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Здатність держави до досягнення націо-
нальних цілей і захисту інтересів залежить 
від того, наскільки ефективно керівництво 
країни застосовує інструменти національ-
ної моці – воєнні, інформаційні, політичні і 
економічні.  Відповідні державні інституції 
і посадові особи обох воюючих країн коор-
динують застосування таких інструментів. 
Вони є тими механізмами, через які держава 
застосовує джерела своїх національних сил, 
включаючи національну культуру, людський 
потенціал, промисловість, науку і технології, 

освітні інституції, соціальну географію краї-
ни і національний дух.

Війна, в будь якому її прояві, є  суворим ек-
заменом на здатність цієї надскладної держав-
ної системи до ефективного функціонування. 
Як добре відомо, будь який тест має своїм 
результатом оцінку. Рік воєнних дій після 
початку широкомасштабного вторгнення РФ 
є більш ніж достатнім терміном для узагаль-
нення, аналізу і відповідних висновків. Спра-
ва не тільки в календарному повторі відповід-
них дат. Рік війни з чисельно переважаючим 
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нас агресором – це дійсно немало. Це рік за-
гибелі і страждань, рік втрат і руйнувань, рік 
наших славних перемог і гірких поразок. Втім 
здатність до осмислення пройденого шляху, 
об’єктивного і неупередженого погляду на 
події без надмірної емоціональності є одні-
єю з рис, які повинні характеризувати нас як 
саме європейців і підкреслювати незмінність 
нашого національного курсу.

Змістом існування сил оборони держави, 
і в першу чергу її збройних сил, є збройний 
захист країни і перемога у війні. Як воєнний 
інструмент національної моці, Збройні Сили 
України з самого початку широкомасштабно-
го вторгнення демонструють вірність нашим 
національним цінностям, конституційним 
принципам і належний рівень професіоналіз-
му у військовій справі.

Саме Збройні Сили України протягом 
року примусили нашого противника впер-
ше у його новітній воєнній історії пройти 
складний шлях традиційного російського/
радянського військового канону. Від зух-
валого вторгнення і ейфорії від результатів 
перших днів до послідовності складних, але 
таких передбачуваних, управлінських рішень. 
Цікавим виявляється погляд на триваючу і 
дотепер еволюцію у російських поглядах на 
перспективи війни проти України.

Такого роду перетворення розпочалося 
ще після перших невдач противника в квітні і 
травні під Києвом і на Харківському напрям-
ку. Відмова російських військ від подальших 
дій і відступ потребували  пояснень і бодай 
яких оргвисновків. Цей етап можна умов-
но назвати “не ті воюють”.  Звідси – зміна 
командувачів і командирів тактичної лан-
ки, череда змін в керівництві всією війною в 
Україні, і фінал на сьогодні – керівництво так 
званою “спеціальною військовою операцією” 
особисто начальником генерального штабу 
ЗС РФ.

Наступним для обґрунтування подій літа 
і початку осені 2022-го був етап під умовною 
назвою “не так воюємо”. Він мав чітке вира-
ження на всіх рівнях військового протистоян-
ня. Стратегічно – це був перехід до нанесення 
повітряних ударів по об’єктам цивільної інф-
раструктури, в першу чергу по енергетичній 
системі, зміна тактики на полі бою і цілей 
для повітряних ударів на енергетику. В той 
же час, тактично  наприклад, він відобра-
зився в довгому переході російських військ 
від “дій” нескінчених колон бронетехніки 
в лютому і березні минулого року до за-
стосування невеликих штурмових груп із 
вражаючою вогневою підтримкою з жовт-
ня-листопада. Десь посередині цього шляху 

знаходяться спроби про-
тивника піднімати в атаку 

роти і БТГр, але низька 
ефективність і затрат-



ність, в сенсі втрат, таких способів виконання 
завдань була швидко доведена реаліями жит-
тя.

Останнім за підсумками року приблизно 
з середини осені виявився етап “не тим во-
юємо”. Він полягав у зосередженому пошу-
ку противником найефективнішої системи 
озброєння, застосування якої б  швидко при-
водило до бажаного результату. Можна згада-
ти і перехід до систематичного застосування 
по наземних цілям ракет ЗРК С-300, і атаки 
ударних БПЛА, і гіперзвукові ракети. Варто 
відмітити, що в ланці батальйон-бригада та-
кий пошук розпочався ще раніше, а саме 
– з початку літа, в період судомної 
метушні на рівні опера-
тивних і тактичних 
командирів, в їх 
спробах виконати 
поставлене завдан-
ня за будь яку ціну. 
Втім і зараз, коли у 
війні проти України 
вже застосовується майже 
весь арсенал країни-агресора 
включно із експериментальними 
зразками, за винятком зброї масо-
вого ураження, продовжується достат-
ньо активна експлуатація в російських ін-
формаційних наративах типу : “нова зброя”, 
“нові переваги”, або “нові здобутки”.

Зазначені етапи не пов’язані суто хро-
нологічно, а скоріше є паралельними в часі 
і такими, що перетинаються. Перелік таких 
умовних етапів вочевидь буде мати подаль-
ше продовження. Для нас, в якості підсумку 
року, важливо розуміння, що всі вони мають 
лише одне джерело походження – героїчний 
супротив і активні дії Збройних Сил України, 
тієї самої армії, яка мала б зникнути як орга-
нізована сила за задумом кремлівських стра-
тегів на Д10-Д14 після широкомасштабного 
вторгнення.

Розгляд результатів останнього року вій-
ни неможливий без розуміння масштабів те-
риторіальних здобутків або втрат для обох 
сторін. Об’єктивно, через рік від повно-
масштабного вторгнення противник кон-

тролює приблизно втричі більшу територію 
України ніж до 24 лютого. Але, як і в багато 
чому іншому, значимість можна побачити 
лише в порівнянні. Суть полягає в тому, що 
російські окупаційні війська контролювали 
до середини року територію вп’ятеро більшу. 
Таке суто матеріальне вираження ступеню 
успішності не є чимось привнесеним, а чіт-
ко відображує правильність і послідовність в 
прикладанні Україною і її Збройними Силами 
воєнних зусиль.

Крім іншого територіаль-
ні надбання і втрати у війні 

з’являються лише в ре-
зультаті спланованих і 
продуманих операцій і 

стратегічних дій. В цьо-
му розумінні календар-

ний рік переконливо 
продемонстрував перева-

гу національного воєнно-
го мистецтва.

В квітні минулого року, 
в результаті вдалої оборон-

ної операції сил оборони 
України противник був ви-
мушений відступити від 
Києва. Напівпереможний 
російський марш за двома 
оперативними напрямка-
ми закінчився значними 
втратами і відступом за 

межі території України по обох берегах річки 
Дніпро. І беззмістовний російський слоган: 
“повторимо якщо потрібно”, тут виглядає 
явно непереконливо. В сенсі – повторити то 
звісно можна спробувати, але результат для 
росіян вочевидь буде ще більш невтішним.

З середини літа Збройними Силами Укра-
їни була знята безпосередня загроза захо-
плення Харкова і створені певні умови для 
осіннього наступу у північному і північ-
но-східному напрямках. До цього, протягом 
майже п’яти місяців містом і прикордонною 
областю намагалося оволодіти угруповання 
російських військ, яке в окремі моменти часу 
перевищувало чисельність захисників в три 
рази і більше.
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Перенос противником з початку літа ос-
новних зусиль на східний напрямок дозво-
лив йому подальші успішні дії по оволодінню 
територією Луганської області. Українські 
війська залишили оперативний район з цен-
тром Лисичанськ- Сєверодонецьк. Втім всі 
спроби оперативного оточення угруповання 
українських військ виявилися для противни-
ка марними. Оперативний відхід був викона-
ний майже бездоганно.

Результатом осіннього наступу Зброй-
них Сил на півдні стало залишення про-
тивником оперативного плацдарму на 
лівому березі річки Дніпро. В опе-
ративному плані це надовго 
позбавило росіян будь яких 
перспектив по широко анон-
сованому подальшому ово-

лодінню Миколаєвом і Одесою.
Наступ Збройних Сил України на північ-

ному сході примусив росіян до відводу військ 
на рубіж річки Оскіл. Крім завданих против-
нику втрат, результатом наступальної опера-
ції стало зняття загрози глибоко охоплення 
Слов’янська з півночі і повний контроль за 
стратегічною трасою М03.

З точки зору стратегії, російські війсь-
ка почали рік із амбітних масштабних дій 
на п’яти стратегічних напрямках від Чорно-
морського узбережжя до Полісся. З середині 
року вони були вимушені обмежитися лише 
трьома: українське Північне Приазов’я, Дон-
бас і Слобожанщина. Наразі – мають лише 
один, східний. Імовірні активні наступальні 

дії росіян в інших регіонах через рік 
війни залишаються 
поки лише предметом 

Наступ Збройних Сил України на північному сході 
примусив росіян до відводу військ на рубіж річки Оскіл
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для аналізу, припущень і обговорення в колах 
експертів.

Який висновок можна зробити на основі 
такого узагальненого переліку подій кален-
дарного року війни? З військової точки зору 
він може бути лише єдиним. Російська сто-
рона в сухопутній війні починаючи з верес-
ня минулого року демонструє повну і стійку 
втрату стратегічної ініціативи. Відчайдушні 
спроби перехопити її, або щонайменше ого-
лосити про її повернення, наступальними 
діями в районі Бахмута і Соледару скоріш за 

все залишаться мар-
ними.

Картина залишиться неповною без корот-
кого погляду на події війни у повітрі. Саме на 
перевагу в повітрі на початку року російськи-
ми стратегами робилася ставка для “гаранто-
ваного досягнення цілей операції” в короткий 
термін. Однак, протягом року вся міць нездо-
ланих Повітряно-космічних сил, так блискуче 
продемонстрована проти беззахисних цілей в 
Сирії і на Кавказі, виявилася щонайменше не-
достатньою для отримання тієї самої рішучої 
переваги, а невтішні показники втрат росіяна-
ми засобів повітряного нападу швидко приму-
сили противника зменшити свій “повітряний 
апетит”.  В дійсності ж проблем із реалізацією 
переваги в повітрі у ПКС РФ виявилося навіть 
більше ніж можна було б собі уявити до широ-
комасштабного вторгнення.

Такий стан справ був досягнутий для ЗС 
України немалою ціною. Мужність і героїзм 

льотчиків, відвага зенітників і мистецьке за-
стосування Повітряними силами і Сухо-

путними військами  ЗС України наявно-
го вкрай обмеженого парку авіаційної 

техніки і засобів ППО – основні чин-
ники, які примусили противника 

до перегляду планів повітряної 
війни. Фактично, противник був 
вимушений мати справу з серйоз-

ними проблемами в сфері збройної 
боротьби, яка попередньо не перед-
бачала таких труднощів взагалі.

Неочікувані перешкоди вимага-
ють неочікуваних рішень. Згадані 
рішення вочевидь були прийняті 
російським воєнним керівниц-
твом з осені минулого року. Пере-

нос основної кількості повітряних 
ударів по об’єктам цивільною інф-

раструктури України, в першу чергу – 
енергетичним, за задумом мав би посту-

пово примусити нас до припинення опору. 
Втім, як добре відомо, цього не сталося. Для нас 
же важливо відмітити, що така зміна пріорите-
тів стала для противника вимушеним кроком, 
можливо викликаним нездатністю до демон-
страції бодай яких значних успіхів на суходолі.

Ще однією сферою розчарувань протягом 
року стала для противника війна проти Укра-
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їни на морі. Початкова обстановка минулого 
лютого, зокрема на Чорноморському театрі, 
начебто не призводила до надмірного оптиміз-
му в оцінках можливостей ВМС України. Од-
нак рік морської війни — це також не малий 
термін. Зазначений період дозволяє зробити 
щонайменше два важливих спостереження.

По-перше,  організаційна структура і тех-
нічні характеристики корабельного складу 
ЧФ РФ виявилися, м’яко кажучи, не дореч-
ними для війни проти держави, яка не мала 
значних корабельно-катерних угруповань у 
Чорному морі. Можна звісно зауважити, що 
справжнім гідним противником на морі в на-
шому регіоні для ВМФ РФ вважався щонай-
менше 6-й Флот ВМС США. Однак фактично 
з більш ніж півсотні одиниць корабельного 

складу ЧФ РФ в азовський і чорноморський 
операційних зонах відслідковуються ВМС 
України в першу чергу і є цілями для уражен-
ня лише біля десятка російських носіїв кри-
латих ракет морського базування (КРМБ). 
Так, небезпека ракетних ударів противника з 
моря по території нашої країни як і рік тому 
є смертельною і руйнівною, але вимушене за-
діяння росіянами для війні “флот проти бере-
га” лише п’ятої частини корабельного складу 
є визначним.

По-друге, ВМС України протягом року 
успішно продемонстровано класичний аси-
метричний підхід до ведення бойових дій 
на морі. Берегові протикорабельні ракетні 
комплекси, яких начебто і не мало б бути на 

озброєнні ВМС України, ще навесні 2022-го 
примусили противника забути про морські 
десантні операції, які цілком імовірно пла-
нувалися для сприяння оволодінню Одесою і 
Миколаєвом. В той же час відсутність необ-
хідності для української сторони у військових 
перевезеннях морем зробила безпорадними 
російські дивізіони малих ракетних кораблів.

Можна додати вмілі мінні загородження, 
блискучу операцію зі знищення тактичного 
угруповання противника на острові Зміїний, 
комплексні дії щодо ураження флагмана ро-
сійського чорноморського флоту і багато ін-
шого, про що ще не прийшов час говорити.  
Підсумком року є гідний опір противнику на 
морі, і – неабиякі перспективи у вирішенні за-
вдань зменшення морської ракетної загрози.

Повертаючись до бойових дій на суходолі, 
як підсумок року необхідно відмітити, що  ЗС 
України успішно запропонували новий для 
противника стиль в плануванні і нанесенні 
вогневого ураження. В загальних рисах він 
полягає у вмілому маневруванні обмеженою 
кількістю далекобійних засобів вогневого 
ураження по всьому фронту, іноді – в стра-
тегічних масштабах. Не є новиною, що  біль-
шість із зазначеного було зроблено виключно 
завдяки швидкому освоєнню сучасних зразків 
озброєння іноземного виробництва, зокрема 
артилерійських систем калібру 155 мм і РСЗВ.

Додаткова перевага була досягнута широ-
ким застосуванням високоточних артилерій-
ських боєприпасів. Воно є кроком, який не 

Протягом року війни в Україні Россія втратила безпрецедентну кількість військової техніки
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може собі дозволити навіть наш противник з 
урахуванням значно більших ресурсів і різно-
манітних “аналоговнетів”.  Крім демонстрації 
здатності ЗС України до опанування сучасних 
військових технологій, нанесення високоточ-
них ударів дозволило про- тягом року 
підтримувати баланс 
вогневої потужності 
за умови переконли-
вої чисельній переваги 
противника в засобах ура-
ження і запасах боєприпасів.

Сучасну війну важко собі уявити без 
потужної інформаційної складової. Як і бага-
то іншого, інформаційна складова, мала б ста-
ти додатковим козирем в руках противника і, 
вочевидь, бути і залишатися неостаннім чин-
ником для прийняття рішень. Через рік від 
повномасштабного вторгнення немає навіть 

сенсу розглядати всю інформаційну основу, 
яка використовувалася РФ до його початку.

Поточний висновок цілком зрозумілий – 
інформаційна війна фактично програна РФ. 
Всі російські штампи і пропагандиські кліше 
на кшталт “украинских нацистов” або “осво-
бождения Украины” залишилися товарами 
для внутрішнього споживання в самій РФ. 
Брехливим і маніпулятивним заявам росій-
ського керівництва стосовно подій в Україні 
на міжнародних платформах навіть через рік 
війни мало хто вірить. Представити країнам 
Європи і світу широкомасштабну агресію як 
захист “російськомовних” виявилося марним.

Для наших співвітчизників спроби пред-
ставити “спеціальну військову операцію” як 
черговий визвольний похід також не вдали-
ся. Найяскравішим підтвердженням цього 
розгорнутий на окупованих територіях рух 
опору і агентурна мережа, якій можуть поза-
здрити чимало спецслужб всього світу, і яка 
цілком імовірно з часом увійде до спеціаль-
них підручників.

Час від часу зазначене примушує про-
тивника діяти більш витончено, наприклад –  
будоражити інформаційний простір, зокре-
ма Інтернет, новинами про невідворотність 
чергового стратегічного наступу “з метою 
оточення всієї України”. Коментарі в таких 
випадках імовірно не потрібні. Необхідно 
лише зауважити, що з десяток таких “гене-
ральних наступів” вже відбулися протягом 
року, щоправда – виключно в тому самому 
інтернет-просторі.

Слід також відмітити, що протягом 
року оголошені офіційно цілі 

Знищення флагмана ЧФ РФ крейсера “Москва” стало однією з 
сенсацій 2022 року та збільшило список успішних операцій ЗСУ

Ізюм – одне з майже повністтю зруйнованих міст України
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так званої “СВО” регулярно послідовно “при-
пасовувалися” російською пропагандою і по-
садовцями під поточну ситуацію і фактичне 
накреслення лінії зіткнення. Від зміни “ки-
ївського режиму” до створення “Новоросії”, 
від оволодіння лівобережною Україною до 
“звільнення Луганщини і Донеччини”. Чого 
в цьому більше? Невизначеності, гнучкості, 
непослідовності? Рік, мабуть все ж занадто 
короткий термін часу для пошуку правильної 
і узагальненої відповіді. Втім, відмітимо, що 
з точки зору ведення війни, не говорячи вже 
про підготовку до неї, така розмитість цілей 
характеризує стратегів не найкращим чином.

Політична обстановка є невід’ємною 
частиною воєнного конфлікту будь якого 

масштабу, але політичне відображення подій 
в Україні протягом року є, як і багато іншо-
го, достатньо унікальним. Основа її незвич-
ної для демократичного суспільства нетипо-
вості – в єднанні нації навколо необхідності 
і реальності збройного захисту своєї країни, 
яка не викликає жодних сумнівів. Традиційно 
політичну складову воєнного конфлікту мож-
на умовно розділити на два компоненти, хоча 
природа взаємозв’язку між ними є предметом 
наукових досліджень вже не перше сторіччя.

Порівнювати внутрішньополітичні ас-
пекти життя двох держав в ході війни не є 
абсолютно коректним, адже Україна і РФ вже 

майже дев’ять воєнних років живуть у різних 
політичних вимірах із різними уявленнями 
про демократію, свободу слова і людські цін-
ності. І те, що в розумінні українців може і 
повинно становитися предметом дискусій і 
широкого обговорення, в РФ вже тривалий 
термін є лише приводом для кримінально-
го переслідування. Не стало виключенням 
і питання широкомасштабного вторгнення 
в Україну. І якщо українці самі вільні визна-
чатися із своїм вибором, то в РФ такий вибір 
вже багато років робиться однією людиною 
або в середині групи наближених до неї осіб.

Беззаперечним є факт ще одного російсько-
го провалу в попередніх оцінках обстановки — 
в його основі лежить стратегічна помилка в 

розумінні внутрішньополітичної ситуації в 
Україні і помилковий розрахунок на прихиль-
ність певної частини населення до російської 
суспільної моделі. Як наслідок зазначеного 
– відсутність збройного опору, в ідеалі – вну-
трішня дестабілізація в країні і переможний 
марш “визволителів”. Підсумок року: ні перше, 
ні друге, ні трете не відбулося в реальності.

По-іншому протягом року розвивала-
ся зовнішньополітична ситуація. Перехід до 
широкомасштабної агресії примусив країни 
Заходу до переосмислення ситуації і швидко 
привів їх до висновку про необхідність захи-
стити або, щонайменше, забезпечити захист 

З ПТРК відчизняного виробництва захисники України знищили найбільше бронетехніки ворога



результатів холодної війни, яка призвела до 
розпаду колишнього СРСР.

Провідну роль в цьому зіграло чітко про-
демонстроване Україною з перших днів ши-
рокомасштабного вторгнення бажання за-
хищатися, а не йди на поступки агресору. 
Зазначене краще за всі російські спекуляції 
спонукало партнерів вірити нам і допомагати.

Можливості російської світової структу-
ри впливу виявилися значно переоцінени-
ми, перш за все – самою РФ. Незважаючи на 
те, що зали будівель парламентів і медійний 
простір окремих країн Європи все ще чують і 
мабуть будуть чути неоднозначні заяви про-
російських сил і агентів впливу, абсолютна 
більшість країн чітко висловила свою позицію 
щодо широкомасштабної агресії, багато з 
них – підкріпили свої висловлюван-
ня тисячами одиниць військової 
техніки і десятками тисяч тонн 
боєприпасів, прийомом бі-
женців, наданням гумані-

тарної допомоги.
В той же час надійні “партнери” і “союз-

ники” РФ, під загрозою міжнародних санкцій 
і переслідувань, наразі здатні постачати лише 
певні найменування озброєнь, наприклад, 
ударні БПЛА типу Шахід, і обіцяти постачан-
ня балістичних ракет. Залишимо осторонь 
питання приниження іміджу “супердержави” 
рішенням про закупівлю такої зброї за кор-
доном. Визначальним є те, що такі поставки 
більш нагадують вдалі спроби, наприклад, 
іранських ділових людей заробити на “тим-
часових труднощах” стратегічного партнера.

За підсумками року чітким індикатором і 
сумою впливу двох взаємопов’язаних компо-

нентів політичної складової 
є загальне відношення 

суспільства до війни. 
Для України і укра-

їнців  – відсутність 
втоми, втрати 
зацікавленості і 
інтересу до того, 
що відбуваєть-
ся. В більшості з 

нас живуть лише 
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У січні 2023 РОКУ українські захисники ліквідували три російські ударні вертольоти Ка-52 
за півгодини бою на східному напрямку



злобність, лють, бажання скоріше відкинути 
противника за межі нашої країни і повернутися 
до нормального життя.

Інше відношення до війни з Україною 
можна спостерігати в самій РФ. Підтримува-
ти рішення політичного керівництва країни і 
воювати самому, як відомо, є різними речами. 
Спроби керівництва моделювати хвилю “все-
російського народного гніву” або масштабну 
підтримку важко визнати вдалими. Вже мало 
кого можуть ввести в оману офіційні зах-
марні рейтинги кремлівського керівництва. 
Більш показовими є жалюгідні спроби копі-
ювання патріотичних настроїв з українських 
реалій, наприклад, плакатів на вулицях міст 
або “збір коштів на шкарпетки для мобілізо-
ваних”. Втім згадане лише розмиває росій-
ський внутрішній інформаційний наратив, 
зокрема –  про успіхи, про забезпеченість, про 
якісну перевагу над ЗС України. Такого роду 
всеросійський фарс не може навіть віддалено 
нагадувати ситуацію в Україні, де прості гро-
мадяни збирають кошти на БПЛА, а олігархи 
і фонди підтримки закуповують бронетехні-
ку партіями.

Останнім за порядком, але не за значен-
ням є економічний вимір війни. Сильна на-
ціональна економіка з вільним доступом на 
світових ринків і ресурсів становить основу 
добробуту громадян і є фундаментом для 
ефективності системи національної безпеки. 
В узагальненому вигляді можна представити її 
можливості як здатність до створення і нако-

пичення ресурсів, в пер-
шу чергу – необ-

хідних для ведення війни. Серед їх широкого 
переліку найважливішими є два: люди і тех-
ніка.

 Розглядаючи минулорічну і імовірні 
майбутні хвилі мобілізації військовозобов’я-
заних в РФ потрібно розуміти, що вражаю-
чи їх показники можуть надати ЗС РФ лише 
кількісну перевагу і здатність для масування 
на визначених напрямках. Зовсім не так до-
бре за підсумками року виглядає стан справ 
із забезпеченням російських військ сучас-
ним озброєнням. Звісно, знятий зі зберіган-
ня танк, який виготовлений 30-40 років тому, 
і це в кращому випадку, не припиняє бути 
танком. З таких танків можна навіть форму-
вати батальйони, полки і дивізії з арміями. 
Але суть однієї із визначних для противника 
проблем від цього не змінюється. Від такого 
роду новосформованого танкового підроз-
ділу з урахуванням мінімальної підготовки і 
сумнівного рівня мотивації особового складу 
важко очікувати див на полі бою.

Однак, в якості підсумку воєнного року, 
підрахунки чисельності особового складу і 
техніки противника не повинні закривати від 
нас важливе спостереження. Оголошена на 
п’ятому місяці війни з Україною мобіліза-
ція в РФ – чітка ознака слабкості. І справа 
навіть не в розбіжностях між оголошеною і 
фактичною чисельністю мобілізованих. Го-
ловне полягає в самому факті проведення 
подібних заходів всеросійського масштабу. 
За ними — фактичне визнання, що наявни-
ми силами і засобами досягнути своїх цілей в 
Україні неможливо.
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Протягом 2022 року Россія втратила в Україні близько 50% особового складу елітних ПДВ



Подібним до зазначеного є 
і залучення росіянами з середи-

ни минулого року до бойових дій 
приватних військових компаній 

(ПВК), сукупність яких ми звично 
називаємо “Вагнером”. І йдеться не 

про невеликі підрозділи висококвалі-
фікованих бойовиків, а про масштабне 

формування так званих “штурмових за-
гонів” із ув’язнених на тривалий термін, в 

тому числі, за тяжкі злочини. Рахунок най-
манців вже ведеться на десятки тисяч — такі 

рішення більше схожі на полегшену версію 
мобілізації, із здешевленням витрат на утри-
мання і гарантовану утилізацію. Для нас же 
важливо відмітити, що і цей процес з росій-
ської сторони відбувається не від гарного жит-
тя, і точно не від необмеженості в ресурсах.

У свою чергу, Україна вперше за роки не-
залежності постала  перед значними ресурс-
ними проблемами, які з 2014 року турбували 
лише вузьке коло фахівців. І успішно їх ви-
рішує, передусім – за допомогою надійних 
партнерів.

З метою безперебійного оснащення но-
вих військових частин і з’єднань сучасною 
технікою за результатами воєнного року 
потрібні вже зовсім інші підходи. А голов-
не - інше навантаження на національну еко-
номіку і перерозподіл видатків. А це, у свою 
чергу, перенесе “СВО” РФ (яка мала б пере-
можно закінчитися ще навесні минулого 
року) в зовсім інший вимір. Вимір, і якому 
воюють не тільки підрозділи на полі бою, а й 
конструкторські бюро і заводи в тилу. Таким 
чином кремлівський лідер потрапляє в паст-
ку, в яку у свій час потрапила фашистська Ні-
меччина — вона програла війну у виробни-
цтві роки на два-три раніше, ніж на полі бою. 
Різниця лише в тому, що і Німеччина, і весь 
цивілізований світ в цей раз точно не на боці 
РФ. Крім того,  світова економіка ще й не по-
чинала працювати для російсько-української 
війни.

Таки чином, дев’ятий воєнний рік став 
роком демонстрації нездатності РФ до вій-
ськового вирішення завдань в Україні в 
короткостроковій перспективі виходячи із 

низки різ-
номанітних 
чинників. Не-
спроможність ро-
сійського керівництва 
хоч якось пояснити світу 
будь які причини агресив-
ної війни призвела до інфор-
маційного програшу, найбільш 
руйнівним наслідком якого стала 
практично повна відсутність між-
народної підтримки. В такій ситуації 
розмитість і імовірна невизначеність 
цілей війни імовірно буде призводити до 
подальшого їх пристосування до фактичного 
перебігу подій. При цьому варіант штучного 
затягування і “дотиску  України” поступово 
на протязі декількох років абсолютно не га-
рантує успіху.

