, поки що допомага-
ти неспроможна. 
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