Протягом року Україна продемонструвала 
здатність до відбиття широкомасштабної агре-
сії з боку країни, яка позиціонує себе як одна із 
наддержав. Нація і її збройні сили продемон-
стрували не лише готовність, а й вміння бити-
ся за свої країну. Спроможності і ефективність 
ЗС України наразі обмежені лише характерис-
тиками озброєння. Але і в цій складній ситу-
ації знайшли собі гідне місце винахідливість, 
креативність і воєнне мистецтво.

Міжнародна підтримка України, в пер-
шу чергу з боку світових держав-лідерів, по-
ставила російську економіку в положення 
безнадійних змагань. Сформоване націо-
нальне ставлення до агресії і продемонстро-
вана національна єдність, визначеність і по-
слідовність в досягнені цілей протягом року 
зробили з України небезпечного противника, 
на боці якого три головних складових війни – 
воєнне мистецтво, передові технології і вдала 
логістика.
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Усього дві речі має забезпечити 
держава – умови для  
економічного процвітання  
та воєнну безпеку

Отто Фон Бісмарк

Триває новітня, вкрай важка російсько-укра-
їнська війна, котра гостро поставила на порядок 
денний справжню обороноздатність країни.

Прикро констатувати, та практично з от-
римання Незалежності майже всі уряди та 
очільники держави під прикриттям «опти-

мізації та реформування» займалися нічим 
іншим, як цілеспрямованим знищенням ар-
мії. Події у Криму та на Сході були б немож-
ливими, якби Україна мала боєздатну, добре 
озброєну, високопрофесійну, патріотичну ар-
мію.

Без претензій на вичерпність та унікаль-
ність ця робота власна спроба поглянути на 
обороноздатність України сьогодні, та загля-
нути за «горизонт» у перспективі дійсного на-
рощування оборонної потуги України. 

Задля розуміння напрямів прикладання 
зусиль керівництва України щодо підняття 
бойових можливостей Збройних Сил України 

СТРАТЕГІЧНІ  
АСПЕКТИ ЗМІЦНЕННЯ  
ОБОРОНОЗДАТНОСТІ УКРАЇНИ  
В ХОДІ  
РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ  
ВІЙНИ

ПЕТРО ЧЕРНИК,
кандидат політичних наук,  
доцент, полковник ЗСУ



варто проаналізувати співвідношення бойо-
вих потенціалів України та росії напередодні 
повномасштабного вторгнення та реальне 
співвідношення сил станом на січень-лютий 
2023 року, найперше стосовно зброї та озбро-
єнь Збройних Сил Україна та російської феде-
рації, а також низку питань організаційного 
та суспільно-правового характеру.

Отже, у січні 2022 року росія вздовж кор-
дону з Україною розгорнула більше 30 баталь-
йонних тактичних груп, загальною чисель-
ністю понад 120 тис. військовослужбовців; 
близько 1100 танків та 1100 артилерійських 
систем, до 360 реактивних систем залпового 
вогню, понад 2500 бронемашин, 18 оператив-
но-тактичних ракетних комплексів. Водночас 
було зосереджено близько 35 тис. військовос-
лужбовців на окупованих територіях Луган-
ської та Донецької областей, до 480 танків, до 
910 бойових броньованих машин, до 720 ар-
тилерійських систем, до 200 реактивних сис-
тем залпового вогню.

Перед війною Чорноморський Флот росій-
ської федерації поповнився 16 новими бойо-
вими кораблями, катерами та підводними чов-
нами, на озброєнні також були ракетні системи 
«Калібр». ЧФ рф налічував до 40 бойових ко-
раблів, 7 дизель-електричних підводних човнів 
та 15 бойових катерів. Їхній сумарний ракет-
ний залп складав понад 150 ракет одночасно-
го застосування. Під час збройного протисто-
яння було потоплено та пошкоджено 16 суден 
включно з флагманським крейсером «Москва».

На момент вторгнення в Україну спро-
можності повітряно-космічних сил рф скла-
дали близько 440 літаків, з яких 330 бойові та 
до 210 гелікоптерів різного класу [1]. У ході 
війни понад 280 та 270 літаків та гелікопте-
рів відповідно було втрачено в боях в Україні. 
Скажімо за всю війну в Афганістані було втра-
чено усього близько 120 літаків та 120 гвинто-
крилів. Ба більше, є принаймні два випадки 
збиття найсучасніших гвинтокрилів рф Ка-52 
«Алігатор» з допомогою ПТРК «Джавелін».

24.02.2022 почалося повноцінне вторгнен-
ня російської федерації на територію України. 
За результатами майже річного протистояння 
російська федерація зазнала безпрецедентних 
втрат з часів Другої світової війни у співвідно-
шенні час/втрати. Деякі показники втрат ма-
ють, безсумнівно, історичний характер. У пер-
шу чергу це стосується втрат особового складу 
(понад 127 тисяч осіб), а також танків. Отже, 
напередодні війни рф мала близько 3400 штат-
них танків, а за період воєнних дій втратила 
понад 95% потенціалу, що має ознаки повно-
цінного ресурсного колапсу. Наприклад, за 10 
років війни в Афганістані срср втратив усього 
близько 150 танків та 15500 особового складу. 
Така невтішна для росіян картина складається 
абсолютно за усіма показниками, починаю-
чи від потоплення вже згадуваного флагмана 
чорноморського флоту росії ракетного крейсе-
ра «Москва», закінчуючи переліченими вище 
неймовірними втратами армійської, винищу-
вальної та штурмової авіації.
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А зараз розглянемо оперативні/бойові 
спроможності України на початку війни та 
особливо в частині надходження західної 
зброї та озброєнь, що стало переломним мо-
ментом у відбитті агресії на початку війни 
та комплексного росту вогневої потужності 
Збройних Сил України впритул до сьогоден-
ня.

Отже, на момент вторгнення Сухопутні 
війська України мали в строю близько 800 
танків та близько 1400 бойових машин піхо-
ти і бронетранспортерів. За таких умов клю-
човим питанням захисту, особливо в перші 
тижні війни, стали можливості протитанко-
вої оборони. Сили оборони України на той 
час мали такі протитанкові ракетні комп-
лекси: ПТРК «Фагот», «Конкурс»; комплекси 
«Стугна-П», «Корсар»; ПТРК FGM-148 «Джа-
велін» (виробник США) та британські ПТРК 
NLAW 80 (виробник Велика Британія). 

Без сумніву, саме ПТРК «Джавелін» та 
NLAW 80 у поєднанні з артилерією допомог-
ли винищувати колосально великі бронетан-
кові колони противника, які подекуди сягали 
до 60 кілометрів. Окрім того, завдяки погод-

нім умовам (мокрий 

ґрунт) противник був змушений рухатися в 
основному дорогами, що суттєво підвищило 
коефіцієнт успішних пусків ПТРК. До речі, за 
запасами ПТРК FGM-148 «Джавелін» Украї-
на посідає друге місце у світі, а за успішністю 
пусків за підтвердженими ураженнями цілі 
перевершила Армію США. Загострю увагу, 
що й «звичайних» ручних протитанкових 
гранатометів з діоптричним/оптичним при-
цілом надійшло до українських військовиків 
таки чимало. Це і АТ 4, С90 «Інсталаза», RGW 
90 «Матадор», «Панцерфауст 3» та ще багато 
інших протитанкових засобів з французьки-
ми ПТРК «Мілан» включно, котрі покращили 
нашу спромогу у боротьбі з бронецілями. А 
знаменитий та наймасовіший гранатомет су-
часності шведський «Карл Густав» має в сво-
їй обоймі щонайменше один підтверджений 
підбитий танк Т90 «Прорив», що викликає 
серйозні сумніви у дійсній якості російських 
танків. 

Тут знову повернемося до танкового та 
ББМ потенціалу Збройних Сил України. За 
практично вже річний термін війни завдяки 
західним партнерам наші сили поповнилися 
цілою низкою броньованих машин та танків. 
Так, тільки Польща передала майже усі свої 
танки радянського виробництва, а це близь-
ко 300 машин модифікації Т72М1 «Тварди». 

З країн колишнього Варшавського блоку 
надійшли покращені версії Т55, БМП 

1/2, а також ціла низка бронема-
шин різних класів та виробників, 
а саме: американські броньовані 
автомобілі «Хамер» та «Когуар», 
БТР М113 і М1117. 

Станом на січень 2023 року 
в першому та другому великих 

пакетах допомоги США на суму 
в межах 5,5 млрд.дол, анонсовано 

надходження БМП М2 «Бредлі» в 
кількості більше 100 одиниць, котра є 

чи не найкращою машиною у своєму класі. 
Не можу оминути увагою і цілу низку британ-
ських ББМ класу «Спартан», «Мастіф», «Сак-
сон», «Бульдог»; австралійські «Бушмастер», 
турецькі «Кірпі» та французькі «VAB», канад-
ські «Сенатор» та шведські CV 90 й особли-
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во бойову машину підтримки танків з доволі 
потужною 105-мм гарматою АМХ 10RС, яку 
хибно називають колісним танком. На чер-
зі дійсно якісні німецькі танки «Леопард 2», 
БМП «Мардер» та унікальні надважкі, до 75 
тон, англійські «сталеві колісниці» «Челе-
нджер 2». Американські М1 «Абрамс» також 
не виглядають фантастикою. Зрештою «лі-
дером» в частині постачання танків та ББМ 
виступили таки росіяни, які «чемно» надали 
українцям у вигляді трофеїв понад 400 ма-
шин різних класів, і це ще далеко не фінальна 
крапка! Український «бронекулак» наростає 
шаленими темпами, що є непоганою переду-
мовою для нових контрнаступальних опера-
цій Сил оборони України!

Найсерйозніше питання – це звичайно 
ствольна та реактивна артилерія. Не таємни-
ця, що на 95% сьогоднішня російсько-укра-
їнська війна – це війна артилерії із широким 
залученням дронів, однак про них дещо пі-
зніше.

На початку війни україн-
ська артилерія була оз-
броєна здебільшого ще 

старими радянськими системами. Та станом 
на початок 2023 року ситуація зазнала карди-
нальних змін. Отже, реактивна та ствольна 
артилерія на початок агресії мала такі пробле-
ми: затримка випробувань 2С22 «Богдана» – 
української колісної САУ калібру НАТО 155 
мм; гострий дефіцит снарядів для систем 152 
мм та 122 мм гаубиць різних класів;  обмеже-
не державне замовлення РЗСВ «Вільха» тощо. 

Разом з тим, з середини весни 2022 року 
Україна отримала безпрецедентну кількість 
та номенклатуру далекобійних артилерій-
ських систем та РСЗВ. Практично усі провід-
ні країни світу надали Україні найрізноманіт-
нішу зброю даного класу та боєкомплекти до 
них.

До найбільш корисних на бойовищі мож-
на зачислити американські самохідні та бук-
совані гаубиці калібрів 105 та 155 мм – уні-
фікований основний калібр країн-НАТО, а 
саме М109 «Паладін», М777 (до яких влучно 
«прилипло» польове прізвисько «три сокир-
ки»), М114, М119; французькі «Цезар» та TRF 
1; італійські FH 70; чеські «Дана» та «Сюзан-
на»; польські системи «Краб» та їхня базова 

M982 Excalibur – один із «розумних», високоточних боєприпасів для артилерії
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версія англійські AS 90. Ну і звичайно від-
мінні німецькі «Phz 2000» та унікальні RCH 
155, котрі мають екіпаж усього з двох осіб та 
можуть завдавати артилерійських уражень в 
русі. Десь в дорозі шведські королі артилерії 
FH 77 «Арчер» тощо.

Найбільш вагомою якістю перелічених 
класів ствольної артилерії є їхня можливість 
застосовувати надвисокоточні боєприпаси 
класу М982 «Ескалібур», «Смарт», «Вулкан» 
та «Бонус», російський аналог «Краснополь» 
не витримує жодної конкуренції зі своїми за-
хідними колегами. 

Особливо хочу відзначити майстерність 
застосування даної зброї. Розташувати уста-
новку «Цезар» на морській баржі і завдати з 
неї вогневого ураження противника на ос-
трові Зміїний – направду новітня сторінка в 
тактиці застосування класичної артилерії.

Ну і звичайно РСЗВ, в першу чергу М142 
«Хаймарс» та його потужніший побратим 
М242, а також їхні німецькі, французькі мо-
дифікації та аналоги з турецькими TRLG 230 
та чеськими RM 70 «Вампір» включно. Саме 

високоточність даних систем дозволили 
українцям випрацювати надуспішну тактику 
так званого «логістично-вогневого зашмор-
гу», котра полягає у винищуванні в глибині 
тилів противника БК, складів ПММ, ПУ та 
вузлів зв’язку. Декларація надання Україні 
боєприпасів GLSDB, так званих «планерних 
бомб», котрі можуть відстрілюватися з М142 
та М270 на відстань до 150 км тільки поси-
лить «війну логістики». На мій погляд, дале-
кобійні – до 300 км MGM 140 АТАСМS – лише 
питання часу.

Колосальним «резервом якості» в частині 
цілепокладання виступила ціла низка аме-
риканських контрбатарейних систем класів 
AN/TPQ 36/48/50 з німецькими машинами 
відповідного класу «Кобра» включно. Підсу-
мовуючи аналіз цього надважливого кластера 
скажу, що загальна кількість ствольних сис-
тем сягає забезпечення кількох артбригад (в 
бригаді штатних ствольних 72 установки або 
54 машини РСЗВ), а номенклатура безпреце-
дентна та унікальна в історії сучасних збро-
йових оборудок. 

Береговий ракетний комплекс «Нептун» розробки ДержККБ «Луч»
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Кілька слів про ВМС 
України. На початок війни Укра-
їна мала один фрегат «Гетьман Сагайда-
чний», котрий довелося затопити з метою 
недопущення його потрапляння в руки 
ворога, а самостійно протистояти ко-
рабельному угрупованню чф рф він 
не міг в принципі.

Ядро військово-морської бойової 
спроможності країни – 10 патрульних 
катерів, кожен з яких має водотоннаж-
ність менше 300 т. 47 катерів та 5 корветів, в 
тому числі турецьких класу «Ада», які купує 
Україна, не змінять баланс сил у Чорномор-
ському регіоні. Певною мірою компенсації 
вогневого морського паритету було досяг-
нуто за допомогою власних ПКР Р360 «Неп-
тун» (вже згадане потоплення флагманського 
крейсеру «Москва»), неперевершених у своє-
му класі американських ПКР «Гарпун», котрі 
дійсно допомогли встановити ракетний па-
ритет в Північно-Західній акваторії Чорного 
моря, що в свою чергу практично звело до 
нуля перспективи морського десанту рф на 
українське узбережжя, насамперед в районі 
Одеси. Попереду – створення власного пов-
ноцінного флоту з важкими кораблями класу 
есмінець/фрегат/корвет з підводними чов-
нами та цілим сімейством пілотованих/без-

пілотних малих 
кораблів різно-
го класу. Однак 
саме флот – ви-

ключно після во-
єнного часу.
А тепер, мабуть, 

про найголовніше. Зброя, 
котра змінює правила гри на бойовищі – авіа-
ція! Як стверджував Уінстон Черчиль: «Авіа-
ція – це кавалерія сучасності». З того часу, по 
суті, нічого не змінилося.

Отже, ВПС України мали загалом близько 
100 літаків усіх класів. Парк ВПС не попов-
нювався новими літаками вже понад 30 років. 
Питання з визначенням стосовно базового бо-
йового літака, який мав би замінити застарілі 
радянські літаки, є актуальним і досі. До сло-
ва, наймолодший МіГ 29 – 1989 року вироб-
ництва. Залишаюся палким прихильником 
американських авіаційних комплексів Ф16 
(винищувач/бомбардувальник четвертого по-
коління загальною чисельністю виготовлених 
машин понад 4 тисячі та поза два десятка кра-

ЗРК «Ігла» дозволив знищити чимало повітряних цілей противника



їн-операторів), а також Ф15. Хоча надходжен-
ня доволі успішних європейських аналогів 
Ф16 шведських «Гріппен», німецьких «Торна-
до», французьких «Рафаль» цілком прийнятна 
стратегія. Штурмова та армійська авіація, як 
то штурмовики А-10 «Тандерболт», гелікопте-
ри AH-64 «Апач», АН-1Z AH-1 та інші також 
є абсолютною необхідністю. Два десятки пе-
реданих Мі-8 та Мі-17 не змінюють загальної 
картини. Упевнений, що 100 млн.дол США ви-
ділених Конгресом США на підготовку україн-
ських пілотів у середині минулого року будуть 
використані виключно цільово.

Безумовно застосування безпілотників різ-
них класів – від ударних багатоцільових/камі-
кадзе до розвідувальних та цілевказівних, осо-
бливо для артилерії – нова глава в історії воєн. 
Бойове застосування турецьких БПЛА «Бай-
рактар», особливо на початку вторгнення, сут-
тєво сприяло розгрому гігантських бронеколон 
противника. Не вдаючись до великої номен-
клатури БПЛА найрізноманітніших класів/ка-
тегорій та способів застосування, зазначу – це 
дійсно стратегічна перспектива. Унікальне «ба-
вовнування» на аеродромах стратегічної авіації 
в глибині Росії –беззаперечний тому доказ.

З огляду на те, що противник обрав абсо-
лютно варварську, терористичну стратегію 
нищення цивільної інфраструктури, система 
протиповітряної оборони набула стратегіч-
ного значення. Отже, на момент вторгнення 
рівень ефективності системи зенітно-ракет-
ного прикриття усієї території України скла-
дав усього в межах 10%. На забезпеченні ЗС 
України перебувало близько 40 зенітних 
ракетних дивізіонів, а саме: комплекси 
«Бук», С-125, С-300П і С-300В, які мали 
чималі технічні проблеми. На жаль, 
були повністю зупинені роботи зі ство-
рення власного виробництва ЗРК. 

Не кращою була картина із засобами 
ППО поля бою Сухопутних військ. На 
озброєнні перебували морально та тех-
нічно застарілі «Ігла-1» та «Стріла-2». 
Хоча війська ППО, попри 
перелічені не-

доліки, досить успішно зустріли перші як ра-
кетні, так і авіаційні удари. А загальний ко-
ефіцієнт ураження, в першу чергу літаків та 
гелікоптерів, наближається до 300 машин, що 
є безпрецедентним у сучасній воєнній історії. 

Загалом на сьогодні ППО України насити-
лась дійсно висококласними західними систе-
мами, в першу чергу середнього та ближнього 
радіусу дії, такими як: німецькі IRIS-T, амери-
канські МІМ-23 «Хавк»; ПЗРК FIM-92 «Стін-
гер» та його «колісна» версія на базі бронеав-
томобіля «Хамер» ? «Евейнджер» (з пусковими 
установками на борту у кількості восьми оди-
ниць, РЛС ближнього радіусу та великокалі-
берним кулеметом М-2 «Браунінг») тощо.

Крім того французькі системи «Кроталь» 
та «Аспід» з ПЗРК «Містраль» включно, бри-
танські «Старстрік» та польські «Пьорун» ? 
множина номенклатури та загальна чисель-
ність більш, ніж вражаючі.

Разом з тим найбільшою проблемою за-
лишається перехоплення балістичних цілей 
зі швидкістю 1000-2500 м/с. Йдеться в першу 
чергу про ракети класу Х-22 та «Іскандер», а 
також деякі ракети ЗРК С-300 та С-400, ко-
трі переведені в режим «поверхня-поверхня». 
При завданні ударів на відстані 
200-500 км дані засоби ура-
ження перебувають в 
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повітрі усього кілька хвилин, що унеможлив-
лює їхнє збивання. Сподіваємося надходжен-
ня чи не найкращих систем ППО МІМ-104 
«Патріот» та італійсько-французьких SАМР/Т 
допоможуть вирішити цю проблему. Однак 
слід пам’ятати, що на 100% небо не «закри-
вається» ніколи, тому при сигналі повітряної 
тривоги необхідно дбати про свою безпеку.

Викладений вище аналіз може здатись силь-
но переобтяженим номенклатурою та кількі-
стю зброї та озброєння. Однак без цього до-
волі побіжного аналізу стану справ збройних 
потенціалів «до» і «під час», як України так і 
противника, вкрай важко зрозуміти, а отже і 
оцінити подальші перспективи протистояння. 
Можна абсолютно впевнено стверджувати, що 
Україна зазнала такого «прокачування» зброєю, 
яке є безпрецедентним з часів Другої світової 
війни, що вселяє доволі стриманий та стійкий 
оптимізм у нашу перемогу, бо як стверджував 
великий китайський воєнний мислитель Сунь-
Цзи: «Мета будь-якої війни – перемога!».

А зараз деякі особи-
сті роздуми саме про ор-
ганізаційні моменти, які 
є не менш важливими, 
адже сама по собі воює 
не техніка чи зброя, а 
людина.

Вагоме значення 
мають оборонні доку-
менти, адже підготовка 
до війни і практичне 
виконання плану обо-

рони – це не тільки розробка й ухвалення 
документа, а ще й велика робота у пристосу-
ванні до війни усіх сфер держави. Крайньо 
необхідна новітня редакція «Оборонної док-
трини України».

Необхідно дати чіткі відповіді на страте-
гічні питання організаційного, фінансового 
та ідеологічного характеру, а саме:
• організаційно-штатну (чисельну) 

структуру армії в мирний час слід буду-
вати за принципом оборонодостатності 
від кількості населення (при наявності 
ядерної зброї ? 0,5-0,6% від чисельності 
населення, при її відсутності – 0,75-1%. 
У нашому випадку – це не менше 300 
тисяч військовослужбовців); мобіліза-
ційні резерви повинні складати щонай-
менше один мільйон військовослуж-
бовців;

• перебудова органів військового управ-
ління – скорочення дублюючих управлін-
ських структур з відповідним переданням 
вивільнених військових посад в бойові 
підрозділи;

• організація комплектування особовим 
складом за так званою змішаною систе-
мою; підрозділи спецпризначення, ДШВ, 
ВПС, ВМС, ППО, РСЗВ – формуються за 
контрактним принципом; механізовані, 
танкові, стандартні артилерійські підроз-
діли, підрозділи забезпечення – за при-
зовним принципом; призов має складати 
не менше 1,5 року за екстериторіальним 
принципом (представники заходу слу-

жать на сході і навпаки); служать 
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усі без огляду на релігійні та політичні пе-
реконання;

• встановлення адекватних меж служби офі-
церського складу: 25-35 років календарної 
служби (з огляду на особливості менталі-
тету офіцери після 35 років служби, осо-
бливо представники вищого генералітету, 
не спроможні адекватно оцінювати стра-
тегічні ситуації військово-політичного ха-
рактеру);

• щорічне виділення не менше 3 % ВВП на 
потреби ЗС України; кошти від продажу 
надлишкового майна, військової техніки 
та озброєння повинні надходити тільки 
в бюджет МО України; зарплата рядо-
вого за призовом (контракту) має бути 
прив’язана до середньої заробітної плати 
в країні;

• надання професії захисника України ре-
ального суспільного престижу, що ві-
дображається у соціальному пакеті 
(зарплата, житло, пільги); суспільна ре-
клама – фільми, музика, якісна підготовка 
юнаків до служби у війську ще зі школи 
на власних прикладах військової героїки; 
якісне реформування військової освіти; 
перегляд підготовки офіцерів запасу на 
так званих військових кафедрах. Пере-

класти ці функції слід виключно на видові 
заклади освіти;

• повний перехід на стандартні процедури 
НАТО в частині ведення бойових дій, а та-
кож повний перехід українського війська 
на зброю та озброєння натівських зраз-
ків та переведення власного ВПК на тех-
но/технологічні уніфіковані вимоги країн 
НАТО;

• обов’язкове володіння усім особовим 
складом англійською мовою на рівні СМР 
2, а вищий офіцерський склад на рівні 
СМР 3;

• інтегрована система координації взаємодії 
усіх силових структур;

• вступ у НАТО.
З огляду на неможливість врегулювання 

збройного протистояння з росією диплома-
тичним шляхом, лише нарощування бойово-
го потенціалу, сучасна зброя та її невідкладне 
опанування допоможуть Україні перемогти 
ворога. «Наша мета – мир! Однак шлях до неї 
лежить виключно через силу», казав сер Уін-
стон Черчиль.

ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА
https://censor.net/ru/resonance/3285362/plan_b

Талант Головнокомандувача Збройних Сил України публічно визнають у ворожій Росії



Курс путінського Кремля на довготрива-
лу, виснажливу й надзвичайно криваву війну 
з метою знищення Української держави, від-
вертий геноцид проти української нації, так-
тика випаленої землі з відвертим наміром ви-
чавлення українців із своїх територій — усе це 
вимагає поставити оборонний потенціал дер-
жави у самий центр розвитку України в но-
вих умовах. Після року кривавої війни Украї-
на вистояла. Однак ситуація навколо війни та 
переконання багатьох західних policymaker’s 
щодо неможливості пристосування відомих 
тез Черчилля про “знищення військового 
потенціалу ворога” до ядерної Росії вимагає 
замислитися над проблемою забезпечення 
майбутнього протистояння. Не зайвим буде 

згадати, що напередодні річниці посномасш-
табної війни з’явилася симптоматична стаття 
The Economist із наголосом: майбутнє Украї-
ни за будь-якого результату війни, ймовірно, 
залишиться невизначеним ще довгі роки [1]. 
Для українців її зміст полягає лише у одному: 
на Заході завджи можуть знайтися ті, хто ко-
ливатиметься щодо безальтернативностості 
підтримки України, і це вимагає попіклувати-
ся про збільшення самостійності у справі на-
рощування оборонного потенціалу держави.

Як відомо, існує кілька можливостей роз-
витку оборонного потенціалу, які можна вда-
ло поєднувати та реалізовувати як цілісний 
комплекс заходів, або робити акцент на одну 
з таких можливостей. Це, зокрема розвиток 

ВОЛОДИМИР ГОРБУЛІН,
перший віце-президент Національної академії наук України,

академік

ВАЛЕНТИН БАДРАК,
директор Центру досліджень армії, конверсії  
та роззброєння
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власного ОПК для забезпечення спромож-
ностей армії, закупівля передових озброєнь 
у іноземних держав, виробництво новітніх 
озброєнь за ліцензіями провідних компаній 
та в рамках спільних розробок з іноземни-
ми партнерами. Звісно, може існувати й вій-
ськово-технічна допомога — саме цей шлях 
посилення оборонного потенціалу дозволив 
Україні вистояти у широкомасштабній вій-
ни проти російських загарбників у 2022 році. 
Ймовірно, значною частиною цього шляху 
стане й отримання Україною допомоги в ме-
жах ленд-лізу. Найбільш вдалий світовий 
досвід належить Ізраїлю, Китаю, а саме та-
кий шлях обрали Туреччина, Південна Корея 
та Польща. Усі означені країни дуже різні та 
мають свої особливості, але всім їм вдалося 
суттєво розвинути оборонний потенціал за 
рахуноок поєднання зусиль власного ОПК та 
іноземних технологій.   

Дев’ять років війни та, особливо, дев’я-
тий рік великомасштабної війни мали б ста-
ти уроком для української влади й самої на-
ції. В умовах, коли стратегія Заходу щодо 
завершення війни Росії 
проти України ще й взим-
ку 2023 року залишалася 
остаточно невизначеною 
(наприклад, президент 
Франції Макрон напри-
кінці лютого 2023 року 
зауважив, що, що не хотів 
би розгрому РФ, що фак-
тично означає — хотів би 
зберегти режим Путіна 
[2]), а залежність Украї-
ни від позицій західних 
партнерів — критичною, 
важливим чинником за-
безпечення майбутнього 
країни має стати перегляд 
стратегії військово-тех-
нічного співробітництва 
(ВТС) з іноземними дер-
жавами. І якщо раніше, до 
широкомасштабної війни 
РФ, ВТС спрямовувалося 
переважно на забезпечен-

ня вдалих результатів експорту озброєнь (ча-
стково ВТС передбачало розвиток передових 
технологій власне для утримання позцій ОПК 
на світовому ринку озброєнь), то після 24 
лютого 2022 року головною метою ВТС ста-
ло саме забезпечення сил оборони України. 
Однак з 2023 року головною рисою та спря-
мованостю стратегії ВТС має стати пошук 
можливостей оптимальної інтеграції вітчиз-
няного ОПК у справу нарощування оборон-
ного потенціалу держави. На відміну від 2022 
року, коли йшлося про пошук у лихоманці 
зброї та боєприпасів, важливо узяти курс на 
довготривалі проєкти ВТС оборонного та по-
двійного призначення. Сенс таких проєктів 
багатогранний: це і безпосередньо отриман-
ня зброї і технологій, і забезпечення розвит-
ку ОПК України, і поява на території України 
спільних виробництв та осередків західного 
бізнесу (що само по собі є певним захистом 
від збройної агресії РФ), та нарешті, додатко-
ва можливість обмеження і стримування по-
тенційного противника на світовому ринку 
озброєнь. Звісно, останнє — вже після завер-

Україна має традиційно сильні позиції у розробках  
та виробництві транспортних літаків
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шення гарячої фази війни, у період протисто-
яння та стримання реваншистських настро-
їв. Крм того, наявність на території України 
осередків оборонного бізнесу держав НАТО 
само по собі буде стримуючим фактором для 
агресора. 

Ретроспектива та досвід  
вітчизняного ВТС

Стверджувати, що Україна за всю свою 
новітню історію мала лише один реальний 
військово-промисловий союз – з Росією, –
було б  перебільшенням. ВТС з РФ містило 
чимало міфів, і хоча деякі галузі були тісно 
взаємопов’язані, Москва майже увесь період 
новітньої історії “паразитувала” - активно 
розвивала лише ті проєкти, які були важли-
вими для посилення обороноздатності самої 
РФ. Попри усі бажання Києва забезпечити 

за рахунок ВТС з РФ, наприклад, модерні-
зацію бойових літаків та засобів ППО ПС 
ЗСУ, виявилися марними. Після 2014 року 
ВТС було припинене, хоча пізніше стали ві-
домі випадки порушень на кшталт поставок 
в РФ критичної продукції, зокрема з боку АТ 
“Мотор Січ”.

Між іншим, у України був високий та ре-
зультативний рівень ВТС з такими країнами 
як Китай, Польща та Туреччина, а солідні 
напрацювання існували також з такими кра-
їнами як Саудівська Аравія, Великобританія, 
Франція. Існував також певний потенціал 
ВТС з такими країнами як Казахстан, Азер-
байджан, Туркменістан, Індія, ОАЕ — однак 
він не був реалізований передусім внаслі-
док негатагивних явищ в середині України. 
Йдеться передусім про недолугий менедж-
мент при організації ВТС, а в окремих випад-
ках — про слабкі компетенції при виконанні 
проєктів та про корупцію.

Зміст згаданого ВТС був нерівнозна-
чний. Наприклад, Китай традиційно 

протягом багатьох років замовляв 
розробки ОВТ або їх елементів – 
від допомоги у створенні сис-
тем управління для авіаносців 
і військово-транспортних лі-
таків до постачання технології 
іонно-плазмових двигунів для 

НВГК «Зоря-Машпроєкт» – традиційний постачальник турбіни для військових кораблів 
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ракет-носіїв. Наприклад, для Китаю ЗМКБ «Ів-
ченко-Прогрес» розробляв двигун для винищу-
вача п’ятого покоління,  НВГК «Зоря-Машпро-
єкт» - газові турбіни для військових кораблів, 
НДІ радіолокаційних систем «Квант-Радіо-
локація» — морський радар. Існували значні 
можливості постачання вертолітної техніки та 
її удосконалення за китайські гроші — йшло-
ся про Мі-8МСБ/Мі-8МСБ-В. Ці гвинтокрилі 
машини мали отримати місцеву сертифікацію. 
Отже, ВТС “працювало” на забезпечення інте-
ресів КНР, хоча опосередковано відбувався й 
розвиток українських технологій. 

Інший зміст ВТС розгортався із Туреччи-
ною. Тільки станом на кінець 2021 року країни 
реалізовували понад 30 проєктів, серед яких 

були не тільки прямі замовлення, наприклад, 
на українські двигуни для нових безпілотни-
ків, а й просування спільних виробництв, на-
приклад, ПТРК в Туреччині та безпілотників в 
Україні. Деякі підприємства ОПК, наприклад, 
АТ “ФЕД”, взяло участь у проекті з розробки 
турецького бойового літака п’ятого покоління 
Turkish Fighter Experimental (TF-X). При цьо-
му в самій Туреччині не виключали, що Укра-
їна стане країною — експлуатантом сучасних 
безпілотників. “Akіncі як платформа має різні 
конфігурації. Ми маємо версії: морського ба-
зування, розвідувальну та ударну. Різні конфі-
гурації потребують різних двигунів. Двигуни 
МС500 та АІ450 стоятимуть на різних кон-
фігураціях. [...] Вірю, що Akіncі може стати 

Завантаження в літак ЗРК С-125. Україна успішно модернізувала ЗРК С-125 для ППО Туреччини

Випробування ПТРК “Стугна-П” в Пакистані. Українські ПТРК широко вдомі у світі



страте-
гічним засобом і для Укра-
їни, що ми побачимо його і в українському 
небі. Ми фактично готові до цього. Ми по-
стійно говоримо про Akіncі на наших зустрі-
чах, оскільки на цій платформі стоїть двигун 
українського виробництва.” Так розповів  в 
листопаді 2021 року генеральний директор 
Baykar Makina, голова ради директорів SAHA 
Istanbul Халюк Байрактар [3]. 

Схоже ВТС мало розгортатися із Велико-
британєю. Після узгодження кредиту Брита-
нії для забезпечення розвитку ВМСУ, в 2021 
році було укладено перспективний меморан-
дум, що передбачав спільне проєктування й 
будівництво військових кораблів в Україні та 
Британії, реконструкцію українських судно-
будівних підприємств і будівництво двох баз 
ВМС України. Велика Британія мала спро-
ектувати нові ракетні катери спеціально для 
України – перші чотири катери планували бу-
дувати у Великій Британії, решту – в Україні.

Напевно, не в останню чергу внаслідох 
згаданих подій на початку 2023 року з’явили-
ся повідомлення, що британське озброєння 
можливо буде виробляти в Україні [4]. Зокре-
ма, йшлося про створення спільних підпри-
ємств, при чому позначалося, що “британські 
компанії прагнуть випередити французьких 
та німецьких конкурентів”. Зрозуміло, що 
таке довгострокове співробітництво набли-
жатиме Україну до НАТО та дозволить от-
римати нові технології. Видання також вка-
зувало, що Україна виготовила за ліцензією 
деяку ізраїльську та американську стрілецьку 

зброю, напри-
клад гвинтівки, і 

пристосувала деякі 
свої танки до ізраїль-

ської електроніки. Також 
особливо наголошувалося: 

Україна хоче сама створювати 
артилерію, транспортні засоби та 

озброєння західного виробництва за 
ліцензіями, а не просто купувати їх. Це 

дозволить Україні зберегти робочі місця для 
десятків тисяч працівників оборони, оскіль-
ки вона переходить від озброєнь російського 
виробництва до озброєнь стандартів НАТО. 
Згадування про ліцензії та включення ОПК 
України в систему нарощування оборонного 
потенціалу свідчить про певні важливі змі-
ни, що відбулися у військово-політичного 
керівництва держави протягом року широко-
масштабної російської війни. 

Є й позитивний досвід взаємодії із тра-
диційними партнерами у  сфері ВТС. Напри-
клад, в лютому 2023 року стало відомо, що 
Пакистан відправив Україні понад 10 000 ра-
кет для РСЗВ «Град». Повідомлення не вказу-
вало прямо, чи була це допомога з боку Ісла-
мабаду, чи це був імпорт боєприпасів. Однак 
сам факт говорить про збереження партнер-
ських відносин та можливості розвитку ВТС 
у майбутньому. Але після участі України у 
створенні Пакистаном (за участі Китаю) тан-
ку Al Khalid та бойового літака JF-17 минуло 
багато років, тож навряд чи ця азійська кра-
їна змогла б запропонувати програму ВТС з 
урахуванням сучасних змін у сприйнятті Ки-
євом оновленої ідеології ВТС.

Слід зазначити, що протягом останнього 
року з’явилися нові передумови щодо подаль-
шої модернізації ВТС України з ноземними 
державами. Скажімо, заступниця держсекре-
таря США Вікторія Нуланд наприкінці лютого 
2023 року позначила: Сполучені Штати Аме-
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рики вже нині опікуються не лише зброєю, 
яку вони нададуть Україні на полі бою прямо 
зараз, але й про ту, яка нашій країні знадобить-
ся для подальшого стримування ворога. Це, 
разом із згаданими результатми перемовин із 
Британією, добра звістка, однак чи не є вона 
стимулом для перетворення України за прин-
ципом Ізраїлю на країну-фортецю, які, до речі, 
США постійно замовляють розробки новітніх 
озброєнь та з якою спільно ведуть розробки 
передових оборонних технологій?!

До того ж, наприкінці лютого Україна, 
НАТО та ЄС домовилися про об’єднання зу-
силь, щоб збільшити обсяги виробництва 
зброї та боєприпасів для потреб ЗСУ — для 
цього почав розроблятися  тристоронній ко-
ординаційний механізм, що дозволить син-
хронізувати роботу виробників озброєння, за-
купівельників та урядів. Але у цьому контексті 
надзвичайно важливо, щоб Україна виносила 
й питання інтеграції власного ОПК у загальну 
роботу оборонної промисловості. Серед ншо-
го, це й унікальний шанс використати нове “ві-
кно можливостей” для вітчизняного ОПК.

ВТС України майбутнього.  
Як можуть виглядати  
його контури

Отже, з лютого 2022 року розуміння ВТС 
з іноземними державами у Києві кардиналь-

но змінилося, і на тлі суттєвого збільшення 
довіри  до України з боку країн Заходу поча-
ли розвиватися проєкти з країнами НАТО 
та ЄС. Більше вони передбачали отримання 
Україною допомоги, рідко — закупівлі, але 
напрацювання мали тенденцію до розвитку 
саме змісту та якості ВТС. 

Моделюючи майбутні контури ВТС, варто 
розглянути країни відповідно до ймовірного 
місця партнерів у системі інтересів України. 
Цілком очевидно, що перше коло потенцій-
них партнерів ВТС складатимуть саме про-
відні країни НАТО: США, Велика Британія, 
Польща та Туреччина — до них за певних 
умов можуть приєднатися також Чехія, Сло-
ваччина та країни Балтії. До другого кола 
потенційних партнерів у ВТС можуть увійти 
більш стримані по відношенню до України 
члени Альянсу, передусім Канада, Франція, 
Німеччина, Італія. Якщо з означеними група-
ми країн ВТС Україна може та має передбача-
ти спільні розробки та спільні виробництва 
озброєнь і військової техніки, то третє коло 
можуть сформувати країни-партнери, які 
скоріше виступатимуть інвесторами, приско-
рювачуми розвитку технологій для спільного 
володння та майданчиками для майбутнього 
експорту у треті країни. Це як раз так світо-
ві гравці як Саудівська Аравія, Індія та  ОАЕ, 
а за певних умов Азербайджан та Казахстан. 
Серед понеційних, але дещо віддалених парт-

Українські Мі-8МСБ/Мі-8МСБ-В можна оснастити озброєнням вітчизняного або західного виробництва
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нерів, можуть також виявитися Пакистан, Ін-
донезія, Туркменістан та деякі інші. Нарешті, 
окрему групу складає Китай, який є надзви-
чайно перспективним, але деще небезпечним 
партнером з огляду на технологічне проти-
стояння з США та сталі зв’язки з ворожою 
Росією. Щоб одразу визначити українські 
можливост і в Китаї, слід зауважити: щодо 
таких проєктів будуть необхідні консультації 
Києва із Вашингтоном.   

Які можуть бути проєкти із країнами 
“першого кола”?

Немає сумніву, що ВТС із США може на-
дати стратегічного поштовху багатьом на-
прямкам розвитку ОВТ в Україні. Важливою є 
позитивна динаміка відносин та розширення 
довіри вже під час “великої війни”. Оборонні 
проєкти можуть бути вмонтовані у загаль-
ний план співробітництва. Можна пригадати 
проєкти, які команда президента Зеленсько-
го вже частково презентувала в США під час 
візиту у вересні 2021 року (вартість проєктів 
називалася в ході або після візиту). Серед 
них особливо можна виокремити створення 
ракетного двигуна Guardian 250 вартістю 290 
млн дол.; розгортання виробництва титано-
вої продукції вартістю 380 млн дол.; спільне 

виробництво літієвих батарей і нако-
пичувачів вартістю 95 млн дол.; 

спільне створення перспек-
тивних систем і 

зразків озброєння вартістю 370 млн дол.
Якщо деталізувати можливі проєкти обо-

ронного та подвійного призначення, то мож-
на згадати наступні.

Американська L3Harris Technologies тіль-
ки на початок 2021 р. в рамках допомоги по-
ставила Україні засобів захищеного тактич-
ного радіо зв’язку та супутнього обладнання 
на 300 млн дол., а до 2025 р. ЗСУ мала поста-
вити стільки ж, та пропонувала розгорнути 
в Україні збиральний центр засобів зв’язку. 
Цей напрям має виключне значення, зокрема 
з огляду на те, що ЗСУ взяли курс на перехід 
до американських засобів захищеного зв’яз-
ку, а ССО, ВМСУ, ДШВ вже майже повнстю 
опанували такий зв’язок. 

Під час візиту президента Зеленського 
до США в 2021 році було підписано рамкову 
угоду з США про стратегічні принципи обо-
ронного партнерства і ще більш важливий 
документ — угоду про проєкти в сфері до-
сліджень, розробок, випробувань і оцінки. 
Ця угода створила унікальні умови для впро-
вадження передових оборонних технологій, 
початку проєктів у сфері модернізації озбро-
єння і військової техніки з залученням аме-
риканських інвестицій.

Із американською стороною розглядалося 
й ліцензійне виготовлення вертольотів амери-
канського виробництва на терито-
рії України. А також 

Поки що РФ зберігає монополію на титан, але ВТС України з США може змінити ситуацію
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ремонт, обслуговування, модернізація коліс-
них транспортних засобів виробництва аме-
риканської AM General (HMMWV) в Україні.

Також залишаються актуальними проєк-
ти спільного виробництва ЗРК малої та серед-
ньої дальності з компанією Ratheon на основі 
американських ЗУР RIM-162, SM-2 Medium 
Range та інших — вони вже розглядалися 
під час перемовин. Як і проєкти створення в 
Україні виробництв боєприпасів і стрілець-
ких озброєнь за стандартами НАТО, зокре-
ма виробництво гвинтівок ADCOR Elite — 
найкращих у секторі М-4/AR-15 з газовим 
поршнем із коротким ходом та боєприпасів 
до них, виробництва 40-мм гранатометів 
Mk-19, грантометів PSRL-1 аналог РПГ-7, та 
M-203 (натівський підствольний гранатомет 
калібру 40х46) компанії Airtronics, проєкти 
спільного виробництва боєприпасів та зве-
дення нового підприємства замкненого ци-
клу з виробництва боєприпасів з компанією 
Day&Zimmermann.

В разі успіху заміщення поставок про-
дукції з титану ВСМПО «Авісма» (РФ) про-
дукцією українських підприємств (зокрема 
компанії «Велта» на основі нової технології 
переробки титану) актуальним і логічним 
було б продовження співпраці у галузі спіль-
ної модернізації Ан-124 “Руслан” та спільно-
го виробництва таких літаків. 

Незважаючи на те, що протягом останніх 
25 років саме Польща була американським 
форпостом на східному фланзі НАТО, та саме 
Польщі постачалася (інколи у першу чергу) 
передова зброя, Україна може стати для США 
країною схожого,  стратегічного значення.

Якщо казати про перспективи ВТС із 
Туреччиною, то їх актуальнсть значно під-

силюється кількома факторами. По-пер-
ше, Туреччина найбільше з країн НАТО має 
практичний інтерес до українських розро-
бок, які, як в розвитку безпілотної авіаації, 
можуть мати взаємодоповнюючий характер. 
По-друге, взаємодія із Туреччиною — це мен-
ші фінансові витрати, ніж з іншими країнами 
Альянсу (наприклад, безпілотний авіакомп-
лекс Akіncі, що може нести крилаті ракети, 
в кілька разів дешевший за американський 
БпАК Grey Eagle, який так довго й поки без-
результатно прагнув отримати або купити 
Київ). Нарешті, Туреччина — вагомий сусід 
України, і розвиток співпраці є додатковим 
кроком до забезпечення безпеки у Чорномор-
ському регіоні.

Нові можливості підсилює й досвід реалі-
зованих проєктів. Крім згаданого напрямку 
розвитку ПТРК (типу «Скіф», який інтегро-
ваний у бойовий модуль Aselsan, який було 
встановлено на бронеавтомобілях на замов-
лення Катару), Україна має реальні передумо-
ви закріпитися на турецькому ринку в якості 
єдиного постачальника послуг з ремонту та 
обслуговування вертольотів Мі-17 та мо-
дернізації таких вертольотів (встановлення 
комплексу керованого озброєння, системи 
захисту та іншого). Вже є позитивний досвід 
виконання контракту з ремонту вертольотів, 
а також поставок модернізованої системи 
ЗРК.

Варто згадати, що Анкара розглядала мож-
ливість запровадження виробництва на своїй 
території літаків Ан-148/Ан-158 (у перспек-
тиві військово-транспортних Ан-178, пожеж-
ників Ан-32/Ан-132П), а Ердоган особисто 



оглядав антонівський літак 
та залишився задоволеним. 
До речі, цей проєкт дозво-
лив би повернутися на ри-
нок Азербайджану та зро-
бити його тристороннім. З 
іншого боку, виробництво 
та поставка турецькій сто-
роні турбогвинтових і тур-
бореактивних двигунів для 
оснащення безпілотників, 
розробка та виробництво 
двигунів для вертольотів, 
ДКР щодо розробки дви-
гуна для турецького вини-
щувача 5-го покоління, а 
також реалізація ідеї по-
будови на території Укра-
їни заводу з виробництва 
БПЛА (Baykar Makina) має 
величезні перспективи, в 
тому числі для майбутньо-
го флоту бойової безпілотної авіації ПС ЗСУ.

В Туреччині триває будівництво корве-
тів типу «ADA» для ВМС України. Своєю 
чергою в інтересах турецької сторони Укра-
їна може запропонувати виробництво та по-
ставку газотурбінних корабельних двигунів/
установок як для нових кораблів. В тематиці 
розвитку наземних платформ найбільш пер-
спективним напрямком є створення двигу-
нів і моторно-трансмісійних установок для 
важкої бронетехніки (танки, САУ), розвиток 
і виробництво сучасних систем активного та 
динамічного захисту бронетехніки. А також 
подальший розвиток керованих артбоєпри-
пасв типу «Квітник» (“Барвінок”). Враховую-
чи успіх постачання модернізованих зразків 
ЗРК С-125 та надання послуг щодо їх інте-
грації в систему ППО Туреччини, можливий 

розвиток напрямку розробок, модерніза-
ції і виробництва сис-

тем ППО ближнього та середнього радіусу 
дії, а також пасивних систем розвідки.

Про грандіозні перспективи й фактичний 
прорив у ВТС з Великобританією вже йшло 
вище. Варто дадати, що як і США та Канада, 
Британія купувала українські головки само-
наведення (ГСМ) для ракет компанії «Радіо-
нікс» та високо оцініла їх рівень. Розглядала-
ся навіть їх інтеграція до ракет британського 
виробництва. 

У свою чергу, українский ОПК здатний 
опанувати  оперативний ремонт легкої бро-
нетехніки, гусеничних та переносних ЗРК 
британського виробництва. Створення спе-
ціалізованого підприємства на території 
України могло б стати важливим поштовхом 
для розгортання масштабного співробітни-
цтва. Важливо наголосити, що широкомасш-
табна війна Росії підтвердила на практиці 
дієвість ідеї про субрегіональні об’єднання, 
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Ердоган особисто оглядав антонівський літак та  
залишився задоволеним

Турецький безпілотний літак Kizilelma  
з українським двигуном
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що можуть згодом ворости до політичних 
чи військово-політичних союзів. У данному 
випадку йдеться про союз Британії, Польщі, 
країн Балтії та України. І ВТС в ньому може 
відігравати дуже потужну роль. 

ВТС України і Польщі традиційно знахо-
диться на досить високому рівні. В інтересах 
Польщі постачались запчастини та агрегати 
для авіаційної техніки та супутні послуги, 
велась розробка ПТРК, керованого артиле-
рійського снаряду та мінометної міни. Нато-
мість Польща імпортувала комплектуючі для 
виробництва керованого ракетного озброєн-
ня, певну номенклатуру боєприпасів тощо. 
В умовах війни у 2022 році на перший план 
вийшла співпраця щодо ремонту вітчизняної 
броне- та авіатехніки на польських ремонт-
них підприємствах. Але у перспективі доціль-
но розглянути й більш амбіційні проєкти, 
наприкад, спільне виробництво важкої бро-
нетехніки та САУ, бронетранспортерів, спіль-
не виробництво ПЗРК та ПТРК різних типів, 
інших зразків керованого ракетного озброєн-
ня, співпрацю у сфері розробок і впроваджен-
ня систем управління військами (С2, С4І) та 
озброєнням, оптико-електронних виробів та 
систем, тепловізійної техніки тощо. 

Окремо слід сказати про ВТС з Чехією, 
Словаччиною, країнами Балтії. У лютому 
2023 року “Укроборонпром” досяг домов-
леностей з чеським виробником військової 
техніки VOP CZ у сфері бронетехніки — 
пріоритетом сторони визначили вироб-
ництво, ремонт, спільні розробки бро-
ньованої техніки й створення ланцюжків 
постачання деталей та виробів. А також 
збільшення обсягів виробництва боєпри-
пасів різних калібрів, розбудову сервісних 
хабів з обслуговування та ремонту ОВТ, а 
також співпрацю у сфері високих техно-
логій, зокрема, створення спільних науко-
во-дослідних центрів. “Укроборонпром” 
повідомив, що має домовленості про співп-
рацю з понад десятьма країнами-членами 
Альянсу. Враховуючи наявність в України 
досить потужних проєктів у галузі ракет-
ної техніки (крилатих ракет, РСЗВ, керо-
ваних боєприпасів для артилерії і танків), 
роботизованих систем, боєприпасів, логіч-
ним були побудови виробництв за модуль-
ним принципом — із виробництвом різних 
елементів у кількох країнах, що братимуть 
участь у закупівлі таких озброєнь або їх 
елементів. 

Україна могла б реалізувати разом із США та Канадою надзвичайно сміливі  
проєкти у галузі літакобудування
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Якщо розглядати країни другого кола по-
тенційних партнерів, то ВТС України з інши-
ми членами Альянсу може стати продовжен-
ням роботи та розвитку успіхів із умовним 
першим колом. Головне тут — чіткість про-
єктів та якість домовленостей. Це може стати 
запорукою реалізації завдань, що в недалеко-
му минулому часто невдавалося з різних при-
чин. Скажімо, в липні 2021 року відбулася 
сенсація в медіа: ДП «Антонов» збиратиме лі-
таки Ан-74 з двигунами виробництва компа-
нії Pratt&Whitney на території Канади. У 2021 
році дійшло навіть до укладання угоди між 
урядом Квебеку, Мінстра-
тегпромом, ДК «Укробо-
ронпром» і ДП «Анто-
нов». Потім сенсація 
випарувалася. 

Так само з початку 2010 року, одразу піс-
ля офіційного повідомлення про початок 
проєктування і розробки літака Ан-178, Ні-
меччина неабияк зацікавилася розгортан-
ням виробництва в себе –  під двигун General 
Electric CF34-10E, які проходять у ФРН капі-
тальний ремонт. Незважаючи на успіх пере-
мовин (і навіть визначення підприємства у 
Дрездені – Elbe Flugzeugwerke), українська 
сторона їх згорнула. При тому, що на 2015 
рік на розгортання нового виробництва Ан-
178-111 (з двигунами західного виробни-
цтва) уряд Німеччини планував у бюджеті 
країни близько 500 млн євро. Передбачала-
ся широка кооперація підприємств України 
і Німеччини з виробництва літаків, серед 
іншого, було передбачено постачання фюзе-
ляжу і крил, а також низки інших агрегатів 
і вузлів з України. Некомпетентність керів-
ників “Укроборонпрому” (із кричуще шкід-

ливим  підпорядкуванням ДП “Антонов” 
держконцерну) та нездатність нереформо-
ваних держпідприємств до гнучкої спвпраці 
за свтовими стандартами не дозволила роз-
почати співпрацю у проєктах стратегічного 
значення. 

Трішки інша ситуація із ВТС з Францією. 
На жаль, французька компанія SAGEM не 
виконала умови у проєкті модернізації вер-
тольотів Мі-24 щодо передачі України опти-
ко-електронного модулю для виявлення цілі 
і наведення на ціль ракети, тобто системи 
управління озброєнням вертольоту — за-

мовнику за 23 млн євро було 
передано два комплекси без 

лазерного каналу управ-
ління, тобто невій-

ськового застосу-

вання категорії «Police». Пізніше, у 2018 році, 
МВС України зробило дивний реверанс у бік 
Франції — закупівлею 55 гелікоптерів Airbus 
Helicopters для потреб Держслужби з над-
звичайних ситуацій, Нацполіції, Нацгвар-
дії та Прикордонної служби, третина яких 
були вживані. 551 мільйон євро французам 
замість розвитку існуючої на папері програ-
ми “Національний вертоліт України”. Далі — 
майже така історія. В липні 2020 року МВС 
уклало контракт на будівництво патрульних 
катерів OCEA FPB 98 французькою компані-
єю OCEA на суму 136,5 млн євро. З 20 лише 
п’ять катерів будуватимуться в Україні, що 
надалі дозволить самостійно обслуговувати 
кораблі та розвивати власне виробництво. 
Навесні 2022 року в Україну мав прибути 
перший катер...

Загалом це історії про те, як Україні не вда-
валося відстоювати власні інтереси у галузі 
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ВТС. Скажімо, Індія на жоден з таких “фран-
цузьких” контрактів не погодилася б — не до-
зволила б національна програма Make in India.

Можливо, тому держконцерн «Укробо-
ронпром» з 2020 року пропонував Індії ві-
тчизняні бронетранспортери БТР-4 різних 
модифікацій та 300-мм РСЗВ «Вільха» саме з 
можливістю локалізації виробництва в Індії. 
Відомо, що Україна запустила виробництво 
бронетранспортерів БТР-3 у Таїланді, а також 

середніх танків MMT-40, БТР-4 та САУ 2С1 у 
М’янмі, для чого було поставлено лінію зва-
рювання корпусів бронетехніки. При цьому, 
за собою Україна залишила постачання дея-
ких компонентів. Невідомо, чому при органі-
зації ВТС в інтересах самої України усе роби-
лося майже навпаки. 

До речі, для України на сучасному етапі 
розвиток ВТС з Індією має майже виняткове 
значення — в умовах санкцій проти Москви 

Ан-32 ВПС Індії. Просування України на ринку Індії неможливе без завершення  
контракту з модернізації усього парку цих літаків

Україна, яка в ХХ столітті взагалі не виробляла БТР, нині вже є потужним  
виробником сімейства сучасних БТР-3/БТР-4
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заповнити певні ніші та відновити раніше 
втрачені проєкти. Це, по-перше, все ж таки 
виконання не кінця реалізованого контрак-
ту на  модернізацію 105 транспортних літаків 
Ан-32 та перехід до спільних  розробок і ви-
робництва на території Індії сучасних військо-
во-транспортних літаків на базі Ан-178 (тай 
пасажирських Ан-148, Ан-158). Ще в 2016 р. 
індійська Reliance Defence Ltd і ДП «Антонов» 
домовилися про спільне створення багато-
функціонального транспортного літака для 
потреб військових, десантників, а також ко-
мерційного використання в Індії. Ішлося про 
виробництво до 500 літаків загальною вартіс-
тю 5,3 млрд. дол. (350 млрд індійських рупій) 
протягом 15 років. Інтегратором грандіозної 
програми мала виступити індійська корпора-
ція Hindustan Aeronautics Limited (HAL), а на 
тендер українська сторона виводила проєкти 
виробництва пасажирських і транспортних 
літаків. По-друге, в рамках модернізації авіа-
ційного озброєння на базі ракети «повітря-по-
вітря» Р-27 (які Україна здатна виробляти без 
російських вузлів) розробити нову ракету з ак-
тивною ГСН та локалізувати її виробництво в 
Індії. Додатково можливо вивчити доцільність 
організації виробництв силових установок для 
військових кораблів та ПТРК.

Продовжуючи огляд можливостей ВТС 
з країнами, які здатні виступити інвестора-
ми, можна зазначити наступне. Не втраче-
на актуальність ВТС з такими ресурсними 
країнами як ОЕА та Саудівська Аравія. Тут 
можливі проєкти авіабудування, розробки 
та виробництва безпілотних (безекіпажних) 
систем різного базування та функціоналу, 
високоточного ракетного озброєння різного 
типу, радіолокації, засобів радіоелектронної 
розвідки РЕР і РЕБ. Звісно, у певних випад-
ках потрібне підтвердження компетенцій, як 
у авіабудуванні. Оскільки внаслідок втрати 
компетенції ДП “Антонов” розробив невдалу 
систему управління транспортним літаком 
Ан-132Д, який мала намір закуповувати та 
виробляти Саудівська Аравія.

Отже, підсумовуючи українські можливості 
ВТС, слід наголосити: внаслідок широкомасш-
табної війни вони не тільки не втрачені, але й 

посилені за деякими позиціями. Частина під-
приємтсв ОПК зруйнована, однак відновлен-
ня держави дозволить одразу запроваджувати 
високотехнологічні основні фонди, закупову-
вати високотехнологічні верстати, отримувати 
частину технологій для виробництва передових 
озброєнь. Оновлена філософія та ідеологія ВТС 
з іноземними державами передбачатиме реалі-
зацію двох напрямків завдань. Перше пов’язане 
із освоенням виробництв (участі у виробни-
цтвах) сучасних потужних озброєнь західної 
розробки — зброя української перемоги та про-
тистояння. Друге — подальший розвиток шкіл 
і технологій тих озброєнь, що мають важливе 
суміжне значення, здатні використоватися для 
реалізації “москітних стратегій”, надають мож-
ливість (в тому числі, за рахунок інвесторів) 
розвинути важливі високотехнологічні елемен-
ти зброї із суто українською пропискою.
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Говорячи про можливості вітчизняного 
ОПК, варто зробити деякі порявняння з ро-
сійським. 

Росія потужна країна з огляду на можли-
вості її оборонно-промислового комплексу - 
вона здатна значно наростити обсяги вироб-
ництва озброєнь і військової техніки. В РФ 
наразі цим активно займаються. Але варто 
розуміти, що це передусім ті озброєння, які 
були поставлені на масове виробництво за 
радянських часів.

Наприклад, тоді на рік випускалися до 
3 млн. снарядів до систем реактивного за-
лпового вогню «Град». Це дуже багато, а РФ 
має замкнутий цикл виробництва таких боє-
припасів. Те ж саме можна сказати і про інші 
види радянських озброєнь — різних видів 
бронетехніки, артилерії, спецтехніки тощо. 

Але що стосується сучасних видів озбро-
єння, то там ситуація зовсім інша. В тій но-
менклатурі озброєнь і військової техніки, де 
застосовуються новітні технології, необхідні 

та нарощування  
оборонного потенціалу: 
сучасний технологічний 
виклик державі

ВІТАЛІЙ НЕМІЛОСТІВИЙ, 
заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості у 2019 -2020 рр.,
перший заступник міністра промислової політики  у 2007-2011 рр.
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сучасні засоби ви-
робництва — як то 
високоточні верстати — 
там, де не було завершено 
повної підготовки до крупносе-
рійних виробництв, РФ зіштовхнеться із 
суттєвими труднощами при спробі нарощу-
вання обсягів випуску озброєнь і військової 
техніки. 

Це також повною мірою стосується і тих 
озброєнь, де присутні західні  комплектуючі. 
Сьогодні РФ має дуже відчутну залежність 
від іноземних країн при виробництві майже 
всіх сучасних видів озброєння. Якщо партне-
рам, які опікуються питанням технологічних 
обмежень РФ, вдасться не допустити поста-
чання різних комплектуючих до РФ через по-
середників та треті країни, то виробництво 
сучасної зброї в Росії постане перед великим 
питанням. 

Пригадую, ще 15 років тому, коли я від-
повідав за українсько-російські міждержавні 
комісії — з літакобудування, з виробництва 
озброєнь та військової техніки, з машино-
будування, – представники   підприємств 
РФ вже тоді жалілися на нестачу інженер-
них кадрів, і  вона сягала нечуваних розмірів 
— близько 3 млн. осіб. При цьому дефіцит 
кваліфікованих робітників складав близько 
7 млн. осіб.  За 15 років ситуація в РФ щодо 
кваліфікованих працівників не покращила-
ся. Можна очікувати, що така ситуація мати-
ме відбиток на якості продукції оборонного 
сектору. Отже, висновок очевидний: в РФ 
здатні наростити виробництво радянських 
зразків озброєння, але що стосується сучас-
них озброєнь і військової техніки, то – це ста-
не серйозною проблемою за умов 
посилення  міжнародного 
контролю за дотриман-
ням санкцій.

Бронетанкобудування  
як маркер можливостей  
оборонної промисловості  

Що стосується безпосередньо російського 
танкобудування, яке не може не турбувати 
під час розгорнутої війни велетеньких масш-
табів, то знову для порівняння хочу згадати 
довоєнний досвід. Зокрема, коли я був гене-
ральним директором харківського “Заводу 
імені В.О. Малишева”, в 2006 році мені довел-
лося відвідати ВАТ «Науково-виробнича кор-
порація „Уралвагонзавод“ імені Ф. Е. Дзер-
жинського» в РФ. Саме в той час проходила 
виставка озброєнь, і було укладено угоду про 
створення спільного підприємства між ро-
сійською компанією та французькою фірмою 
Thales. В рамках угоди російські танки поча-
ли обладнуватися сучасними приладами за 
допомогою французьких технологій, зокрема 
тепловізорів. В червні 2022 року я спілкував-
ся з віце-президентом цієї компанії, який під-
писував свого часу ту угоду про співпрацю з 
РФ. Він запевнив, що після початку повно-
масштабного вторгнення вони зупинили ви-
робництво та вивели усіх фахівців, вивезли 
усі вироби, які б могли допомогти РФ далі це 
робити. Я гадаю, що у росіян вже є проблеми 
при виготовленні сучасних приладів нічного 
бачення для прицілів танків. Якщо говорити 

про ймовірну кількість сучасного 
виробництва танків у Ниж-

ньому Тагілі, то протягом 
останніх 10-15 років 

«Уралвагонзавод» 
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виробляв приблизно 120-150 танків на рік. 
В порівнянні з Україною це, звичайно, дуже 
багато, але треба враховувати, що майже всі 
танки йшли на експорт, а контракти були 
підписані на 3-5 років вперед. Крім того, ста-
ном на лютий 2014 року в Україні ситуація у 
забезпеченні ЗСУ сучасною бронетехнікою 
була навіть краща, ніж в армії РФ. У нас було 
близько 70-80 танків «Булат», що є модерні-
зацією радянського танка Т-64Б/БВ. У свою 
чергу, в РФ було 40 одиниць модернізованих 
танків з сучасними приладами. 

Така ситуація не означає, що вони не пере-
будували свою промисловість. Є ознаки, що 
РФ призупинила експортну діяльність і пра-
цює на потреби власної армії. Однак чи є це 
великою проблемою? Враховуючи, що Украї-
на останнім часом виробила кілька тисяч су-
часних протитанкових засобів, як наприклад, 
«Стугна» або «Корсар» - не згадуючи вже про 
потужну допомогу Заходу у цій площині, –
впевнений, що навіть 10-20 танків на місяць, 
які, як можна припустити, постачатимуться 
додатково в армію РФ, вирішальної ролі у вій-
ні  зіграти не зможуть.

Тепер що стосується України та нашого 
ОПК. Я б не пов’язував можливості розвит-
ку українського танкобудування із тим, що 
Україна найближчим часом отримає іноземні 
зразки. Більш того, якщо б в 2008 році з держав-
ного бюджету було б виділено 20 млн. доларів 
на підготовку серійного виробництва танку 
«Оплот» (що розглядалося та передбачалося), 
то станом на 2014 рік ми мали б зовсім іншу 
ситуацію із станом виробництва сучасних тан-
ків. До речі, в 2006 році «Уралвагонзавод» отри-
мав бюджетну 
підтримку у 
мільярд до-
ларів. Коли я був 
там на підприємстві, вся 
територія заводу була заставле-
на ящиками з найсучасніши-
ми верстатами, але їх ще 
тоді не використовували 
через кадрові пробле-
ми. Україна ж втрати-
ла багато часу, відчутно 

погіршився і кадровий потенціал. На сьогод-
нішній день вже багатьох фахівців, які пра-
цювали в 2006 році і з легкістю вирішували 
технічні завдання, де-факто немає. Як бачимо 
на практиці, підготовка виробництва сучас-
ної військової техніки, складає значну части-
ну загального успіху. 

Наразі Україні треба перемогти. В цьому 
нам сьогодні допоможе західна зброя, а вже 
далі, завтра, треба буде відбудовувати тан-
кову галузь, модернізувати основні фонди та 
оптимізувати самі виробничі лінії — це доз-
волить повернутися до виробництва на рівні 
світових стандартів. Не виключаю, що щось 
потрібно буде виробляти разом із західними 
партнерами, щось за західними ліцензіями — 
задля пришвидшення темпів виробництва та 
посилення “технологічності” продукції.

Кроки до стоворення  
системи в державі

Що стосується виробництва техніки Пові-
тряно-космічних сил РФ, то не таємниця, що 
близько 90% літальних апаратів російської 
армії оснащенні двигунами, розробленими 
та виготовленими в Україні. На сьогоднішній 
день наша держава взяла під жорсткий кон-
троль виробництво на підприємстві «Мотор 
Січ». Варто наголосити, що кожен двигун 
має свій ресурс, і якщо його не обслуговува-
ти, то почнуться нештатні ситуації та вихід з 
ладу техніки. Росія має власні дрібносерійні 
виробництва, однак якщо країна-агресорка 
опинеться ще рік без постачань запчастин, 
без надання сервісу та ремонту, то ефектив-

не використання гвинто-
крилих машин та лі-

таків опинеться 
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в РФ під конкретним питанням. Замінити їх 
за короткий термін часу не вийде, а питан-
ня отримання допомоги від Китаю чи через 
країни-посередники не виглядає очевидним 
рішенням. Ба більше, РФ намагалася це зро-
бити протягом 30 років і виділяла мільярди 
доларів задля позбавлення від цієї залежності. 
Але перенесення виробництв на територію 
РФ, зокрема й виробництва двигунів україн-
ської розробки має технологічні особливості, 
що відбиваються на кількості виробів, яку 
здатні випустити російські виробничі потуж-
ності. Крім того, не виключено, що активіза-
ція виробництв в РФ під час війни внаслідок 
дефіциту кадрів і технологій не дозволить от-
римати раніше заявлені характеристики усіх 
компонентів виробів.

На жаль, український ОПК внаслідок 
руйнівних факторів війни знаходиться на 
певному «перехресті». Ворогу вдалося зни-
щити чимало виробничих потужностей 
підприємств вітчизняного ОПК, чимало лю-
дей були змушені залишити домівки, тож у 
трудових колективах відчувається значний 
дефіцит фахівців. Крім того, є й суто суб’єк-
тивні фактори: залишена у спадок недоско-
нала система управління ОПК в Україні. 
Вона вже давно не відповідає вимогам сучас-
ного вигляду оборонної промисловості і, на 
мій погляд, цей фактор не дозволяє залучити 

до виробництв усі наявні виробничі потуж-
ності, в тому числі, приватного сектору. Щоб 
у максимально стислі терміни часу, із вико-
ристанням роззосереджених виробничих ді-
лянок розробляти, виробляти та оперативно 
постачати зброю до ЗСУ. 

Крім того, на сьогоднішній день гострим є 
питання закупівель не тільки самої зброї, але 
й комплектуючих для озброєнь і військової 
техніки, боєприпасів, а також, самих висо-
коточних верстатів для оновлення основних 
фондів ключових пдприємств ОПК. З іншого 
боку, сама війна високої інтенсивності та ро-
зуміння західними партнерами України необ-
хідності інтеграції ОПК у справу нарощення 
оборонного потенціалу, може підштовшну-
ти їх до збільшення замовлень українському 
ОПК та допомоги у цій інтеграції. Бо ця ж 
справа значною мірою торкається і потенці-
алів країн НАТО у Центральній та Східній 
Європі.

Якщо казати про механізми управлін-
ня ОПК, то за оборонну промисловість має 
відповідати виконавча гілка влади – Кабмін. 
Скажу більше: у військовий час всі міністер-
ства мають працювати на «оборонку». Для 
прикладу, навіть виробництво хлібу та пит-
ної води – це вже стратегічна промисловість. 
Якщо ми не сконцентруємо зусилля усіх дер-
жавних та приватних підприємств, незалеж-

Ворогу вдалося вразити чимало виробничих потужностей підприємств вітчизняного ОПК



но від напрямку, нам важко буде стабільно 
забезпечувати ЗСУ. На жаль, наразі я не бачу 
переходу ОПК на рейки воєнного стану, адже 
якби це сталося, то всі підприємства-вироб-
ники оборонної продукції у теперішніх умо-
вах були б забезпечені замовленнями. 

Що стосується окремо галузі виробни-
цтва боєприпасів (як однієї з критичних), то 
ситуація досі залишається складною. Знову ж 
таки, у 2008 році Міністерство промислової 
політики розробило та передало на розгляд 
уряду Державну програму розвитку спеці-
альної хімії та Державну програму розвитку 
виробництва боєприпасів. В Україні вже на 
той час був дефіцит в артилерійських боєпри-
пасах калібрів 23 мм, 30 мм, 14,5 мм і 12,7 мм. 
Це як приклад наших невирішених питань, 
недопрацювань на державному рівні. Нині 
зрозумілим є бажання ДК “Укроборонпром” 
розгорнути виробницива з західними ком-
паніями, зокрема в країнах Центральної та 
Східної Європи. Як спорадичні зусилля для 
тимчасового забезпечення ЗСУ боєприпаса-
ми, такі кроки можуть принести епізодичні 
результати. Але для системного вирішення 
проблеми потрібні інші рішення, які будуть 
орієнтовані на довготривалу участь вітчиз-
няного ОПК у загальних програмах країн 
Альянсу щодо нарощування озброєнь. Щоб 
Україна сприймалася як частина західного та-
бору — не у суто політичному та психологіч-
ному вимірах, а у вимірі воєнної економіки 
і відповідних рішень. Цей шлях добре долає 
Польща, і це для нас потужний приклад успі-
ху у “підтягуванні” власного ОПК до забезпе-
чення потреб оборони.  

Ще один фактор чи вузел питань, який 
варто ров’язати. А саме, в Україні нерідко 
підіймають питання довготривалих випро-
бувань. Наприклад, коли йдеться про РСЗВ 
«Вільха-М» чи роботу “524Р”, тобто мо-
дернізацію бойового вертольоту 
шляхом встановлення на ньо-
го комплексу керованого 
озброєння. Мені не 
спадає на думку 

нічого іншого як зв’язок таких випадків з 
результатами роботи ворожої агентури в 
Україні. Так, у випадку з РСЗВ «Вільха-М» 
держава, надавши технічне завдання, спла-
тила ці роботи державному підприємству та 
отримала позитивні результати. Але потім з 
невідомих причин Міноборони протягом 1,5 
року гальмувало подальше просування цієї 
роботи. У другому випадку, коли приватна 
компанія «Мотор Січ» не могла отримати від 
держави технічне завдання, зрештою викону-
вала роботи за умов власного фінансування і 
стикалася з  відсутністю зацікавленості  дер-
жави в особі військового відомства у просу-
ванні цього надважливого проєкту. 

Не менш “цікава” історія видалася і з про-
єктом виробництва бронеавтомобіля «До-
зор». В 2014 році, коли почалася збройна агре-
сія РФ, я був народним депутатом і звернувся 
до ДК «Укроборонпром» і до РНБОУ – із про-
позицією організувати виробництво цієї ма-
шини за власні кошти. Більш того, ми про-
вели відповідну нараду, а перший заступник 
держконцерну затвердив рішення. Була нада-
на можливість трьом підприємствам отрима-
ти  документацію і організовувати серійне ви-
робництво бойових машин у Харкові, Львові 
та Києві. Але тоді до влади прийшов Петро 
Порошенко, який змінив керівництво кон-
церну. “Укроборонпром” очолив Роман Рома-
нов та вирішив робити проєкт на Львівсько-
му бронетанкоремонтному заводі. Але цей 
проєкт був ініціативною розробкою ХКБМ 
імені Морозова — не були навіть всі крес-
лення у завершеному 
вигля-
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ді, бо країна їх не замовляла і не платила. Не 
було розроблено технології виробництва. 
Коли проєкт передали на ремонтний завод 
за тисячу кілометрів від розробника – це ста-
ло першою причиною провалу. Керівництво 
концерну навіть не врахувало, що у технологів 
та виробників дуже часто виникають робочі 
питання до конструкторів, тому конструктор 
має бути поруч із виробництвом. Це приклад 
невдалого менеджменту, який тривалий час 
заважав вітчизнянному ОПК.  

Сьогоднішня великомасштабна війна 
вказує, що кожен вид зброї має на полі бою 
своє місце. В умовах, коли оборонна промис-
ловість суттєво постраждала, необхідно зро-
бити кроки на відновлення основних вироб-
ничих потужностей з урахуванням новітніх 
технологій виробництв, а вже далі йти шля-
хом створення нових зразків 
озброєння та військові техні-
ки. Війна в Україні продемон-
струвала, що навіть потужні 
ОПК не спроможні забезпе-
чити свої армії озброєннями 
та  боєприпасами в умовах 
сучасних бойових дій. Однак 
в цій парадигмі для Украї-
ни та її ОПК з’явилося нове 
вікно можливостей — щодо 
інтеграції у спільну роботу 
усього “клубу НАТО”, завдан-
ня ж України не відставати 
від інших і скоріше віднов-
люватися. В Україні є компе-
тентні кадри — і в державно-
му, і в приватному секторах 
оборонної промисловості. Як 
підтвердження: нині в Україні 
близько 10 компаній приват-
ного сектору успішно пра-
цюють в сегменті створення 
сучасної безпілотної техніки. 
Приватний сектор станом на 
початок 2023 року почав за-
безпечувати потреби майже 
100% потреб у безпілотни-
ках поля бою та баражуючих 
боєприпасів. Що стосується 

більш потужних комплексів, то в Україні 
саме час відновляти інститут генеральних 
конструкторів — без цього кроку створити 
серйозний виріб оперативно-стратегічного 
рівня буде надзвичайно важко. Це дозво-
лить запровадити системний підхід, адже 
нині в Україні немає навіть повного техніч-
ного завдання на потужний безпілотник 
оперативно-стратегічного рівня. В цьому 
напрямку почали ініціативно працювати два 
авторитетних конструкторських колекти-
ви – ДержККБ «Луч» та «Антонова». Але пд 
час перших кроків тісного зв’язку з військо-
вими не вийшло. При тому, що, скажімо, ві-
тчизняний зразок БпАК “Сокіл-300” від Дер-
жККБ “Луч” виявився більш технологічним, 
ніж турецький БпАК Bayraktar — він здатен 
“працювати” і в ночі, і при похмурій погоді 

Приватний сектор станом на початок 2023 року почав забезпечувати 
потреби майже 100% потреб у безпілотниках поля бою
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в умовах поганої видимості. Крім того, туди 
можна інтегрувати комплекс вертольотно-
го озброєння “Бар’єр” з ракетами РК2В, які 
з невеликої висоти здатні вражати цілі на 
дальність до 7,5 кілометрів.  

В Україні триває затяжна війна. Країни, 
що перемагали у війнах, в першу чергу знач-
но збільшували державне оборонне замов-
лення, збільшували долю державного сек-
тору економіки, створювали мобілізаційні 
потужності, мобілізаційні резерви. На жаль, 
на сьогоднішній день ми цього поки не бачи-
мо в економічній політиці уряду. Для ство-
рення, наприклад, вітчизняного безпілотно-
го авіаційного комплексу необхідно задіяти 
усіх українських фахівців. Вони б мали по-
спілкуватись, вибрали людину, яка відпові-
датиме за комплекс, а також співвиконавців. 
Далі спільно з військовими має бути створе-
не технічне завдання. Що цікаво, створивши 
новий зразок озброєння, його можна буде 
тестувати в умовах реальної війни, не при-
ймаючи на озброєння. Уряд вже прийняв 
постанову, що дозволяє приймати зразки на 
озброєння шляхом використання у бойових 
діях. Україні вже треба вкладати кошти у 
створення власного озброєння — цього ви-

магає і сама ситуація навколо військово-тех-
нічної допомоги. 

Це ж стосується і створення вітчизняних 
зенітно-ракетних комплексів. Україна ж – сві-
товий лідер ракетного озброєння. Потрібно 
було надати можливість двом конструктор-
ським бюро зі світовим іменем – це ДержККБ 
«Луч» та КБ «Південне», - працювати у цьо-
му напрямку. Треба було поставити їм чітке 
технічне завдання та терміни. Ці КБ мають 
унікальний досвід, зокрема виробляють твер-
допаливні та жидкісні ракети.  

Нарешті, щодо безпосередньо ракет. На 
сьогоднішній день, коли вся країна об’єдна-
лася навколо протистояння московському 
ворогу, за 2-3 роки Україна спроможна ство-
рити і власні балістичні ракетні комплекси, і 
сучасні крилаті ракети, і ЗРК. Радбез України 
прийняв усі необхідні рішення, затверджена 
ракетна програма. Сьогодні просто уряду по-
трібно виконувати політичні рішення, які вже 
прийняті президентом, ВРУ та РНБОУ. Каб-
мін, на жаль, поки що не виконує свої функції 
у повному обсязі. Мід іншим у уряду вперше 
за 30 років з’явилася унікальна нагода дове-
сти, що це головний орган виконавчої влади у 
державній системі.  

Виробництво 155 мм артбоєприпасів в США збільшено з 14,4 тис до 90 тис. од. на місяць
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Починаючи з 70-х р. минулого століття, у 
воєнних конфліктах, міжнародних миротво-
рчих операціях та в процесі забезпечення 
повсякденної діяльності збройних сил стали 

активно використовуватися послуги приват-
них військових компаній (ПВК). Але й досі 
тривають дискусії стосовно їх правового 
статусу. 

АНДРІЙ КЕБКАЛО, ТЕТЯНА КЕБКАЛО,
засновники та керівники ТОВ “Омега Консалтинг Груп”



Деякі експерти та представники правозахис-
них організацій характеризують такі компанії 
як приватні підприємницькі суб’єкти, які займа-
ються набором найманців для участі у збройних 
конфліктах. Натомість більшість експертів вбачає 
в них рівноправні недержавні суб’єкти економіч-
ної та зовнішньоекономічної діяльності. Вони 
офіційно зареєстровані, мають необхідні ліцензії 
та свої статути, розгалужені бізнес-структури. 
Про їхній авторитет свідчить, зокрема, те, що по-
слугами ПВК користуються ООН чиї “блакитні 
каски” ніколи не були особливо ефективним ін-
струментом вирішення міждержавних і етнічних 
конфліктів, міжнародні гуманітарні організації, 
наприклад Міжнародний комітет Червоного Хре-
ста, транс-національні компанії (ТНК), уряди 
країн. 

Основними гравцями на рин-
ку військових послуг є США, 
Великобританія, Франція, 
Китай, Ізраїль та з недав-
нього часу – росія. Чима-
ло фахівців, що знайо-
мі із діяльністю ПВК у 
світі, переконані: саме 
зараз настав час вихо-
ду на цей ринок послуг 
і українських компаній. 
Це або зараз, або вже ні-
коли. Але звичайно, ми по-
винні використовувати ПВК 
в більш цивілізованому кон-
тексті, а не викликати президентів 
інших країн на екстравагантні відкриті ар-
тилерійські або повітряні дуелі, як це робить 
засновник ПВК “Вагнера” Пригожин, який 
вже більше схожий на комедіанта, ніж на ке-
рівника серйозної військової організації. В 
росії вийшло, як завжди: хотіли щось зроби-
ти, але не вистачило терпіння.  

Між іншим, стрімкий попит на послуги 
ПВК почався з 2001-го року, після серії ско-
ординованих терористичних атак за допомо-
гою захоплених пасажирських літаків ісла-
містською організацією Аль-Каїда. Почалась 
епоха асиметричних  військових конфліктів, 
де в якості самостійних гравців на міжнарод-
ній арені усе частіше почали виступати не 
лише держави - легітимні суб’єкти політики, 

але і різноманітні недержавні актори (пара-
мілітарні структури та іррегулярні армії). До 
України це, на превеликий жаль, має безпо-
середнє відношення, оскільки кремлівські 
керманичі відкрито виступають за знищення 
України як незалежної та суверенної держа-
ви. А якщо вести мову про ПВК російського 
походження (“Вагнер”, “Ліга”, “Патріот”), то 
ми всі є свідками їх руйнівної і кровопролит-
ної діяльності на території України, в Сирії, 
Лівії та інших куточках світу. 

Джерела оплати послуг ПВК досить різно-
манітні. У деяких випадках це бюджети кра-
їн – одержувачів таких послуг. Наприклад, 
наприкінці 2010 року Об’єднані Арабські Емі-

рати підписали контракт з ПВК “Reflex 
Responses” (колишня “Blackwater”) 

щодо підготовки батальйону 
чисельністю 800 осіб, укомп-

лектованого іноземцями, 
для боротьби з терориз-

мом та підтримання вну-
трішньої безпеки краї-
ни. Вартість контракту 
становила 529 млн до-

ларів. Кілька років тому, 
наша компанія (“Омега 

Консалтинг Груп”) прово-
дила аудит ефективності та 

боєздатності берегової охо-
рони республіки Того. Держа-

ва-замовник повністю оплачувала наші 
послуги. 

Оплачують послуги ПВК і транс-націо-
нальні компанії, так наприклад американська 
енергетична компанія “Сhevron Сorporation” 
підписала контракт із ПВК “Airscan” для захи-
сту своїх нафтових платформ в Анголі. 

Загалом же використання та оплата 
послуг ПВК здійснюється тими країнами, 
які мають певні політичні або економічні 
інтереси за межами своїх кордонів. Так, у 
2003 році приватна компанія “MPRI” от-
римала від уряду США контракт на на-
дання послуг зі створення нової армії Іра-
ку та Афганістану, а пізніше з підготовки 
збройних сил Коста-Ріки, Македонії та 
Колумбії. 
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Для реалізації програми AFRICAP, яка пе-
редбачає надання допомоги низці африканських 
країн у матеріальному забезпеченні та підготов-
ці їхніх збройних сил, Державний департамент 
США у вересні 2009 року надав 1,5 млрд доларів. 
За результатами тендеру до реалізації програми 
були залучені чотири компанії – “PSI”, “DynCorp 
International”, “AECOM” та “PAE”. Знову ж таки, 
наша компанія “Омега Консалтинг Груп” про-
тягом певного часу охороняла представників 
Міжнародного Валютного Фонду де платником 
послуг був уряд Сполучених Штатів Америки.

Правові засади діяльності ПВК створені 
національними законодавствами незнач-
ної кількості країн, зокрема США, Іраку, 
ПАР. Американський Закон про контроль 
за експортом зброї від 1968 року і наступні 
поправки до нього трактують експорт охо-
ронних послуг, так само як і експорт вій-
ськової продукції. Також на рівні Міністер-
ства оборони цієї країни прийнято порядок 
взаємодії військовослужбовців армії США та 
співробітників приватних військових компа-
ній у зоні бойових дій, настанова FM 100-21 
від 2003 року. До речі, 2003-й рік – це початок 
військової операції “Свобода Іраку” яка про-
довжувалась вісім років, саме під час “Сво-

боди Іраку” з’явились такі гіганти приватної 
військової індустрії як Blackwater, DynCorp, 
SOC-SMG, Armor Group, AEGIS та інші.

ПВК рф жорстко інтегровані у військову 
машину держави. Механізм їх використан-
ня цілковито знаходиться під контролем 
влади. До речі, саме у 2020 році, після появи 
представників “ПВК Вагнера” під час прези-
дентських виборів в Білорусі (апогей вико-
ристання таємних військових угруповань ро-
сією) їх стали відкрито зараховувати до ГРУ 
ГШ рф. Навіть табір підготовки найманців 
“ПВК Вагнера” розташований в селищі Моль-
кіно Краснодарського краю, на полігоні 10-ї 
бригади спеціального призначення Головно-
го розвідувального управління ГШ рф. З по-
чатком повномасштабного вторгнення росії 
на територію України “ПВК Вагнера” стала 
невід’ємною частиною російської військової 
машини. У деяких випадках “ПВК Вагнера” 
використовується там, де регулярна армія рф 
не спроможна досягти успіху на полі бою.

Втім, в рф і до “ПВК Вагнера” був солід-
ний досвід використання державою найман-
ців. В різних джерелах можна знайти дані, що 
в 1992-1995 роках на території Боснії постій-
но діяло декілька сотень “російських добро-

Засновник ПВК “Вагнера” Є.Пригожин (праворуч) в Бахмуті. Внаслідок численних злочинів ПВК “Вагнера” 
низка країн світу визнала міжнародною злочинною організацією
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вольців”, що застосовували тактику диверсій-
но-розвідувальних груп. Таким же чином, під 
виглядом “добровольців, піднесених ідеями 
захисту інтересів Росії”, кремль відправляв 
зв’язаних зі своїми спецслужбами найманців 
в Придністров’я і Нагірний Карабах, а пізні-
ше – в Грузію, Україну і Сирію. 1-го лютого 
2022-го року, відкрився російський культур-
ний центр “русский дом” в столиці Централь-
ноафриканської Республіки Бангі, а в грудні 
2022 року ПВК “Вагнер” відкрила ідеологіч-
не представництво в Сербії під назвою АНО 
“русско-сербский культурно-информацион-
ный центр дружбы и сотрудничества “Орлы”. 

Характерно те, що рф давно і старанно під-
водила законодавчу базу під ПВК, легалізація 
яких стала необхідною. Ще у 2008 році були 
прийняті відповідні поправки до російського 
закону “Об оружии”, які надали закордонним 
охоронним структурам корпорацій “Транс-
нефть”, “Лукойл”, “Газпром” право використо-
вувати службову зброю для забез- печення 
безпеки об’єктів. Але насправді, в росії повної 
легалізації ПВК так і не відбулося, а відповід-
ні законопроекти були відкликані. Стосовно 
ситуації що склалася можна припустити що 
оформлення нормативно-правової бази в росії 
не відбулося через небажання вносити зміни до 
законодавчих норм та легалізувати на держав-
ному рівні ПВК, що де-юре дозволило кремлю 
краще контролювати недержавні воєнізовані 
формування і де-факто здійснювати оперативні 
“зачистки” від небажаних елементів. 

Афганістан, Ірак, Венесуела, Центральноа-
фриканська республіка, Сирія, Грузія, Абхазія, 
Україна... Жоден збройний конфлікт остан-
нього десятиріччя не обходиться без участі 
ПВК. ПВК надають досить великий спектр 
послуг: пошук професіоналів для військових 
операцій, воєнізована охорона людей і об’єк-
тів (наприклад посольств, енергетичних сис-
тем чи нафтопроводів), охорона транспорт-
них колон, охорона гуманітарних місій, 
участь у миротворчих місіях (наприклад, під 
егідою ООН розмінування, розвідка та оцін-
ка безпекової ситуації в регіоні), техобслуго-
вування та застосування складних бойових 
комплексів і техніки (наприклад, новітньої Найманці  ПВК “Вагнера”, знищені під Бахмутом
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артилерії чи дронів), боротьба з піратством – 
супровід і захист суден, евакуація людей із 
гарячих точок, логістичне супроводження 
військ, надання аналітичних послуг, надан-
ня послуг військових перекладачів, контроль 
в’язниць, тренування сил місцевої поліції чи 
військових (наприклад снайперів, рейндже-
рів), виконання функцій поліції там, де не 
діють правоохоронні органи, утримування 
під вартою та конвоювання затриманих чи 
в’язнів, тренування цивільних щодо дій в 
екстремальних умовах, повноцінна участь у 
бойових операціях разом із кадровими ча-
стинами чи окремо. Список не вичерпний, 
мова йде взагалі про всі види “силової” діяль-
ності, включаючи нетрадиційні засоби впливу 

і навіть ліквідації особливо важливих цілей. 
Це нормальна практика, і не треба казати, що 
це якісь кричущі випадки. Американські ПВК 
досить ефективно співпрацювали з Силами 
Спеціальних Операцій США на території Аф-
ганістану та Іраку, завданням таких підрозді-
лів був пошук та ліквідація ворогів держави 
- ключових фігур таких організацій як Аль-Ка-
їда та Талібан. Інша компанія “Spear Operations 
Group” виконувала таємне завдання не терито-
рії Ємену. Завдання – ліквідація Алі Майо, лі-
дера ісламістської політичної партії Аль-Іслах 
(Єменітське відділення Братів Мусульман).

Сучасний асиметричний потенціал має без-
ліч форм: від хитромудрої міжнародної полі-
тики і підтримки політичних рухів до таємних 

збройних організацій і системи інформаційної 
організації. Даний потенціал багатоплановий і 
багатоликий, і правда для України полягає в тому, 
щоб довести його до можливості використання, 
а можливість використання залежить виключно 
від рішення держави, бо сам механізм вже давно 
створений і тільки чекає на “зелене світло”. 

Такий асиметричний потенціал форму-
ється в умовах кардинальних трансформацій: 
в досить розмитій обстановці, інколи відсут-
ності поля бою і чіткої лінії фронту, загальної 
участі у війнах майбутнього, так і фундамен-
тальних змін самих збройних сил під впли-
вом сучасних технологій. 

Одним із дієвих кроків у напрямку фор-
мування асиметричного потенціалу стри-

мування противника міг би стати розвиток 
власних ПВК, як неоднозначного, складно-
го та багатогранного явища. 

Попри все це, нам доведеться погодитися 
з тим, що ядро потенціалу війни майбутнього 
будуть складати комбіновані компоненти ре-
гулярних і напіврегулярних військ, створених 
на базі частин і підрозділів спецназу, а специ-
фічний характер воєнних дій буде присутній 
всюди. Один з наших закордонних колег вза-
галі назвав такі конфлікти – композитними. 

Що стосується війни з переважаючим і 
сильним в класичному озброєнні противни-
ком, як це зараз відбувається в Україні, то тут 
особливо важливо відмовитися від звичних, 
традиційних, стандартних бойових дій і по-

ПВК “Вагнера” кілька місяців безрезультатно намагалася взяти Бахмут
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ставити на чільне місце нові, неочікувані для 
противника способи ведення війни. 

Слід відзначити, що приватні військо-
ві компанії на основі міжнародного досвіду 
могли б зіграти свою позитивну роль. Врахо-
вуючи те, що світ змінюється та його війни 
теж, у нинішній війні четвертого покоління 
процес приватизації військових функцій не-
минучий, оскільки існування гібридних війн 
та конфліктів тільки спричинятиме попит 
на військові послуги. З метою забезпечення 
національних інтересів і безпеки України, 
збільшення ефективності виконання спеці-
альних заходів нашої держави (проведення 
делікатних операцій особливого характеру), 
зокрема застосування підконтрольних ПВК 
є ефективним інструментом для виконання 
спеціальних (прихованих, таємних) операцій, 
якщо необхідно обійти деякі міжнародні за-
конодавчі норми. Ізраїльський підхід до цього 
питання може послужити гарним прикладом.

Також в сучасних трансформаційних умовах 
варто було б утворити мережу центрів підготов-
ки, й український досвід міг би бути важливим 
для різних іноземних армій. А наші військові, 

які пройшли повномасштабну війну з “другою 
армією світу”, могли б працевлаштуватися і бути 
дуже корисними в сенсі підготовки структур 
і передачі знань. На нашу думку, це дуже важ-
ливий вектор розвитку, який треба розвивати. 
Неможливо залишити поза увагою те, що для 
використання своїх приватних військових ком-
паній потрібен регуляторний інструмент, який 
би чітко регламентував їхнє можливе викори-
стання в Україні та в інших країнах і чітко ви-
значав би кордони дозволеного і недозволеного. 

Отже, крім безпосередньої участі у бойо-
вих діях, приватні військові компанії можуть 
бути ефективним рішенням і в інших напря-
мах, таких як підготовка збройних сил і по-
ліції України та дружніх зарубіжних держав; 
охорона українських дипломатів; охорона 
посольств і консульств України за кордоном; 
представлення інтересів українського вій-
ськово-промислового комплексу за кордо-
ном. За достатньої уваги держави діяльність 
приватних військових компаній має всі шан-
си на те, щоб стати однією з прибуткових і ви-
сокоефективних сфер. Функціонування при-
ватних військових компаній – це потужний 

Співробітники ОМЕГА КОНСАЛТИНГ ГРУП надають послуги виключно за межами України
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провідник зовнішньої політики держави і 
надійний захисник її національних інтере-
сів. На основі цих найважливіших двох век-
торів розвитку для будь-якої держави навіть 
такі важливі питання, як забезпечення робо-
чих місць для звільнених у запас військовос-
лужбовців, поліпшення іміджу військових і 
підвищення боєздатності держави, відходять 
на другий план. 

Сучасні війни частіше розглядають у рам-
ках теорії та практики ведення війн четверто-
го покоління (The 4th Generation of Warfare), 
чи стратегії 4GW – як самостійний вплив на 
противника, націлений на його супротив. 
Мета стратегії 4GW – неофіційно вплинути 
на противника таким чином, щоб він був емо-
ційно не спроможний протистояти, створити 
атмосферу загальної нестабільності, страху 
та невпевненості, відволікти увагу опонента. 
Основними принципами, на яких базується 
стратегія такої війни є принцип асиметрич-
ності, принцип маневреності, принцип вза-
ємодії, принцип “партизанської війни”, або 
“війни без правил”, принцип хаосу, принцип 
спецпідготовки, принцип прихованості.

“Вважається, що за показниками «cost — 
efficiency» сьогодні значно продуктивніше: не 
вкладати величезні кошти в широкомасштаб-
ну війну, а застосовувати різні все нові й нові 

підривні тактичні прийоми, щоб змусити кра-
їну-жертву агресії постійно виснажувати свої 
військові, фінансові ресурси в ході безперервної 
і постійно підживлюваної ззовні партизанської 
війни та терористичної діяльності. Паралельно 
з цим цілеспрямовано ініціювати наростан-
ня соціально-економічного хаосу в цій країні, 
посилювати психологічний та інформаційний 
тиск на її народ й керівництво до такого момен-
ту, коли небажана влада об’єкта агресії буде го-
това здатися і піти”. Так вказує Вікіпедія у розді-
лі “Війна четвертого покоління”. 

У війнах четвертого покоління, на думку 
сучасних фахівців, ПВК є найадаптованішим 
елементом такого гібридного середовища. 
Саме використання корпоративних солдат 
(в обхід військових протоколів та угод про 
припинення вогню) є неминучою реалією. 
Пройшов рік з початку повномасштабного 
вторгнення росії в Україну з метою знищення 
нашої держави і компанія “Омега Консалтинг 
Груп” сьогодні, як ніколи, готова до виконан-
ня завдань в інтересах держави. “Ми хочемо 
жити. Наші сусіди хочуть бачити нас мертви-
ми. Це залишає не дуже багато простору для 
компромісу” Ось як висловлювалася Голда 
Меїр, наша співвітчизниця та 4-й прем’єр-мі-
ністр Ізраїлю. 

Слово за владою.

Співробітники ОМЕГА КОНСАЛТИНГ ГРУП під час виконання завдань



Колишній спецпредставник Держдепарта-
менту США з питань України, почесний спів-
робітник Центру аналізу європейської полі-
тики Курт Волкер постійно цікавиться нашою 
країною, часто її відвідує, публікує статті, на-
голошуючи на необхідності зупинити Росію в 
межах її кордонів.  

Розмову з паном Волкером почали з пи-
тання про можливість створення реальної 
антипутінської коаліції, зокрема на кшталт 
Антиісаддамівської, яка у 1991 році викинула 
іракські війська незаконно окупованого Ку-

вейту? Про таку коаліцію згадує Річард Хаас 
у статті A Ukraine Strategy for the Long Haul | 
Foreign Affairs) і разом з тим виникає питан-
ня, чому це питання не обговорюється у за-
хідних столицях?  

 — Усе залежить від того, що ми маємо на 
увазі під коаліцією. Уже існує свого роду анти-
путінська коаліція, до складу якої входять 
країни НАТО, багато європейських країн не 
членів Альянсу, а також деякі інші країни. І 
всі вони підтримують Україну, виступають 
проти Росії, застосовують проти неї санкції. 
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Тож існує величезна підтримка України, як 
от коаліція Рамштайн, яка охоплює понад 40 
країн. Тому антипутінська коаліція вже існує 
у різних формах. 

«Уряд США і всі західні лідери  
хочуть уникнути перетворення 
цієї війни у глобальний  
конфлікт – Заходу з Росією»

— Але не така, яку організував у 1991 
році президент США Джордж Буш-стар-
ший з метою звільнення Кувейту. І тоді 
вона включала американські війська та 
війська арабських країн…

— Ви цілком праві. Відмінність полягає 
в тому, коли Саддам Хусейн вторгнувся до 
Кувейту, то США очолили військові збройні 
сили, щоб звільнити Кувейт. А зараз ніхто 
не бажає робити цього. Ніхто не хоче вико-
ристовувати власні збройні сили, щоб воюва-
ти з Росією. Але  натомість Україні надають-
ся всі спроможності, щоб захищатися. 

В цьому полягає головна відмінність. Я не 
думаю, що хтось хоче змінити характер вій-
ни – а саме неспровоковану російську агресію 
проти України, яка сама обороняється. І пере-
творити це на конфлікт між НАТО і Росією і 
чи між Сходом і Заходом, що може спричини-
ти ризик значно більшої і небезпечної війни. 
На мій погляд, навряд чи якийсь західний лідер 
серйозно думає про це. І Уряд США і всі захід-
ні лідери хочуть уникнути перетворення цієї 
війни у глобальний конфлікт – Заходу з Росією. 

«Бачення США, Великої Британії, 
Польщі, країн Балтії полягає 
в тому, що Росія має зазнати  
поразки» 

— Якого завершення війни РФ проти 
України бажає Захід? 

— Це залежить від того, про яку країну 
йдеться. Бачення США, Великої Британії, 
Польщі, країн Балтії полягає в тому, що Росія 
має зазнати поразки. Скільки б довго не пере-
бував при владі Путін і командував військо-
вими, він буде продовжувати атакувати. Це 
нікого не задовольняє. 

Що стосується інших країн, до яких, мож-
ливо, належать Франція та Німеччина, то 
вони перебувають у категорії тих, хто, ймо-
вірно, радітиме досягненню домовленості про 
припинення вогню. І вони будуть задоволені 
продовженням перебування Путіна при владі і 
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намагатимуться повернутися до нормальних 
відносин з Росією. 

На мою думку, згадана мною перша група 
країн розуміє, що не може бути нормальних 
відносин допоки Путіни залишатиметься 
при владі, бо Росія продовжуватиме війну. 

«Путіна треба зупинити  
військовим способом»

— Який з цих варіантів є кращим для Захо-
ду: покласти край режиму Путіна чи обрати 
“спокійний” шлях перемовин та компромісів? 

— Я не вірю, що існує будь-яка можливість 
вести переговори з Путіним. На мою думку, 
він бачить свою особисту спадщину у захо-
плені більшої частини якщо не всю Україну. 
Тому, який сенс вести з ним переговори.    

Путіна треба зупинити військовим спосо-
бом. 

А що стосується зміни режиму і появи но-
вого керівництва у Росії, то це справа самих 
росіян. І це не може статися із-зовні. Бо у та-
кому випадку ситуація в Росії не буде стабіль-
ною. Насправді, самі росіяни мають домогти-
ся змін. Відтак ми повинні зупинити Путіна 

Уже ведуться розмови про спільне виробництво боєприпасів 152 мм, які вироблялися в Росії

Ан-124 – високоякісний літак, у якому є потреба на світовому ринку
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і сподіватися, що росіяни зроблять те, що 
потрібно їм зробити. 

«Китай хоче послабити  
західний ліберальний  
економічний порядок»

 — Цікава ваша думка про бачення Ки-
таю щодо війни Росії проти України? 

— Люди продовжують запитувати буде 
чи ні Китай підтримувати Росію. На мою 
думку, це не правильне запитання. Треба за-
питувати, в чому полягають інтереси Ки-
таю. Адже Пекін буде переслідувати власні, а 
не російські чи західні інтереси. І власний ін-
терес Китаю не анонсований і складний. Його 
економічні зв’язки з Європою та США є значно 
тіснішими, ніж з Росією. Адже Китай не хоче 
поставити від загрозу свої економічні відно-
сини із США та Європою, Китай хоче брати 
участь у відбудові України. Китай дуже тісно 
прив’язаний до ідеї державного суверенітету і 
не погоджується з нападом Росії на суверенні 
держави і члени ООН. 

Водночас Китай хоче послабити західний 
ліберальний економічний порядок. Росія пев-
ним чином послаблює цей порядок, і це добре 
для Китаю, який буде продовжувати бізнес і 
заробляти гроші. Його обсяги торгівлі 
з Росією увесь час є високими. Однак 
Пекін не хоче робити такого, що 
може спровокувати запрова-
дження санкцій проти влас-
ної країни. 

І насамкінець Ки-
тай хоче поверну-

ти Тайвань, який він розглядає як складову 
частину материкового Китаю з одною дер-
жавною політикою. 

Тайвань не є членом ООН. І китайці дали 
чітко зрозуміти про своє бажання забрати 
до свого складу Тайвань. І тут немає нічого 
спільного з тим, що Росія напала на Україну. 
Китайці не збираються руйнувати Тайвань, 
а хочуть, щоб багатий незруйнований Тай-
вань був частиною Китаю. Тому тут є дуже 
багато відмінностей. 

«На сьогодні сигнал  
для Китаю — нападати на Тайвань  
небезпечно…»

— А що на погляд Заходу, буде означа-
ти для Китаю перемога України над Росі-
єю і навпаки поразка України від Росії? Чи 
пов’язує Захід перемогу України у війні з РФ 
зі зміцненням можливостей стримування 
Китаю? І навпаки, якщо б Україна не ви-
тримала московської навали, чи означало б 
це суттєве збільшення китайської загрози? 

 — Так, це дуже важливо. Справді Китай 
уважно спостерігає за цим конфліктом. І 
якщо Україна переможе, а Росія програє, і на-
віть якщо Росія буде дуже ослаблена, а Захід 

з іншого боку більш об’єднаним у під-
тримці України, то це будуть сигна-

ли для Китаю бути обережним щодо 
Тайваню, що Захід буде об’єднаним і 

Китай буде змушений остерігати-
ся, намагаючись захопити Тай-

вань. 

РСЗВ HIMARS та ракети ATACMS, які у 2022 році замовила в США Польща
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Тайвань з військової точки зору значно 
краще оснащений озброєннями ніж Україна 
була на початку цієї війни. Думаю, що це урок 
для Китаю. З іншого боку, якщо Захід посту-
питься і буде розділеним, а Росія зможе вигра-
ти цю війну, то це буде зовсім інший сигнал 
для Китаю. Там можуть подумати, що їм ні-
чого не буде за захоплення Тайваню. 

На сьогодні сигнал для Китаю – нападати 
на Тайвань небезпечно, треба бути обереж-
ним і довше вичікувати. 

— Наскільки Захід готовий до техноло-
гічного стримування Китаю у контексті 
його поставок обладнання та мікроелек-
троніки Росії?

— Як я бачу, зараз ми перебуваємо на са-
мому початку такого стримування. США у 

принципі дуже стурбовані зростанням ки-
тайського лідерства у світових технологіях. 
І тому було вирішено інтенсифікувати ви-
робництво напівпровідників та мікросхем 
у США, а також накласти обмеження на 
китайські технології. Прикладом цього є 
компанія HUAWEI. А коли йдеться про за-
соби комунікацій в урядових установах та 
інфраструктурних системах Заходу, то ми 
намагаємось гарантувати, щоб не стати 
залежними від Китаю і не дати цій країні 
використовувати технології для отримання 
розвідувальної і військової інформації. 

Я не думаю, що ми можемо завадити Ки-
таю поставляти Росії технології. Однак ми 
намагаємось обмежити поставки матеріа-

лів, природніх ресурсів, мікросхем, які надхо-
дять до Росії не від китайських компаній. Тре-
ба згадати, що більшість мікросхем на даний 
момент надходять не з Китаю, а з Тайваню. І 
ми звісно багато працюємо над тим, що запо-
бігти їх потраплянню до Росії. 

«Нам треба спокійно надавати 
боєприпаси з дальністю 300 км»

— Яка ваша оцінка перспектив отри-
мання Україною далекобійних ракет (з даль-
ністю дії понад 300 км, ATACMS, PrSM...), а 
також ударних дронів оперативно-страте-
гічного рівня?

 — Думаю, що дуже велика перспектива. 
На даний момент ми бачимо низку кроків у 

цьому напрямку. Першим з яких стало рішен-
ня США надати наземні бомби малого діаме-
тра (GLSDB – Ground-Launched Small Diameter 
Bomb), які збільшують майже у двічі радіус дії 
до 150 км. Це крок правильному напрямку. І 
думаю, що його буде використано як тестова 
перевірку. Очікуються, що отримавши ці боє-
припаси, українці будуть їх використовувати 
належним чином, не будуть атакувати росій-
ську територію. Як ви знаєте, адміністрація 
Байдена не хоче, що Україна атакувала росій-
ську територію.

До речі, я вважаю, що таке обмеження вза-
галі не має існувати. Адже не повинно мати 
значення, де знаходяться військові об’єкти, з 
яких завдаються удари по Україні. Київ має 



право завдавати по них удари, включаючи 
територію Росії. 

Однак адміністрація Байдена не хоче, що 
Україна атакувала Росію і тому запроваджує 
такі обмеження. І якщо Україна демонструє, 
що вона грає за цими правилами, то це збіль-
шує шанси, що їй буде надано наступний діа-
пазон дії ракет чи боєприпасів. 

Адже Велика Британія вже надає Україні ра-
кети великої дальності, які летять значно далі. 
І це також буде демонструвати, що не існує ча-
рівної формули у 80 км чи 150 км. Нам треба спо-
кійно надавати боєприпаси з дальністю 300 км. 

А з точки зору адміністрації Байдена, 
може Україна завдавати ударів по військових 
об’єктах в Криму? 

Так. Адміністрація Байдена чітко висло-
вилась з цього приводу. Там погоджуються, 
що Крим – це Україна і тому атаки по Криму 
не є такими самими як удари по Росії. Адже 
українці завдають ударів по російським оку-
паційним військам. 

— А які перспективи отримання Укра-
їною бойових літаків? 

— Ду-
маю, що це 
станеться через 
декілька місяців. Адмі-
ністрація Байдена уже схи-
ляється до надання Україні F-16 
і починає розглядати навчання укра-
їнських пілотів на ці літаки. Президент 
Байден говорив «ні», але він повернеться до 
розгляду цього питання. Наскільки я розу-
мію, американці та британці уже розгляда-
ють навчання українських пілотів. Тому ми 
повернемось до питання надання літаків і 
просування у цьому напрямку побачимо че-
рез декілька місяців. 

«Я вважаю, що базування  
літаків має бути в Україні»

— А де ці літаки можуть базуватися? 
Україна має підготувати свої аеродроми чи 
це буде на території країн-партнерів?

— На мою думку, літаки мають базуватися 
в Україні. Та ви, мабуть, і самі не хотіли б, щоб ці 
літаки літали в країну і з неї у авіапростір НАТО 
на регулярній основі. Адже це також змінить ха-
рактер війни для України, яка захищається сама, 
створить видимість, що НАТО воює з Росією. 

Думаю, що таке уявлення не в інтересах 
України. Тож я вважаю, що базування літаків 
має бути в Україні. 

Як можна оцінити можливості інтеграції 
в літаки українських ПС (МіГ-29, Су-27) авіа-
ційних озброєнь західного виробництва?

Я нічого не чув про це. Це цікаве питання і 
треба його розглянути.  

— Наскільки в контексті зростання рівня 
довіри до України можливий прихід в Україну 
західного бізнесу, передусім американського 

та британського? 

— Не 
думаю, що іс-

нують якісь пробле-
ми щодо довіри між США 

та Україною. Існує багато кому-
нікацій і спільне взаєморозуміння між 

обома країнами, оборонними відомствами.
— Восени 2021 року президент Зелен-

ський презентував у США проєкт титано-
вої галузі, який би дозволив позбутися за-
лежності США від РФ. Також озвучувалась 
ідея спільної модернізації та випуску Ан-124 
“Руслан”. Наскільки я знаю, торік ви відві-
дували ДК «Антонов». На ваш погляд, чи 
можливі проєкти такого масштабу?
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— Що стосується проєкту у титановій галу-
зі, то ми б хотіли повернутися до цього питан-
ня. Це дуже важлива ідея. У США є потенційні ін-
вестори, які будуть зацікавлені у цьому питанні. 
Тому нам треба буде повернутися до цього. 

Важливим є питання щодо Ан-124. Це –
дуже гарний транспортний літак. У минуло-
му я розмовляв з представниками оборонної 
промисловості США про спільне виробництво 
цього літака. Але вони є дещо обережними. 
Думаю, що зараз це може змінитися через 
вплив російської війни, визнання, що такі ве-
ликі вантажні літаки потрібні на глобаль-
ному ринку. Думаю, що це питання важливо 
розглянути по-новому. Це дуже високоякісний 
літак, у якому є потреба на світовому ринку. 

«Уже ведуться розмови про 
спільне виробництво  
боєприпасів 152 мм,  
які вироблялися в Росії»

— Чи можна вже зараз говорити про ВТС 
України з західними компаніями, зокрема про 
участь у виробництві ОВТ (які й Україна ку-
пуватиме), спільні розробки зброї? Тобто, чи 
є готовність інтегрувати ОПК України в 
сферу західних розробок і виробництв?

— Так, уже ведуться розмови про спільне 
виробництво боєприпасів 152 мм, які виробля-
лися в Росії. Ми перебуваємо у ситуації коли 
багато країн у світі, маючи артилерійські 
системи радянського виробництва залежать 
під поставок боєприпасів з Росії.  І тому поя-
виться можливість замінити Росію на ринку. 
Думаю, що деякі американські та українські 
компанії вже розглядають це питання. І ду-
маю, нам треба їх лише заохочувати. 

«Американські компанії 
 можуть розглянути базування 
тут, в Україні, коли буде  
безпечною ситуація для  
виробництва боєприпасів» 

— При забезпеченні ЗСУ засобами зв’яз-
ку компанія Harris розглядала можливість 

створення складального центру в Україні. 
Чи цікава для Заходу в цілому ідея такого 
поступового зближення через утворення 
складальних виробництв в Україні, як це 
було у випадку передачі виробництв у про-
єкті з створенням для ВМСУ восьми кате-
рів британського виробництва?

— Я розмовляв з представниками амери-
канської оборонної промисловості, які розра-
ховують на такі речі. І дуже цікавим для них 
є, наприклад виробництво боєприпасів 152 
мм, про що я вже згадував вище, але вони не 
охоче йдуть на інвестиції у фабрики чи за-
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води в Україні  у даний момент. Вони будуть 
більше зацікавленими робити це в Польщі чи 
Словачинні разом з українськими компаніями. 
Американські компанії можуть розглянути 
базування тут, в Україні, коли буде безпечною 
ситуація для виробництва боєприпасів. 

«Україна неодмінно приєднається 
до НАТО і ЄС. Але я не думаю, що 
це станеться швидко, зокрема у 
випадку ЄС»

— Після нещодавнього візиту до Брюс-
селю, президент Зеленський заявив, що 
Україна за два роки вступить до ЄС. А 
яким, на вашу думку, яким може бути 
шлях України в НАТО та ЄС і що мож-
на сказати про терміни вступу у обидва 
співтовариства? 

— (посміхається) Думаю, що Україна неод-
мінно приєднається до НАТО і ЄС. Я не бачу 
інших шляхів, щоб у майбутньому Україна 
була безпечною, процвітаючою, не перебуваю-
чи в складі НАТО і ЄС. 

Але я не думаю, що це станеться швидко, 

зокрема у випадку ЄС. Це потребуватиме чи-
мало часу. І Україна має почати вже сьогодні 
ухвалення законодавства, регуляторних ак-
тів, імплементацію  acquis communautaire (за-
конодавства ЄС).  

І при цьому фокусуватися, зокрема на 27 
главах законодавства ЄС, верховенстві пра-
ва, економіці, енергетиці і безпеці. Тому я б по-
чав з цього, не чекаючи поки ЄС  дасть зелене 
світло на здійснення реформ. 

— Пане Курте, що скажете про можли-
вість проведення перемовин щодо створен-
ня на території України військової бази 
США або НАТО?

— Я б сказав, що це питання не сьогодніш-
нього дня. Путін перебуває при владі і веде ак-
тивно війну в Україні. І ми повинні бути дуже 
обережними щодо дій, які можуть спонукати 
Росію вести війну проти НАТО, щоб змінити 
у світі сприйняття того, що відбувається. 

Але якщо подивитися на майбутнє і при-
пустити, що Путіна немає при владі, Росія 
імовірно зазнала військової поразки, а Украї-
на перебуває на шляху до членства в НАТО, 
тоді, думаю, це повністю можливо. І ми може-
мо тоді відновити цю розмову. 

Безпекова конференція в Мюнхені у лютому 2023 року продемонструвала суттєві 
 зміни світової спільноти у сприйнятті злочинів путінського Кремля
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«Переваги України полягають  
у якості її людей, мотивації,  
рішучості, стійкості українців, 
технологічних інноваціях»

— Яким Ви бачите асиметричний по-
тенціал України взагалі — для забезпечення 
довготривалого стримування РФ?

— Я дуже обережний щодо вислову асиме-
тричний потенціал. Коли ви це озвучили, мені 
прийшло в голову гібридне ведення війни, чим 
росіяни займаються дуже ефективно. Бо го-
ловним чином у них так складено мислення. 
Вони використовують людей в уніформах без 
пізнавальних знаків, розвідслужби, дають ха-
барі політичним партіям, політикам, поши-
рюють дезінформацію як спосіб ведення війни. 
Росіяни дуже багато роблять асиметрично і в 
гібридний спосіб. 

З іншого боку переваги України полягають 
у якості її людей, мотивації, рішучості, стій-
кості українців, технологічних інноваціях.  
Росіяни на відміну від українців не займають-
ся інноваціями. Україна має кращу структуру 
керівництва, громадську підтримку. 

— Пане Курте, наостанок хотілось по-
чути вашу оцінку термінів завершення вій-
ни в Україні, звільнення українських тери-
торій від російських окупантів і наскільки 
важливо є завершення війни до кінця цього 
року? Ви, мабуть, уже чули часті прогнози 
генерала Ходжеса, що Україна влітку звіль-

нить окуповані території, у тому числі 
Крим. 

— Хочу відзначити, що Україна  має хо-
рошу стратегію, і зрештою досягне успіху. А 
скільки це забере часу залежить від того, на-
скільки некомпетентно буде діяти Росія. А 
досі росіяни були дуже некомпетентними і це 
може продовжуватись і далі. 

Гляньте на те, що вони роблять останні 
два тижні, намагаючись мобілізувати більше 
людей і потім посилають їх на фронт без не-
обхідного тренування, обладнання, контролю, 
тренування військових підрозділів. Головним 
чином вони дуже некомпетентно марнують 
свої зусилля.  

Зі свого боку Україна має працювати над 
ізоляцією Криму, руйнуванням ліній комуніка-
цій, логістичної підтримки, унеможливлення 
поставок палива, боєприпасів, продовольства 
тощо передовим російським військам. 

Україна може все це перерізати і тоді ро-
сіянам буде дуже складно підтримувати свої 
війська. 

Чи призведе це до колапсу російських 
військ? Можливо. Але ми цього не знаємо на-
певне. Але ми віримо, що правильна стратегія 
України зрештою буде ефективною. 

Щодо тривалості війни, то все перебуває 
в динаміці. Те, що відбувається цього року, і 
все, що робить Україна і Росія і те, що відбу-
вається всередині Росії, впливає на сприйнят-
тя, яке у свою чергу впливатиме на політику 
та ідеї, які спрямовані у майбутнє. 



На початку лютого 2023 року МЗС Австрії 
повідомило, що чотири російські диплома-
ти (два співробітники посольства РФ та два 
співробітники Постійного представництва 
РФ при міжнародних організаціях у Відні) 
оголошені персонами нон ґрата. У зовніш-
ньополітичному країни відомстві заявили, 
що вони вчинили дії, несумісні з їхнім дипло-
матичним статусом, та порушили положення 
угоди про штаб-квартиру ООН. 

За місяць до цієї події Управління держав-
ної безпеки та розвідки Австрії оприлюднило 
звіт про свою діяльність за 2021 рік. У ньо-
му наголошувалось, що Російська Федерація 
є основним суб’єктом шпіонажу проти цієї 
країни, а спецслужби РФ протягом тривалого 
часу діють в Австрії з незмінно високою ін-
тенсивністю у різних сферах. 

Здавалося б, що у Відні серйозно налаштова-
ні покласти край підступним діям Кремля, про-

АВСТРІЯ ЯК 
ПЛАЦДАРМ 

ДЛЯ  
СПЕЦСЛУЖБ 

РОСІЇ У 
ЦЕНТРАЛЬНІЙ 

ЄВРОПІ

ВОЛОДИМИР ПАЛИВОДА,
Центр зовнішньополітичних досліджень

Національного інституту стратегічних досліджень
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те, як відомо, контррозвідка – не самостійний 
орган, а лише інструмент політичного керівни-
цтва держави. Тому варто поглянути на ситуа-
цію в Австрії під більш широким кутом зору.

Політичні залаштунки  
відносин із РФ

Після закінчення «холодної війни» та роз-
ширення НАТО Австрія вступила до ЄС, але 
країна не позбавилася свого переконання, що 
її тісні, навіть у якомусь сенсі підпорядковані 
відносини з Росією, – необхідні та бажані. За 
оцінками британських експертів, у Москви в 
Європі небагато більш поступливих партнерів, 
ніж ця альпійська республіка. Від енергетики 
до шпигунства, Австрія продовжує функціо-
нувати як російський тунель до серця Європи, 
причому не випадково, а за власним вибором. 

Це одна з тих держав-членів ЄС, які ви-
ступили проти санкцій щодо проекту га-
зопроводу «Північний потік-2» після пов-
номасштабного вторгнення Росії в Україну. 
Причина – участь у проекті державної нафто-
вої компанії OMV, найбільшої у Центральній 
Європі. Навіть після звірств російської армії 

у Бучі Австрія виступала проти ембарго ЄС 
на російський газ і виключення Росії із систе-
ми міжнародних фінансових операцій SWIFT.

Глава МЗС Австрії Александер Шалленберг 
під час січневої зустрічі зі своєю французькою 
колегою Катрін Колонна вимагав послаблення 
європейських санкцій проти Росії та розкри-
тикував Польщу за те, що вона не погодилася 
на приїзд міністра закордонних справ РФ Сер-
гія Лаврова на засідання Ради міністрів ОБСЄ 
в Лодзі у грудні 2022 р. Водночас, за словами 
керівника австрійського зовнішньополітично-
го відомства, повернутися до довоєнних від-
носин із росіянами немає можливості, поки 
при владі Володимир Путін. 

З іншого боку, зустріч лідера Кремля з 
канцлером Карлом Нехаммером, на думку 
Александера Шалленберга, була виправда-
ною, оскільки з країною, яка залишається 
найбільшим сусідом Європи, завжди потріб-
но говорити. 

Друзі Росії

Товариство австрійсько-російської друж-
би (далі – ТАРД), створене у 2000 році, є плат-
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формою, що об’єднує світ політики та бізне-
су. Його почесний президент – посол РФ в 
Австрії Дмитро Любінський. Після початку 
російсько-української війни імена членів 
ТАРД зникли з офіційного сайту. За даними 
австрійських ЗМІ, до їхнього числа входять 
щонайменше 28 діючих або колишніх полі-
тиків, пов’язаних з Австрійською народною 
партією (далі – АНП), Соціал-демократич-
ною партією Австрії (далі – СДПА) та право-
радикальною Австрійською партією свободи 
(далі – АПС). Серед них – колишній міністр 
внутрішніх справ Ернст Штрассер (член 
АНП), колишній керівник компанії OMV Рі-
хард Шенц, президент Австрійської федера-
ції профспілок Вольфганг Каціан, фінансист і 
винороб ерцгерцог Максиміліан Габсбург-Ло-
таринзький (нащадок австро-угорського 
імператорського дому), представни-
ки таких компаній як OMV, Strabag, 
Vienna Insurance Group, а також ви-
сокопоставлені військові, як, на-
приклад, бригадний генерал Густав 
Густенау1.

Звичайне членство в ТАРД до-
ступне за 100 євро на рік, але для 
отримання вищого статусу («сена-
тор») треба вже заплатити кілька 
тисяч євро. Кошти на діяльність 
організації надходять не лише від 

1 Г. Густенау у листопаді 2021 р. був 
звільнений з посади директора Офісу 
політики безпеки у МО через підозру 
у занадто тісних зв’язках із Росією та 
колишнім топ-менеджером збанкрутілої 
німецької компанії Wirecard Яном 
Маршалеком, який з 2020 р. перебуває у 
міжнародному розшуку по лінії Інтерполу. 
За деякими даними, наприкінці 1990-х 
рр. він був завербований ГРУ ГШ ЗС РФ 
через ТАРД, а зараз переховується у Москві. 
Серед близьких контактів Яна Маршалека – 
полковник ГРУ Андрій Чупригін, колишній 
співробітник Адміністрації президента 
РФ Станіслав Петлінський, (ймовірно, 
співробітник СЗР) та колишній керівник 
розвідувальної служби Національної 
перехідної ради Лівії Рамі аль-Обейді. У ході 
слідства у справі банкрутства компанії Wirecard 
з’ясувалося, що з 2015 р. Ян Маршалек нібито 
займався комерційними проектами в Лівії, а 
насправді – допомагав ПВК «Вагнер» зайти на 
ринок країни.

окремих громадян, але й від юридичних осіб 
у вигляді внесків і спонсорської допомоги. 
Прикладом цього може служити компанія 
OMV, яка починала зі звичайного членства, 
а коли її очолив путінський фанат і кавалер 
російського Ордену дружби Райнер Зеле2, то 
статус підвищили з виплатою 10 тисяч євро 
на рік. OMV виступала спонсором органі-
зованих ТАРД поїздок австрійської молоді 
до Росії. Серед тих, хто платив такі ж висо-
кі внески, є й інші провідні компанії: Strabag, 
Raiffeisenlandesbank Oberцsterreich, Swarco, 
Mondi, Kapsch, TrafficCom, Pallas Capital, 

2 У серпні 2021 р. на вимогу більшості акціонерів Р. Зеле 
достроково залишив посаду голови правління OMV. За 
підсумками І кварталу 2022 р., компанії через бізнес з 
«Газпромом» довелося списати збитків на 2 млрд євро.



63

UTSUkraine’s Technologies and Strategies

Novomatic. Спонсорами заходів, організова-
них ТАРД для відомих політиків і бізнесменів 
Австрії, виступали, зокрема: Sberbank Europe, 
Mondi, Kapsch TrafficCom, Pallas Capital, 
Novomatic, Signa, Wirecard.

Колишні австрійські політики (як і ні-
мецькі) не гребували працювати у росій-
ських компаніях. Вольфганг Шюссель (член 
АНП), канцлер у 2000-2007 рр., входив до 
правління найбільшого російського опера-
тора мобільного зв’язку «МТС», а в 2019 році 
перейшов у «Лукойл». Крістіан Керн (член 
СДПА), канцлер у 2016-2017 роках, після від-
ставки став членом ради директорів «РЖД». 
Карін Кнайссль3 (член АПС), міністр закор-
донних справ у 2017-2019 роках, приєдналася 
до Герхарда Шредера у компанії «Роснефть» і 
одночасно стала колумністом німецькомов-
ного сайту «Russia Today». Фотографії, на 
яких вона танцює з Володимиром Путіним на 

3 К. Кнайссль у травні 2022 р., на тлі російського 
вторгнення в Україну, подала у відставку з посади 
члена ради директорів компанії «Роснефть», а у 
жовтні 2022 р. стала колумністом російської газети 
«Ведомости». Першу свою статтю вона присвятила 
необхідності відновлення Німеччиною своєї 
економічної могутності шляхом налагодження 
відносин з РФ.

власному весіллі у серпні 2018 рік, облетіли 
світ як символ сучасних австро-російських 
відносин. Карін Кнайссль отримала від пре-
зидента Росії весільний подарунок – сережки 
із сапфірами вартістю майже у 50 тисяч євро.

АПС має особливо тісні політичні контак-
ти з РФ. У грудні 2016 року її тодішній лідер 
Хайнц-Крістіан Штрахе підписав п’ятиріч-
ну угоду про співробітництво з партією Во-
лодимира Путіна «Единая Россия». Згідно з 
матеріалами журналістських розслідувань, 
того ж року Москва намагалася використати 
АПС, щоб підірвати санкції Австрії проти Ро-
сії через окупацію та незаконну анексію Кри-
му. Наразі у партії стверджують, що згадана 
угода вже не діє, але факти цьому суперечать. 
Так, нинішній лідер АПС Герберт Кікль ви-
ступав проти прийому українських біженців, 
а щодо російсько-української війни заявив, 
що потрібно знайти рішення, щоб РФ могла 
«мудро» зберегти обличчя. Він також ствер-
джував, що перебуває не на боці Росії, а на 
боці нейтралітету.

Австрійський бізнес росіян

Австрія користується популярністю се-
ред російської бізнес-еліти. Представництва 
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компаній «Сбербанк», «Лукойл», «Газпром» і 
«Сибур» розташовані у найпрестижнішому 
районі Відня, неподалік від посольства РФ. 
Протягом багатьох років російські олігархи 
легко купували частки провідних економіч-
них структур Австрії. Так, Олег Дерипаска 
через свою компанію Rasperia Trading Limited 
на Кіпрі володіє 27,8 % акцій австрійської бу-
дівельної групи STRABAG, які він придбав за 
понад 1 млрд євро. Російський «Газпром» тісно 
співпрацює з Centrex Europe Energy & Gas AG, 
пов’язаної з австрійським інвестором Марті-
ном Шлаффом4, який володіє низкою газових 
трейдерських компаній у Східній Європі та на 
Балканах, зареєстрованих на Кіпрі, у Ліхтен-
штейні. і Швейцарії. Нафторозвідувальна  ак-
ціонерна компанія RAG Austria, власниками 
якої є EVN, Uniper, Energie Steiermark і Salzburg 
AG, теж пов’язана з «Газпромом» як партнер 
по спільному підприємству на газовому заводі 
Хайдах (з одним із найбільших підземних схо-
вищ газу в Центральній Європі).

У Відні розташоване представництво най-
більшої російської нафтогазохімічної компа-
нії «Сибур», яка переробляє близько трети-
ни російського природного газу у пластик, 

4 М. Шлафф, австрійський бізнесмен 
єврейського походження, статки якого 
оцінюють у понад 8 млрд євро. За 
часів «холодної війни» займався 
торгівлею зі Східною 
Німеччиною, поставляючи 
туди товари, на які 
Захід наклав 
ембарго. Згідно з 
розслідуванням 
німецького 
парламенту, на 
початку 1980-
х рр. він був 
завербований 
міністерством 
державної 
безпеки НДР 
під агентурним 
псевдонімом 
«Landgraf» 
(реєстраційний 
номер «3886-
86»). В Австрії 
вважають, що 
тепер М. Шлафф 
працює на 
«Моссад».

добрива, шини та гуму. Одним із основних 
акціонерів компанії (донедавна – член ради 
директорів) є мільярдер Геннадій Тимчен-
ко5, близький товариш Володимира Путіна і 
утримувач «чорної каси» Кремля.

Свою  міжнародну бізнес-діяльність ком-
панія контролює через Sibur International 
GmbH, зареєстровану в Австрії. Серед її акці-
онерів Кирило Шамалов (син Миколи Шама-
лова, співвласника банку «Россия» і колиш-
ній чоловік молодшої доньки Володимира 
Путіна – Катерини), який зараз є радником 
російського уряду з економічних питань. 

Власниками елітної нерухомості в Ав-
стрії стали такі олігархи, як Роман Абрамо-
вич, Ігор Шувалов (колишній віце-прем’єр 
РФ, нині президент «Внешэкономбанк»), 
Аркадій Ротенберг (входить до найближ-
чого оточення Володимира Путіна), Олена 
Батуріна (вдова колишнього мера Москви 
Юрія Лужкова) і Дмитро Аксьонов (власник 
міжнародного ярмарку сучасного мистецтва 
Viennacontemporary у Відні). 

Загалом близько 500 російських компаній 
інвестували в Австрію, але, як зазначають 
зарубіжні експерти, інвестиції майже ніколи 

5 За деякими даними, Г. Тимченко до 1991 р. 
перебував в агентурному апараті ПГУ КДБ 

СРСР, а після розпаду Радянського Союзу 
був виведений за кордон на посаду 

керівника представництва 
спільного підприємства «Urals 

Finland» (відомство 
прикриття 

зовнішньої 
розвідки).
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не стосувалися виробничих підприємств, а 
передусім це були акції в банках або нафтохі-
мічних компаніях.

За даними МВС Австрії, лише двоє з по-
над 800 підсанкційних росіян фігурують в 
компаніях і земельних книгах. Через рік після 
початку російського вторгнення в Україну дві 
третини австрійських компаній, які раніше 
були присутні на цьому ринку, все ще пра-
цюють у Росії. Дослідження Київської школи 
економіки свідчить, що з 64 компаній тільки 
три пішли з російського ринку з 24 лютого 
2022 р., дев’ять – оголосили про вихід, а 42 – 
хочуть на ньому залишитися. 

Росія є другим прямим інвестором в Ав-
стрію після Німеччини (у 2020 році сума ін-
вестицій склала 21,4 млрд євро). За десять 
місяців 2022 року товарообіг між двома кра-
їнами зріс на 65,4 % (у порівнянні з аналогіч-
ним періодом 2021 року) і досягнув рекорд-
них 8,38 млрд євро. За підсумками 2022 року, 
РФ входить до першої десятки торгових парт-
нерів, а за обсягом експорту посідає шосте 
місце.

У 1968 році Австрія першою із західноєв-
ропейських країн почала імпортувати газ із 
Радянського Союзу. Потім вона стала хабом 
для російського природного газу, який збе-

рігався на заводі в Баумгартені, а потім пе-
рекачувався до Італії, Німеччини та Франції. 
Австрія суттєво залежить від поставок газу 
із РФ, і до цього часу не опрацювала планів 
повного унезалежнення від російських вугле-
воднів. Герхард Ройс, колишній генеральний 
директор OMV у 2011-2015 роках, заявив, що 
будь-які спроби диверсифікації поставок газу 
торпедувались, а частина правління компа-
нії та політики свідомо гальмували будь-які 
дії, спрямовані на унезалежнення від Росії. 
Такі проекти, як Nabucco, зазнали невдачі, як 
і плани збільшення внутрішнього видобутку 
або розробки газових родовищ у Румунії. У 
2015 році Герхарда Ройса змінив (попри по-
передження західних спецслужб) згаданий 
вище Райнер Зеле, громадянин Німеччини. 
Раніше він обіймав посаду члена правління 
дочірньої компанії «Газпром» Wingas і прези-
дента Німецько-російської торгової палати. 
Це виглядало майже так, ніби його призначив 
«Газпром». Призначення не відбулося б без 
схвалення Міністерства фінансів Австрії, то-
дішній керівник якого Ганс Йорг Шеллінг пі-
зніше сам став радником компанії «Газпром». 
Під час візиту Володимира Путіна до Австрії 
у червні 2018 року глава «Газпром» Олексій 
Міллер і Райнер Зеле підписали документ 
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про продовження контракту на постачан-
ня природного газу в Австрію до 2040 р. Це 
був, м’яко кажучи, дивний крок, враховую-
чи, що чинний контракт із «Газпромом» діяв 
до 2028 року. У червні 2022 р. наглядова рада 
OMV розпочала внутрішнє розслідування 
ролі Райнера Зеле, зокрема його контрактів, 
які зробили Австрію залежною від поставок 
російського природного газу, і спонсорської 
угоди на 20 мільйонів доларів із футбольним 
клубом «Зенит» із Санкт-Петербурга, за який 
вболіває президент РФ.

Російським бандитам тут раді

Після розпаду СРСР російські гангстери 
використовували Відень як центр для своїх 
бізнес-операцій. Деякі з них багато років мали 
тут своїх «резидентів», які користувалися по-
слугами австрійських юристів і фінансистів. 
У 1994 році покійний В’ячеслав Іваньков, ві-
домий як «Япончик», запросив 30 авторите-
тів російської кримінальної ієрархії до Відня, 
де відбувся остаточний поділ зон впливу у 
Східній і Західній Європі. 

Вплив злочинців із Росії тоді в Австрії був 
настільки сильним, що це призвело до розпу-
ску в січні 2002 році спеціального підрозділу 

поліції з боротьби з організованою злочинні-
стю. Виявилося, що його старші офіцери не 
лише підтримували тісні контакти з росій-
ськими мафіозі, але й хотіли від їхнього іме-
ні підкупити німецького журналіста Юргена 
Рота за 600 тисяч марок.

Один із лідерів організованого злочинно-
го угрупування «Солнцево» Семен Могиле-
вич свого часу брав участь у російсько-укра-
їнському газовому бізнесі з Австрією через 
австрійську компанію Zangas. ФБР США вва-
жає, що цей один із десяти найбільш розшу-
куваних злочинців нібито використовував 
Raiffeisen Zentralbank і його дочірню компа-
нію Raiffeisen Investment як прикриття для 
злочинної діяльності.

Raiffeisen Bank International (далі – 
RBI), ще одна дочірня компанія Raiffeisen 
Zentralbank, був одним із кількох європей-
ських банків, звинувачених у причетності 
до скандалу з відмиванням грошей у краї-
нах Балтії та незапобіганням переказу ро-
сійських «брудних» грошей його філіями по 
всьому світу. За даними організації «Проект 
розслідування корупції та організованої зло-
чинності», інвестиційний фонд Hermitage 
Capital Management подав до австрійської 
прокуратури звіт, який показує, що тамтеш-
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ні банки дозволяли російським злочинцям 
відмивати свої кошти. Прокуратуру закли-
кали розслідувати підозрілі операції на ав-
стрійських банківських рахунках на суму 
967 млн доларів. Лише через рахунки RBI 
мало пройти близько 600 млн доларів. RBI 
є одним з найбільших іноземних банків, які 
все ще діють у Росії, у ньому працює майже 
9000 співробітників. За дев’ять місяців 2022 
року RBI заробив половину чистого прибут-
ку на російському ринку. Це – 1,4 млрд євро, 
що у чотири рази більше, ніж за аналогічний 
період 2021 року. Із таких прибутків RBI пла-
тить значні податки російській державі, фі-
нансуючи її війну проти України. Крім того, 
RBI продовжує співпрацювати з державним 
«Сбербанком», який знаходиться під санк-
ціями ЄС. Російський філіал RBI не тільки 
офіційно визнає так звані ДНР і ЛНР, але й 
надає їм кредити на пільгових умовах.

«Авіаносець»  
для російської розвідки

В Австрії знаходиться численний кор-
пус російських дипломатів, оскільки у Від-

ні розміщена штаб-квартира Організації 
з безпеки та співробітництва в Європі та 
одна зі штаб-квартир Організації Об’єдна-
них Націй, до складу якої входять, зокрема, 
Міжнародне агентство з атомної енергії та 
Управління ООН з наркотиків та злочин-
ності. Тому Росія у Відні фактично має аж 
трьох послів. У МЗС Австрії акредитовані 
65 дипломатів, які працюють у російському 
посольстві та Генеральному консульстві РФ 
у Зальцбурзі. Однак до цього числа не вхо-
дять інші особи, співробітники Постійних 
представництв РФ при міжнародних орга-
нізаціях у Відні та ОБСЄ. Всього ж, за під-
рахунками журналістів, в Австрії перебуває 
близько 290 російських дипломатів (для по-
рівняння, – австрійське дипломатичне пред-
ставництво в Росії налічує лише 30 осіб).

Російська розвідка вважає Відень осо-
бливо зручним місцем для роботи. «Financial 
Times», цитуючи одного європейського чи-
новника, пише, що Австрія є справжнім «аві-
аносцем» для таємної діяльності Москви, а 
влада країни закриває очі на таку ситуацію, 
якщо це її безпосередньо не стосується. За 
даними із дипломатичних джерел, австрій-
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ські спецслужби вважаються настільки 
скомпрометованими, що деякі їхні європей-
ські партнери тимчасово припинили з ними 
обмін розвідувальними даними6, а міністер-
ство оборони є практично відділом ГРУ. По-
дібну думку висловив і один із ізраїльських 
експертів, пов’язаних із «Моссад»: «Ми не 
можемо покладатися на Австрію. … З Відня 
інформація витікає у напрямку Москви. Ми 
всі це знаємо, австрійським спецслужбам не 
довіряють».

Справа Егісто Отта

Найбільш гучним і показовим прикладом, 
який свідчить про оперативні позиції росій-
ської розвідки в Австрії та слабкість місцевої 
контррозвідки (коли не щось інше), є справа 

6 Така ситуація вже мала місце у серпні 2018 р., коли 
у Федеральному відомстві захисту конституції і 
боротьби з тероризмом (тодішня назва спецслужби) 
виявили витік секретної інформації. З цього 
приводу колишній глава Федеральної розвідувальної 
служби Німеччини Аугуст Ханнінг заявив, що «у 
справах зі спецслужбою, яка не може захистити свої 
власні секретні дані або джерела інформації, які не 
підлягають розголошенню, отримані від її партнерів, 
потрібна обережність».

високопоставленого офіцера спецслужб Егі-
сто Отта. Він був заарештований за звинува-
ченням у шпигунстві на користь Росії7. Слід-
ство з’ясувало, що Егісто Отт та кілька інших 
осіб планували реорганізацію спецслужби у 
департамент у складі МЗС Австрії. Саме у цей 
час зовнішньополітичне відомство очолюва-
ла партнерка Володимира Путіна по весіль-
ному танцю. Жодних доказів про причетність 
Карін Кнайссль до цих планів не виявлено. 
Можливо, це був просто збіг обставин. Хоча, 
професіонали від розвідки не вірять у такі 
збіги. На думку колишнього резидента ЦРУ 
США в одній із європейських країн Соні Сон-
гхьє Лім, «це речі, які австрійський уряд має 
розслідувати та докопатися до суті, але я не 
знаю, чи підуть австрійці так далеко».

7 За деякими даними, арешт російського агента став 
можливим не завдяки роботі місцевої контррозвідки, 
а завдяки британським спецслужбам. Судячи з 
усього, у Лондоні вирішили прицільно «злити» 
партнерам інформацію про Е. Отта, щоб посварити 
Австрію з Росією, оскільки багато західних країн 
були незадоволені заграваннями Відня з Москвою. 
Крім того, Австрія, на тлі скандалу навколо 
отруєння С. Скрипаля, на відміну від інших країн 
євроатлантичної спільноти відмовилася на знак 
протесту масово висилати російських дипломатів.



Що таке КМП

Морська піхота у США формально була 
створена резолюцією Конгресу від 10 листопа-
ду 1775 року, а фактично її створили 11 липня 
1798 року. В даний час вона має офіційну назву 
Корпус морської піхоти (КМП) США (United 
States Marine Corps - USMC). В силу своєї при-
роди, історії застосування та ролі у сучасному 
світі морська піхота є авангардом ЗС США. 

До ключових завдань морської піхоти від-
носять участь у масштабних  морських де-
сантних операціях, захоплення плацдармів, 
знищення ключових об’єктів інфраструкту-
ри в зоні висадки, а також охорону військо-
вих об’єктів і дипломатичних представництв 
США по всьому світу.

Кандидатура командувача КМП вису-
вається особисто президентом і затверджу-
ється Сенатом США. За посадою цей воє-

ВОЛОДИМИР ЗАБЛОЦЬКИЙ, 
експерт інформаційно-консалтингової  
компанії Defense Express,
капітан І р



начальник є членом Об’єднаного комітету 
начальників штабів – вищого органу пла-
нування і управління ЗС США. Команду-
вач КМП підпорядковується безпосередньо 
президенту США, а за відомчими питання-
ми, як і командувач ВМС - міністру ВМС 
США. 

До створення у 1987 році у складі ЗС США 
нового міжвидового загальновійськового ко-
мандування спеціальних операцій, КМП був 
єдиним у своєму роді формуванням у струк-
турі ЗС США, яке могло бути задіяне прези-
дентом за кордоном без узгодження з Конгре-
сом і фактично виконував роль сил швидкого 
реагування. Президент США має право влас-
ним наказом задіяти морську піхоту в бойо-
вих діях на термін до 3-х місяців, щоправда, в 
межах сил і засобів КМП. 

КМП до останнього часу був важливим 
інструментом для рішення оперативних 
геополітичних питань. Фактично це була 
цілком збалансована  самостійна армія, що 
мала власні танки, артилерію, авіацію, роз-
відку, сили спецназу, логістичні структури 
разом із кадровим і мобілізаційним резер-
вом. В такому форматі КМП можна було 
оперативно використати в будь-якому регі-
оні світу. 

Історія КМП часів Другої світової війни 
містить багато прикладів успішного викори-
стання морської піхоти, зокрема, в численних 
десантних операціях США на Тихому океані, 
у Північній Африці, на Середземному морі, 
в Нормандії тощо. А під час корейської вій-

ни саме велика морська десантна операція 
за участі КМП в порту Інчхон (кодова наз-
ва  «Chromite») у вересні 1950 року дозволила 
отримати стратегічного успіху. Було завдано 
поразки військам КНДР, деблоковано сили 
ООН на останньому плацдармі  і врятовано 
Південну Корею від поразки.

До складу КМП входять сили морської 
піхоти Атлантичного і Тихоокеанського фло-
тів, а також відповідні допоміжні служби, що 
відповідають за бойову підготовку особового 
складу, логістику і обслуговування матеріаль-
ної частини авіації КМП США на Атлантич-
ному і Тихоокеанському узбережжях США і в 
Азійсько-Тихоокеанському регіоні. 

Попри те, що КМП номінально входить 
до складу ВМС США, він діє автономно. Ко-
рабельні загони морської піхоти, готові в 
будь-який момент брати участь у десантних 
операціях, придаються більшості діючих 
амфібійних (десантних) з’єднань американ-
ського флоту. Авіація КМП, яка базується на 
авіаносцях ВМС, призначена насамперед для 
безпосередньої вогневої підтримки  десанту 
як під час висадки на берег, так і під час боїв 
за оволодіння плацдармами.

 Експедиційні частини КМП дислокують-
ся не лише на території США, а й за кордоном 
(на японському о.Окінава), а також на борту 
універсальних десантних кораблів флоту, що 
постійно перебувають в морі у різних регіо-
нах світу. 

Для транспортування морських піхотин-
ців разом з бойовою технікою і наступної ви-
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Амфібійна група ВМС США  на чолі з УДК USS Bataan (типу Wasp) 



садки на необладнане узбережжя в будь-яко-
му регіоні світу ВМС США мають найбільшу 
у світі кількість відповідних амфібійних плат-
форм. 

Насамперед, це 8 найбільших у світі уні-
версальних десантних кораблів (УДК) типу 
Wasp, три УДК типу America, 11 десантно-вер-
толітних кораблів-доків (ДВКД) типу San 
Antonio, вісім десантних транспортних доків 
типу Whidbey Island і чотри – типу Harpers 
Ferry.

Необхідність трансформації КМП

В даний час Корпус морської піхоти 
США перебуває у стані ґрунтовної і дещо 
суперечливої за своєю сутністю трансфор-
мації, з метою пристосувати його до про-
тидії новим загрозам, передусім, війни з 
Китаєм в Азійсько - Тихоокеанському ре-
гіоні (АТР). 

За базовим сценарієм, на випадок 
такого розвитку 

подій ВМС США 
мають блокувати морські 

комунікації КНР і спро-
би кораблів  ВМС НВАК 
прорватись в океан, у т.ч. 
під прикриттям передо-
вих баз на островах. 
Втім, через створення 
китайцями ефектив-
них зон блокування 
доступу зробити 
це виключно сила-
ми ВМС або ВПС 
буде складно. 
Тому у 2020 році 
і виникла ініці-
атива коман-

дувача КМП генерала Девіда Хілларі Бергера 
задіяти для цього сили морської піхоти.

Втім, Корпус у його існуючому вигляді був 
не готовий до великого протистояння в но-
вих умовах і підтримки операцій ВМС США в 
острівних районах. Низка об’єктивних обста-
вин вимагала змінити існуючі базові основи 
використання КМП на користь розробки но-
вих. Відповідно, в рамках розробленої Берге-
ром ініціативи  USMC Force Design 2030 були 
визначені напрямки і терміни реорганізації 
КМП, розрахованої на 10 років. 

Остання має на меті по-новому сформу-
вати єдиний інтегрований експедиційний 
корпус для підтримки десантних операцій у 
віддалених регіонах світу та успішної проти-
дії потенційним противникам у спірних ра-
йонах. Реорганізація КМП передбачає також 
його подальшу інтеграцію з ВМС США 
в якості однієї із 

складових частин, 
що сприятиме оперативному ви-

рішенню питань взаємодії, командування і 
управління силами, усуненню зайвих про-
міжних структур, заощадженню коштів тощо.  

На думку генерала, Корпус має бути від-
новлений в якості експедиційної сили флоту в 
рамках нової бойової концепції для протисто-
яння насамперед, Китаю. Щоправда, наразі в 
самому КМП досі немає спільної думки щодо 
цього і  далеко не усі старші офіцери і генерали 
поділяють такий підхід командувача.

Сам Девід Х.Бергер як прибічник впро-
вадження перспективних засобів ведення 
дистанційної війни, переконаний у необхід-
ності ґрунтовних змін, адже до цього часу  
морська піхота була переважно сухопутною 
силою, яка лише транспортувалася морем на 
театр бойових дій під прикриттям ВМС. Втім, 
швидкий розвиток озброєнь, передусім, 
протикорабельних крилатих ракет, вказує а 
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необхідність для КМП навчитись діяти  вже 
на морі, тобто, для прориву ворожої оборони 
до того, як десант буде висаджений на берег.

Раніше подібні думки висловлював також 
Роберт Гейтс, міністр оборони в адміністра-
ції президента Дж. Буша і Барака Обами. Він 
стверджував, що формація останнім часом 
втратила свій традиційний характер. Залучен-
ня частин КМП до наземних операцій  згодом 
призвело до того, що ціле покоління морських 
піхотинців ніколи не брало участі в морських 
десантах. До того ж, обстановка і  не вимагає 
великих морських десантів на кшталт тих, що 
мали місце під час корейської війни. 

Індо-Тихоокеанський сценарій

Як відомо, основними джерелами напру-
женості між США і Китаєм в Азійсько-Ти-
хоокеанському регіоні є питання Тайваню, 
а також територіальна суперечка щодо при-

належності акваторії Південно-Китайського 
моря та розташованих там групи Парасель-
ських островів, а також архіпелагу Спратлі. 
Американські кораблі регулярно демонстру-

ють невизнання США незаконних претензій 
Китаю на володіння спірними територіями і 
зазвичай проходять повз них в рамках опера-
цій з підтримання «свободи навігації». 

Своєю чергою, Китай вважає це порушен-
ням свого суверенітету. Поряд з цим, Пекін 
неодноразово висловлював протести з при-
воду військового співробітництва і спільних 
військових навчань США і Тайваню. 

Розробці плану реорганізації КМП пе-
редували багаторічні таємні моделювання 
американськими військовими відповідних 
сценаріїв (наприклад, Pacific Surprise та Ghost 
Fleet), які демонстрували експансію Китаю в 
АТР і загрозу підриву американської могут-
ності в регіоні. А про перспективи і можливі 
наслідки збройного конфлікту між США і Ки-
таєм через Тайвань йшлося також у військо-
вій грі вашингтонського Незалежного Центру 
стратегічних та міжнародних досліджень CSIS 
(Center for Strategic and International Studies). 

За базовими сценаріями CSIS, що передба-
чали втручання у війну США і Японії, бойові 
дії швидко завершаться перемогою оборонців 
Тайваню або змінять перебіг подій на їхню 

База ВМС НВА Китаю на Рифі Вогняного Хреста у Східно-Китайському морі 
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користь. За песимістичними сценаріями, 
якщо Тайвань захищатиметься наодинці 
або допомога від США надійде із запіз-
ненням, наслідки бойових дій будуть 
різними, від часткової окупації острова 
до перемоги оборонців. 

Але в усіх випадках сторони кон-
флікту зазнають величезних втрат у 
живій силі і техніці, як переможені, так 
і переможці. Так, союзники можуть втратити 
від 450 до 650 бойових літаків і до 43 бойо-
вих кораблів (у т.ч. два – чотири авіаносця), 
тоді як китайці – 327 літаків і  більшість свого 
флоту, у т.ч. два авіаносця. Втрати особового 
складу сягатимуть десятків тисяч з обох бо-
ків, а тривалість усієї кампанії оцінюється у 
два-три тижні.

Сьогодні Китай від війни може утриму-
вати економічний чинник – міцні еконо-
мічні відносини з США (а це 30% ВВП КНР) 
і ЄС, що в умовах складного економічного 
становища всередині самої Піднебесної ві-
діграють важливу стабілізуючу роль. Тим 
більше, що у Пекіні постійно аналізують си-
туацію у світовій економіці, що виникла після  
відкритого вторгнення рф в Україну. 

Тому Вашингтон поступово відрізатиме 
Піднебесну (як і рф) від новітніх технологій і 
комплектуючих, що відіграють провідну роль 
у гонці озброєнь. Наприклад, створюються 
сприятливі умови для перенесення з Тайваню 
на територію США виробництва стратегічно 
важливих мікрочіпів (острівна республіка 
контролює понад 65% світового ринку) тощо. 

Втім, за експертними оцінками, це зовсім 
не означає, що така ситуація зберігатиметься 
довго і тим більше постійно. І не факт, що у 
випадку подальшого поглиблення кризових 

явищ  все-
редині Китаю той одного разу не ви-
рішить, наприклад, силоміць «воз-
з’єднатись» з Тайванем на власних 
умовах. 

В часовому вимірі це 
може статися до 2027 року, 

коли має відбутись чер-
говий з’їзд КПК, на якому Сі 

Цзіньпін  має намір доповісти про успіхи сво-
го правління з прицілом на черговий термін 
перебування при владі. Адже не випадково, 
за даними ЦРУ США, Сі наказав своїм вій-
ськовим бути готовими до війни саме до 2027 
року. Тим більше, що у 2025 році має бути за-
вершено реформування НВА Китаю. 

Водночас Китай приховано (у т.ч. через 
Іран і КНДР) підтримує рф, щоб запобігти її 
остаточної поразки в Україні і таким чином 
надалі відволікати США від АТР. Зокрема, 
йдеться про будівництво цими країнами на 
території росії потужностей з виробництва 
ОВТ, зокрема, дронів, ракет тощо. 

Трансформація в цифрах

Метою трансформації КМП є створення 
легких і маневрених формацій КМП, здатних 
ефективно діяти в нових умовах, передусім, 
на островах АТР. Для цього вони мають бути 
позбавлені усієї зайвої номенклатури ОВТ, 
передусім, важкої техніки. Натомість, онов-
лені підрозділи мають отримати необхідну 
кількість ефективних ОВТ для забезпечення 
якісної переваги над противником.

 Детальний план скорочення потенціалу 
КМП в частині наземного компоненту пе-
редбачає відмову від важкої бронетехніки і 
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розформування бронетанкових батальйонів 
та трьох рот містоукладників (LVS i LVSR).  
Вже до грудня 2020 року Корпус віддав 323 
з 452 наявних танків M1A1 Abrams (останні 
129 машин залишаться на озброєнні до кінця 
2023 року) та усі БРЕМ M88A2. 

Парк бронетехніки КМП буде обмежено 
БТР LAV-25 8х8 і новими колісними амфібі-
ями ACV 8х8, які замінять штатні гусеничні 
десантні амфібії AAV. Водночас, планується 
додатково створити 3 підрозділи легкобро-
ньованих розвідувальних машин, що сприя-
тиме підвищенню мобільності та швидкості 
розгортання сил.

Ствольна артилерія КМП скорочується 
з 21 до 5 батарей 155-мм буксируваних га-

убиць M777, натомість, реактивна артиле-
рія збільшиться з 7 до 21 батарей колісних 
РСЗВ M142 HIMARS. КМП першим у ЗС 
США отримає на озброєння нову мобільну 
модифікацію далекобійної КР Tomahawk 
наземного базування, а також протикора-
бельну КР 5-го покоління NSM (Naval Strike 
Missile) на роботизованих мобільних плат-
формах JLTV ROGUE Fires. Тобто, пріори-
тетами будуть високоточні точкові удари і 
більша дальність ураження цілей. 

При цьому передбачається, що в разі по-
треби відповідні компоненти (танки, стволь-
на артилерія) будуть відновлені за рахунок 
армійських підрозділів.

Кількість батальйонів морської піхоти має 
бути скорочена з 24 до 21 при одночасному 
збільшенні кількості особового складу в ос-
танніх. Реорганизація стрілецького відділен-
ня передбачає збільшення штату до 15 бійців, 
переозброєння з карабіну М4 на новітній 
М27IAR тощо. Передбачається, що кожне від-
ділення матиме власний дрон і повний зв’я-
зок з операторами важкого озброєння. 

В авіаційному компоненті скоротять з 17 
до 14 ескадрилій багатоцільових конверти-
планів MV-22B Osprey, з 7 до 5 вертолітних 
ескадрилій ударних вертольотів AH-1Z Viper 
i багатоцільових UH-1Y Venom, а також з 8 до 
5 eскадрилій важких транспортних вертольо-
тів CH-53 Sea Stallion. 

Суттєво (з 440 до 300) зменшать кількість 
літаків, що призведе до зменшення замовлен-
ня для КМП на багатоцільові винищувачі F-35 
на близько 120-130 машин. І хоча при цьому 
винищувальні ескадрильї залишаться у попе-
редній кількості 18, кількість машин в кожній 
скоротять з 16 до 10 (літаки  вертикального 
старту і посадки F-35B i  літаки авіаносного 
базування F-35C). 

Натомість, планується розбудова окремих 
елементів КМП. Так, кількість дивізіонів по-
вітряних заправників KC-130J Super Hercules 
буде збільшена удвічі - з трьох до шести. Та-
кож з трьох до шести  має збільшитись кіль-
кість ескадрилій БПЛА MQ-9 Reaper, RQ-21A 

Загальний вигляд варіантів майбутнього легкого десантного корабля (LAW)
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Blackjack тощо, що має забезпечити розвідку, 
спостереження, РЕБ або самостійне завдання 
ударів по цілях. Також для  КМП створюється  
власний великий БПЛА MAGTF (Marine Air-
Ground Task Force) або MUX.

Передбачається забезпечити десантників 
КМП ефективними баражуючими боєприпа-
сами (дронами-камікадзе), які дозволять зни-
щувати ворожу техніку, укріплення та живу 
силу. Серед варіантів – дрон Hero 120, інте-
грований з бронемашиною LAV-M, а також 
з новою тактичною платформою JLTV (Joint 

Light Tactical Vehicle), що створена на заміну 
Humvee та безекіпажним надводним кора-
блем великої дальності (LRUSV). Крім того, 
КМП планує замовити  баражуючі боєприпа-
си AeroVironment Switchblade. 

Кількість особового складу КМП до 2030 
року має скоротитись з 189 до 170 тис. вій-
ськовиків. 

В нових умовах концентрація десантних 
сил навколо кількох великих кораблів стано-
вить небезпеку, як і спроба висадки на берег, 
насичений вогневими засобами противника. 

УДК USS Tripoli (типу America) в якості легкого авіаносця з літаками F-35B

Ймовірний вигляд одного з варіантів автономного безекіпажного десантного корабля для КМП



Відтак, на думку командування КМП, логіч-
ним буде перехід до будівництва і викори-
стання  КМП більшої кількості нових, добре 
озброєних десантних кораблів значно мен-
ших розмірів.

Очікується, що до шести універсальних 
десантних вертольотоносних кораблів-доків 
(LHA/LHD) будуть переведені у клас легких 
авіаносців з літаками F-35B. 

Натомість, для  використання  КМП у 
роззосереджених бойових діях на островах 
за прискореним графіком до 2026 року пла-
нується придбати 28 нових легких десантних 
кораблів (LAW- Light Amphibious Warship) 
водотоннажністю три — чотири тис.тонн, 
розрахованих на транспортування 75 десант-
ників.  Перші з них мають бути готові у 2023 
фінансовому році. 

Також розглядаються варіанти будів-
ництва для потреб КМП в нових умовах 
роботизованих та безекіпажних надводних 
і підводних платформ (кораблів, катерів і 
суден) різного призначення. 

Також КМП розробляє нову тактику вог-
невої підтримки десанту з використанням 
безекіпажних катерів і баражуючих боєпри-
пасів. Йдеться про катери LRUSV від ком-
панії Metal Shark, які матимуть на озброєнні 
баражуючи боєприпаси (дрони-камікадзе). 
Одним із завдань КМП буде знищення бере-
гових укріплень на островах Південно-Ки-
тайського моря. Здебільше, це штучні або не-

великі острови, на яких НВАК розміщує 
РЛС, ПКР, 

артилерійські батареї, склади, аеродроми 
тощо.

Основні показники трансформації 
КМП відповідно до 

USMC Force Design 2030 initiative

Формація Поточний 
склад 2030

Загальна  
чисельність

186,300 174,300

Піхотні батальйони 24 21
Taнкові роти 7 0
Артилерійські 
батареї

21 5

Ракетні батареї 7 21
Авіаційні 
ескадрильї

18 18

Вертольотні 
ескадрильї

17 14

Ескадрильї важких 
вертольотів

8 5

Ескадрильї 
бойових 
вертольотів

7 5

Ескадрильї БПЛА 3 6

Багатоцільовий винищувач 5-го покоління 
F-35B на палубі УДК USS America
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На думку командування КМП, посилення 
американського флоту десантними групами 
експедиційних сил дозволить нарощувати 
присутність США в регіоні. То ж, як бачимо, 
кардинальні зміни у КМП – це дещо більше, 
ніж позбавлення від окремих видів важкої 
військової техніки. Йдеться про принципове 
рішення відродити КМП в якості морського 
активу, тобто, до того, для чого морська піхо-
та і призначалася від самого початку.

Конец формы
Адже протягом останніх 30 років (після 

першої війни в Перській затоці) КМП США у 
збройних конфліктах по суті виконував функ-
цію сухопутних військ з підвищеною мобіль-
ністю або певною мірою-спецназу. До того ж, 
за прогнозами експертів, в сучасних умовах, а 
тим більше, у перспективі, така роль буде недо-
цільною. Ба більше, як вважає генерал-лейте-
нант Ерік Сміт, «без суттєвих організаційних 
змін» американська морська піхота не зможе 
брати участь у високотехнологічному конфлік-
ті проти рівного за силами супротивника.  

Нові можливості-нова тактика 

Реорганізація КМП спрямована на поси-
лення можливостей США щодо стримання 

Китаю, адже Корпус має бути більш ефектив-
ним на нових ТВД, зокрема, в Азіатсько-Ти-
хоокеанському регіоні. Наріжним каменем 
плану реформи командувач експедиційними 
силами Корпусу генерал Трейсі Кінг вважає 
створення 3-х мобільних полків морської пі-
хоти (Marine Littoral Regiments), здатних дія-
ти мобільними групами за підтримки безпі-
лотних систем. 

Першим в якості експерименту в рамках 
КМП почали реорганізацію у MLR (Marine 
Littoral Regiment) Морський літоральний 
(прибережний) 3-го полку Корпусу, що дис-
локується на Гавайях. За новими штатами, він 
складається з бойової групи, батальйону ма-
теріально-технічного забезпечення і баталь-
йону ППО. Чисельність особового складу лі-
торального полку скоротиться з 3,4 до 1,8 – 2 
тис. бійців.

MLR за своїм потенціалом дорівнює двом 
механізованим армійським БТГ, що діють 
на тимчасовій основі. Натомість, MLR є по-
стійною структурою, де засоби підтримки і 
посилення закріплені за ударними підрозді-
лами. Також забезпечується спроможність  
морської піхоти діяти в усіх доменах (море, 
суходол, повітря, кіберпростір) і підвищення 
автономності підрозділів тощо.

Безекіпажний катер LRUSV КМП США



На погляд спеціалізованого видання ВМС 
США USNI News, в такому форматі MLR буде 
здатний ефективно здійснювати боротьбу за 
острови у Індо-Тихоокеанському регіоні, за-
стосовуючи тактику «жаб’ячих стрибків» між 
ними. Тобто, йдеться про стрімке переміщен-
ня морських десантів чисельними островами 
регіону. Відтак, в рамках концепції роззосере-
дженої війни для захоплення острівних тери-
торій Корпусу будуть потрібні не крупні сили 
масованого вторгнення, як зараз, а відносно 
невеликі маневрені підрозділи, створення 
яких має бути завершене до 2030 року.

З прицілом на потенційно можливі кон-
флікти з Китаєм в Корпусі вже  розроби-
ли нову оперативну концепцію передових 
базових операцій експедиційних сил КМП 
(Expeditionary Advanced Base Operations – 
EABO). У випадку конфлікту з Китаєм полко-
ві групи мають десантуватися на невеликих 
островах Південно-Китайського і Східно-Ки-
тайського морів і створювати там за підтрим-
ки безпілотних систем (повітряні, надводні, 
підводні та наземні платформи)  оперативні 
бази. 

Бойові групи чисельністю 50-100 бійців, 
роззосереджені на великих відстанях, завда-
ватимуть постійних ударів по морських і бе-
регових цілях противника поблизу районів 
свого перебування за рахунок технологічної 
переваги у системах пошуку і ураження.

Морські піхотинці атакуватимуть китай-
ські кораблі при спробі пройти повз острови 
далі, до Тихого океану. Для цього десантники 
матимуть усе необхідне - РСЗВ, безекіпажні 
артсистеми і ударні кораблі. Також вони на-
даватимуть цілевказівку віддаленим засобам 
ураження власних сил, повітряного і мор-
ського базування, які можуть використати 
ракети більшої дальності дії.

Водночас, з метою запобігання ударів у 
відповідь, ці бойові групи мають змінюва-
ти дислокацію і навіть острови перебування 
кожні 48 або 72 години. Таку тактику КМП 
вже почали відпрацьовувати на навчаннях 
і, за словами Бергера, вона може в бойових 
умовах створити «чимало проблем» для ВМС 
НВАК.

В цілому, за експертними оцінками, нова 
концепція КМП перетворює його у таку 
собі силу швидкого реагування, здатну ре-
агувати на конфлікти, що можуть раптово 
спалахнути будь-де на планеті. При цьому  
Корпус реагуватиме на події точково, за умов 
власного роззосередження і прихованості, 
завдяки наявності нових мобільних сил і за-
собів, а тактика використання максимально 
відповідатиме новим умовам. Нова концепція 
КМП не передбачає участі у широкомасштаб-
них десантних операціях, йдеться виключно 
про бойові дії у зоні ураження потенційного 
противника. 

Створення такої мобільної структури 
КМП дозволить США значно збільшити про-
екцію сили в Азійсько-Тихоокеанському ре-
гіоні, де Китай постійно проводить військові 
навчання з пусками ракет, здатних знищува-
ти американські авіаносці. У геополітично-
му вимірі  це можна буде розглядати в якості 
тиску на Китай. Також КМП обладнає тимча-
сові бази на островах Нансей, розташованих 
на південь від Японських островів, а також на 
о.Гуам.

Щоправда, нова концепція має і своїх 
критиків. Так, полковник КМП у відставці 
Марк Канціан вважає, що розміщення мор-
ської піхоти на невеликих островах створить 
проблеми для логістики і загрозу постійного 
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обстрілу з боку противника. Інші критики 
звертають увагу на небезпеку того, що реор-
ганізація КМП з прицілом виключно на кон-
флікт з КНР негативно відбивається на гнуч-
кості усього формування. 

Особливо колишні офіцери Корпусу кри-
тикують відмову від важкої бронетехніки, що 
вважають помилкою і наполягають на збере-
женні у складі КМП хоча б одного посилено-
го танкового батальйону. Адже може статись, 
що десантники можуть опинитись в ситуації, 
коли їм гостро знадобиться підтримка влас-
ної важкої броні, якої бракуватиме. 

Насамкінець, не можна виключати засто-
сування Китаєм нестандартних підходів і 
сценаріїв початку бойових дій, наприклад, з 
використанням проксі в особі Північної Ко-
реї, яка може спровокувати  війну на Корей-
ському півострові з одночасною висадкою 
там китайського морського десанту. Такий 
небезпечний сценарій дозволить відволікти 
США на цей напрямок і полегшити наступ 
НВАК на інших, зокрема, на тайванському.   

Український вимір

З нашої україноцентричної точки зору, 
прийнято вважати, що США передусім мог-
ли б прискорити надання нам деяких видів 
наступальної зброї, передусім, далекобій-
них ракет і авіації, що дозволить прискори-
ти контрнаступ і остаточно вигнати агресора 
з окупованих українських територій. Втім, є 
розуміння того, що Вашингтон при усій заці-
кавленості у перемозі України діє обережно, 
керуючись насамперед власними геополітич-
ними інтересами, особливо на китайсько-

му напрямку. І поряд з 
масштабною допомо-

гою, яку Україна от-

римує від США, вона також суттєво допома-
гає американській стороні.

Передусім, йдеться про унікальний бойо-
вий досвід ЗСУ в цілому і української мор-
ської піхоти зокрема у війні з російським 
агресором, який активно вивчається і аналі-
зується у КМП США. Варто згадати класич-
ні літторальні операції  ЗСУ у дельті Дунаю, 
навколо о.Зміїний, у дельті Дніпра, на Кін-
бурнській косі тощо. Це визнають самі аме-
риканські експерти і військові, які працюють 
над вдосконаленням структури КМП, бойо-
вої організації і  розробкою відповідної так-
тики застосування формації. 

Особливого значення набуває досвід бо-
йового використання ЗС України ОВТ аме-
риканського виробництва, що стоять і на 
озброєнні КМП США. Насамперед, це гауби-
ці М777, РСЗВ HIMARS, ПЗРК Stinger, ПТУР 
Javelin, БПЛА, РЛС, засоби РЕБ тощо. Також 
до програм бойової підготовки КМП вже 
включено методи і способи «гібридної війни». 

Своєю чергою, українська сторона також 
уважно стежить за трансформацією КМП 
США і буде переймати все корисне для себе у 
цій царині. Наприклад, для ВМСУ буде ціка-
вим перехід на нові десантно-висадкові за-
соби, платформи середніх і малих розмірів 
(літторальні кораблі) прибережної дії. Це 
для ВМСУ є актуальним питанням з огляду 
на необхідність поповнення. 

Наразі амфібійна складова корабельного 
складу ВМСУ  представлена лише застарілими 
СДК «Юрій Олефіренко», десантним катером 
«Сватове» (вимагають за-
міни) та парою нових де-
сантно-штурмових ка-
терів типу «Кентавр», 
які активно засто-
совуються ВМСУ і 
морською піхотою 

СДК «Юрій Олефіренко»
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в літторальних бойових діях. Також у Севас-
тополі з березня 2014 року залишається захо-
плений росіянами ВДК «Костянтин Ольшан-
ський» з пошкодженими двигунами. 

 Тим часом бойові успіхи української мор-
ської піхоти і ЗС України в цілому у війні про-
ти росії позитивно впливають і на розвиток 
обстановки в АТР, адже завдяки цьому Пекін 
утримується від збройної агресії проти Тай-
ваню. Відповідно, США мають час не лише 
для реорганізації КМП і ВМС в цілому, а й 
для більш ефективного стримання Китаю, уз-
годження планів взаємодії з союзниками та 
використання економічних важелів впливу 
на Пекін тощо. 

Своєю чергою, для Сполучених Штатів 
виграш у часі означатиме багато. У т.ч. з точ-
ки зору подальшої підтримки нашої країни 
як у війні з агресором, так і в післявоєнному 
протистоянні тощо. Відтак, маємо усі під-
стави стверджувати, що саме Україна сьо-
годні заважає диктаторам поставити США 
«на розтяжку» і змусити брати участь од-
ночасно у двох великих збройних  конфлік-
тах у різних кінцях світу.  І саме підтримка 
України дозволяє США вирішити ключове 
питання одночасних війн з різними про-
тивниками.

Недарма відомий американський експерт, 
політолог Рафаель Коен навіть пропонує 
розглядати підтримку України у війні проти 
рф в якості потенційної моделі майбутньої 
оборонної стратегії Сполучених Штатів. 
Особливо з точки зору забезпечення США 
можливості вести переможну війну щонай-
менше з одним противником з одночасним 
стратегічним стриманням агресії інших, як 
передбачає Стратегія національної оборони 
США 2022 року.

У серпні 2022 року під час дискусії у ва-
шингтонському Інституті Брукінгса під наз-
вою: «Корпус морської піхоти США. Стратегія 
національної  оборони і майбутнє експедицій-
ної війни» (The US Marine Corps. The National 
Defense Strategy, and the future of expeditionary 
warfare) експерти  зазначили, що російсько-у-
країнська війна дає багато даних для аналізу і 
корекції існуючих військових концепцій. 

За оцінкою Майкла О’Хенлона, директора 
Центру безпеки, стратегії і технологій і дирек-
тора з досліджень зовнішньої політики Інсти-
туту Брукінгса, реформування КМП є рухом 
у правильному напрямку. У т.ч. з точки зору 
досвіду війни в Україні, ефективного викори-
стання там проти російської інфраструктури 
високоточних РСЗВ, артилерії, ударних дро-
нів тощо. Особливого значення має ефектив-
на тактична розвідка на випередження про-
тивника, здатного атакувати інфраструктуру 
національного рівня.

Також, як зазначалося під час дискусії, 
американські морпіхи все більше будуть пе-
реходити до озброєння і тактики, які з успі-
хом використовують ЗСУ для знищення ро-
сійської інфраструктури.  Український досвід 
буде ще більш корисним на Азіатсько-Тихоо-
кеанському ТВД для відносно невеликих мо-
більних груп. За словами командувача КМП 
генерала Бергера: «Українські збройні сили 
виконують чудову роботу з використанням 
різноманітних засобів збору даних і  знищен-
ня цілей високоточними ударами з великої 
відстані. Ми би також обрали такий підхід».

Джерела:
https://www.techcult.ru/weapon/9323-

amerikanskih-morpehov-budut-podderzhivat-
drony-kamikadze

https://babel.ua/ru/news/41025-morskuyu-
pehotu-ssha-reformiruyut-ona-poteryaet-tanki-
i-artilleriyu-poluchiv-vzamen-drony-i-raketnye-
sistemy

https://americanmilitarynews.com/2020/03/
marines-getting-rid-of-all-tan…

https://www.armyrecognition.com/
may_2020_news_defense_global_security_a…

https://news.usni.org/2020/03/23/new-
marine-corps-cuts-will-slash-all-t…

https://www.wsj.com/articles/marines-plan-
to-retool-to-meet-china-threa… 

https://www.washingtonpost.com/opinions/
the-marines-have-set-the-bar-fo…

https://www.hqmc.marines.mil/ 
www.popularmechanics.com
https://www.wikiwand.com/uk/USS_

Gunston_Hall_(LSD-44)
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Новий дрон для Сил спеціальних операцій NATO
MilitaryLeak, February

Rheinmetall і Aero Vironment, 
американський виробник безпі-
лотних літальних систем, візь-
муть участь у проекті Сил спеці-
альних операцій НАТО. Дочірнє 
підприємство групи Rheinmetall 
Technical Publications GmbH і 
AeroVironment подали заявки 
на участь у програмі закупівель 
невеликих БПЛА, призначених 
для спецоперацій та застосуван-
ня піхотою.

Це БПЛА Puma 3 AE, які 
застосовуються збройними 
силами по всьому світу, а мо-
дульна концепція пропонує 
оптимальну платформу для 
невеликих БПЛА для спецпри-
значенців. Система повинна 
бути здатною працювати у 
будь-яких умовах і середови-
щах, мати максимальну вагу 
10 кілограмів та радіус дії  у 30 
кілометрів.

Перероблений для забезпе-
чення кращих характеристик у 
своєму класі, легкий дрон має 
посилений планер із додатковим 
транспортним відсіком під кри-
лом для вторинного корисного на-
вантаження і додаткового облад-
нання від сторонніх розробників. 

Мультифункціональність апа-
рата дозволяє операторам пере-
микатися між режимом Mantis™ 
i45 і покращеним нічним режи-
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мом Mantis™ i45 N для роботи 
вдень, вночі та в умовах пога-
ної видимості у різних середо-
вищах.

Puma 3 AE може запускати-
ся вручну, із катапульти та інших 
транспортних засобів, а також 
приземлятися на критичних ку-
тах атаки. Puma 3 AE забезпечує 
найкращі у своєму класі можли-
вості у складних умовах по всьо-
му світу. Доступні комплекти й 
обладнання розширюють робо-
чі можливості та навігацію без 
GPS у складних умовах.

ВМС Великобританії отримають безпілотний вертоліт  
австрійського виробництва
Defence Blog, February

10.02.2023 австрійська ком-
панія Schiebel оголосила, що  от-
римала контракт на свій багато-
цільовий безпілотний вертоліт.

Австрійська компанія 
Schiebel, що виробляє міношука-
чі та БПЛА вертолітного типу та 
компанія Thales, що спеціалізу-
ється на авіації, обороні, безпеці 
та наземному транспорті, отри-
мали контракт від Міністерства 

оборони Великобританії на роз-
робку безпілотних авіаційних 
комплексів «Peregrine».

Згідно з прес-релізом, за цим 
контрактом передадуть без-
пілотний вертоліт Camcopter 
S-100, оснащений потужним на-
бором датчиків спостереження, 
який забезпечує  комплексний 
захист кораблів Королівсько-
го воєнно-морського флоту під 

час виконання оперативних за-
вдань.

Тестування дрона вертоліт-
ного типу Camcopter S-100 для 
ВМС США (відео - YouTube / 
SchiebelGroup)

Австрійська компанія 
Schiebel разом із системним ін-
тегратором Thales надасть пе-
ревірений в експлуатації безпі-
лотний вертоліт  S-100 з низкою 
високоточних датчиків і систем 
для спостереження та розвід-
ки (ISR).Розвідувальний радар 
I-Master компанії Thales, EO/
IR-камера та система автоматич-
ної ідентифікації (AIS), поєднані 
з системою прицілювання авіа-
космічної компанії CarteNav, 
забезпечують можливість вияв-
лення та ідентифікації невідо-
мих цілей у будь-яку погоду», – 
йдеться в прес-релізі.

Camcopter S-100 компанії 
Schiebel – це безпілотний лі-
тальний апарат вертикального 
зльоту та посадки (VTOL). Він 
працює вдень і вночі, за будь-
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яких погодних умов, за межа-
ми прямої видимості до 200 
км / 108 морських миль над 
сушею і морем. Його фюзеляж 
з карбонового волокна та тита-
ну забезпечують широкий діа-
пазон комбінацій корисного 
навантаження та витривало-
сті до максимальної висоти 18 
000 футів (5486 метрів – ред.). 

У типовій конфігурації S-100 
несе корисне навантаження 
34 кг/75 фунтів до 10 годин і 
працює на авіаційному паливі 
AVGas або JP-5.

Ганс Георг Шибель, голова 
австрійської компанії Schiebel 
Group, сказав: «Ми надзвичайно 
пишаємося тим, що Міністер-
ство оборони Великобританії 

обрало багатоцільовий без-
пілотний вертоліт Camcopter 
S-100 для авторитетного проек-
ту Peregrine. S-100 є оптималь-
ним БПЛА для зростаючої кіль-
кості військово-морських сил по 
всьому світу. Даний літальний 
апарат довів свою перевагу і ви-
значні можливості під час чис-
ленних операцій».

В Німеччині розробляють сенсорну мережу для  
винищувачів 6-го покоління
The Shephard News Team, February

Об’єднання із чотирьох 
німецьких компаній уклало 
контракт на розробку клю-
чових компонентів сенсорної 
мережі для європейської бо-
йової авіаційної системи май-
бутнього.

Німецький консорціум 
FCMS (Future Combat Mission 
Systemhttps) складається з авіа-
космічної компанії Hensoldt 
Sensors, оборонної компанії 
Diehl Defence, компанії ESG і 
компанії Rohde & Schwarz, от-
римав замовлення на розробку 
основних елементів сенсорної 
мережі для Програми бойо-
вих літаків шостого поколін-
ня FCAS (Future Combat Air 
System).

Німецький консорціум 
FCMS (Future Combat Mission 
Systemhttps), що складається 
з 4 компаній (зображення - 
FCMS Germany)

«Система повітряного бою 
нового покоління вимагає ін-
телектуального підходу до 
незалежного від платформи 
бойового забезпечення, висо-
коякісних датчиків і аналізу 
даних на основі штучного ін-
телекту, – сказав генеральний 
директор авіакосмічної ком-

панії Hensoldt Томас Мюллер і 
додав: Це важливий внесок ні-
мецької промисловості з кон-
сорціумом FCMS».

Консорціум FCMS розро-
блятиме технології для окре-
мих датчиків, а також інно-
ваційну систему мережевих 
датчиків. До 2025 року будуть 
створені демонстратори, щоб 
показати можливості нових 
технологій і незалежне від 
платформи спільне рішення.

Візуалізація системи FCAS 
(Future Combat Air System, 
зображення - FCMS Germany)

Авіакосмічна компанія 
Hensoldt працюватиме над 
сенсорними технологіями та 

об’єднанням даних, а також 
радіоелектронною боротьбою 
та мережами; оборонна компа-
нія Diehl Defense – працювати-
ме над візуалізацією навігації 
та датчиками наведення, а та-
кож концепцією дистанційно-
го керування.

Тим часом компанія ESG 
займатиметься розробкою ар-
хітектури сенсорної системи 
і ресурс-менеджментом, а та-
кож зв’язком, симуляцією та 
льотними випробуваннями, а 
компанія Rohde & Schwarz за-
безпечить стійкий повітряний 
та наземний зв’язок для бойо-
вої хмарної підсистеми (FCAS 
Combat Cloud).
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У Великій Британії затвердили проект зі створення танка 
Challenger 3
Defence Industry Europe, February

Точність зросте на 25%. Французькі снайпери отримають 
нові балістичні обчислювачі
Shepherd, February

Організація із закупівлі та 
обслуговування Міноборони 
Великої Британії разом з Бри-
танською армією достроко-
во схвалили проект (Critical 
Design Review, CDR - ред.) ос-
новного бойового танка чет-
вертого покоління Challenger 
3. Тож нині спільне англій-
сько-німецьке підприємство 
Rheinmetall BAE Systems Land 
може розпочати створення 
прототипів Challenger 3.

Це стало наступним ета-
пом після початкового огляду 
проекту, проведеного в березні 
2022 року, а також стало куль-
мінацією величезного обсягу 
спільної роботи.

Тестування окремих сис-
тем, які будуть інтегровані в 
серійний танк Challenger 3 (ві-
део - YouTube/Rheinmetall - Der 
integrierte Technologiekonzern)

Роботи виконувались згід-
но з контрактом на суму 800 
мільйонів фунтів стерлінгів 
(понад 900 млн дол. США), 
який було укладено з компа-
нією Rheinmetall BAE Systems 
Land у 2021 році на поставку 
148 модернізованих, повністю 

оцифрованих бойових танків 
британській армії з 2027 року.

Субконтракти щодо лан-
цюга поставок тепер укладено 
з британськими компаніями, 
що підвищує статус проекту. 
Після двох ключових огля-
дів проекту майже завершено 
роботу з модернізації та роз-
ширення виробничих потуж-
ностей компанії Rheinmetall 
BAE Systems Land у Телфорді, 
де також будуть вироблятися 
німецько-нідерландські бага-

тоцільові бронетранспортери 
Boxer.

Команда також провела 
успішні випробування новіт-
ньої системи броні, що захи-
стить танк. Крім основного 
договору, ключовим перспек-
тивним напрямком є інтегра-
ція ізраїльської системи ак-
тивного захисту Trophy MV, 
успішна демонстрація якої 
була проведена ще у листопаді 
2022 року.

Повністю оцифровані тан-
ки Challenger 3 отримають такі 
переваги:
• нова 120-мм гладкоствольна 

гарамата з використанням 
найсучасніших боєприпасів;

• новий набір прицілів, що за-
безпечує командирам танків 
покращені можливості ніч-
ного та денного наведення;

• нове рішення для броні;
• система активного захисту;
• башта, яку можна встано-

вити на танки союзників та 
партнерів;

• значно покращена мобіль-
ність завдяки модернізова-
ному двигуну та новій гід-
ропневматичній підвісці.
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Після тривалих випробу-
вань снайперів та призначених 
стрільців, Французька армія 
розмістила перше велике за-
мовлення на новітній баліс-
тичний обчислювач компанії 
FN Herstal.

Бельгійська провідна 
збройна компанія FN Herstal 



оголосила про перше велике 
замовлення на свій балістич-
ний обчислювач FN Elity. За-
мовник – Французька армія. 
Контракт підписали після ми-
нулорічних випробувань, які 
провела армійська Лаборато-
рія бойових досліджень Су-
хопутних військ ЗС Франції. 
Вона і придбала першу партію 
систем FN Elity для випробу-
вань підрозділами снайперів.

Ці випробування дозволи-
ли стрільцям оцінити пристрій 
на французькій великокалі-
берній снайперській гвинтівці 

PGM 12,7 мм і бойовій штур-
мовій гвинтівці для Сил спе-
ціальних операцій FN SCAR-H 
PR 7,62 мм.

За даними компанії FN 
Herstal, балістичний обчис-

лювач скорочував час вияв-
лення-нейтралізації цілі на 
40% і підвищував точність на 
25%. Це також зменшує вагу 
снайперського спорядження 
на 6 кг.

Модульна система подачі й скидання морських мін  
для ВМС Данії та Фінляндії
The Defense Post, February

Датська компанія SH Defense 
підписала угоду з фінськими 
компаніями DA-Group та Forcit 
Defense щодо спільного проекту, 
який стосується морських мін.

Згідно з угодою, команда 
використовуватиме модульну 
систему Cube данської компа-
нії SH Defence для розробки 

концепцій зберігання, подачі і 
встановлення мін. Очікується, 
що отримані контейнерні мо-
дулі будуть сумісні з морськи-
ми мінами Turso і Blocker, ком-
паній DA-Group і Forcit.

“На даний момент система 
Cube пропонує гнучке та економіч-
не рішення, яке дозволяє реконфі-
гурувати судно всього за декілька 
годин. Система доступна з більш 
ніж 300 видами корисного наван-
таження від 160 постачальників”, 
– заявив директор з продажу ком-
панії SH Defense Ларс Гуллаксен.

«Партнерство з компаніями 
DA-Group і FORCIT дозволяє нам 
спільно розвивати багатоцільо-
ві можливості та розширювати 
варіанти корисних навантажень, 
включаючи найсучасніші мор-

ські міни для ВМС скандинав-
ських країн, НАТО та інших», – 
додав Ларс Гуллаксен.

Компанія DA-Group на-
дасть свою запатентовану 
конструкцію морської мінної 
установки Sumico та об’єднає 
її функції із системою Cube 
«для підвищення оперативних 
можливостей та гнучкості вій-
ськово-морського флоту».

«Ми роками працюємо з 
морськими мінами і ми поба-
чили потребу в такій систе-
мі», — сказав Крістіан Торні-
ваара з компанії DA-Group.

«Нещодавні події у сфері без-
пеки вказали на важливість сил 
та засобів обмеження судноплав-
ства та на можливості морських 
мін»,  — додав віце-президент ком-
панії Forcit Defense Ханну Хітті.

«Завдяки цьому партнер-
ству з компаніями SH Defense 
і DA Group ми можемо забез-
печити повний спектр військо-
во-морських можливостей 
світового класу для морської 
оборони», - додав Ханну Хітті.
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https://www.youtube.com/watch?v=7g_TigKWt4E


“Американський Гамбіт”: винищувачі США отримають  
недорогий, але ефективний дрон-помічник Gambit
Breaking Defense, February

Дослідницька лабораторія 
ВПС США (Air Force Research 
Laboratory, AFRL) прогно-
зує перший політ (дрона 
Gambit – ред.) у першій по-
ловині 2024 року, – сказав 
виданню Breaking Defense ке-
рівник програми OBSS Трен-
тон Вайт.

За даними Дослідницької 
лабораторії AFRL, ВПС США 
наближаються до етапу випро-
бувань нового безпілотника 
Gambit від General Atomics. До-
слідницька лабораторія AFRL 

«прогнозує перший політ у 
першій половині 24 року», – 
повідомив виданню Breaking 
Defense керівник програми 
OBSS Трентон Уайт (OBSS – 
Off-Board Sensing Station, поза-
бортова сенсорна станція).

Діяльність програми OBSS 
дещо прихована: співробіт-
ники лабораторії не хочуть 
надавати надто багато подро-
биць через питання безпеки. 
Але, по суті, вона спрямована 
на демонстрацію безпілотно-
го літального апарата з висо-
ким рівнем автономності та 

розвинутим набором датчи-
ків, який може літати в парі з 
винищувачами четвертого та 
п’ятого поколінь (хоча саме 
винищувачі 6-го покоління 
повинні розкрити весь потен-
ціал взаємодії з такими дро-
нами – ред.) і у відповідь на 
запити (пілотів – ред.) надси-
лати дані про націлювання та 
іншу інформацію про потен-
ційні загрози за межами пря-
мої видимості.

Відповідно до прес-релізу 
General Atomics від 2 лютого, 

«літальні апарти серії Gambit 
перевірять концепцію, впер-
ше розроблену дослідниць-
кою лабораторією ВПС США 
(AFRL) у рамках програми 
LCAAPS (Low-Cost Attritable 
Aircraft Platform Sharing, тобто 
програми використання низь-
ковитратних літальних апара-
тів – ред.). «Attritable» – озна-
чає «досить недорогий», який 
не шкода втратити під час бою 
(тому і назва “Гамбіт”, що у вій-
ськовому сенсі означає “можна 
пожертвувати меншим заради 
більшого” – ред.)

Передбачається, що такий 
літальний апарат має обме-
жений ресурс, порівняно з 
винищувачами та бомбарду-
вальниками, а також потре-
бує набагато менше супутніх 
витрат для підтримання його 
робочого стану.

Новий контракт Дослід-
ницької лабораторії ВПС САШ 
(AFRL), вартість якого не роз-
крили ні лабораторія, ні компа-
нія General Atomics, є продов-
женням контракту на суму 17,8 
мільйона доларів, який ком-
панія отримала в жовтні 2021 
року, а також паралельного 
контракту на суму 17,7 мільйо-
на доларів із компанією-конку-
рентом Kratos на концептуаль-
ні розробки OBSS.

У відповідь на питання 
Breaking Defense – представ-
ник Kratos сказав: «компанія 
Kratos Unmanned має кілька 
актуальних програм у галузі 
реактивних БПЛА, і ми не мо-
жемо обговорювати подробиці 
цієї програми».

Керівник програми OBSS 
Трентон Уайт уточнив, що від-
повідно до нового контракту 
з General Atomics, програма 
«доведе, що літак, заснований 
на підході спільного викори-
стання платформи, може бути 
спроектований, побудований 
і запущений. Ця спроба ви-
користовує методи розробки 
лінійки продуктів для комер-
ційної галузі, які, як було до-
ведено, скорочують витрати та 
час виходу на ринку. Дані про 
витрати збираються для пере-
вірки цього підходу.
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Надзвичайно важливі онов-
лення парку літаків радіоелек-
тронної боротьби ВПС Австралії 
та пов’язаних полігонів посилять 
здатність держави-континента 
до електронних атак.

Можливості літаків радіо-
електронної боротьби EA-18G 
Growler переглядаються у рам-
ках проекту AIR 5349 Phase 6 - 
Advanced Growler, надаючи ВПС 
критично важливі передові тех-
нології.

Погляд зсередини літака 
радіоелектронної боротьби EA-
18G Growler ВПС Австралії (ві-
део – YouTube/Royal Australian 
Air Force)

Літак радіоелектронної бо-
ротьби здатний виводити з ладу, 
вводити в оману або блокува-
ти широкий спектр військових 
електронних систем, включаючи 
радари та засоби зв’язку.

Міністр оборонної промис-
ловості Австралії Пет Конрой 
сказав, що проект забезпечує 
передову технологію, необхід-
ну ВПС, «щоб протистояти все 
більш складній та невизначеній 
стратегічній обстановці».

Серед оновлень:
• спільна розробка з ВМС 

США системи подавлення но-
вого покоління для поступової 

заміни тактичної системи глу-
шіння сигналу ALQ-99;
• модернізація літаків, вклю-

чаючи їхні датчики;
• запас протирадіолокаційних 

ракет;
• досконаліші протирадіоло-

каційні ракети більшої даль-
ності;

• розширені можливості для 
ведення електронної бороть-
би на тренувальних поліго-
нах;

• модернізація об’єктів в місті 
Амберлі недалеко від Брісбе-
на та на полігоні Delamere 
Air біля міста Кетрін (Пів-
нічна територія)
Проект забезпечить уніфіка-

цію із літаками ВМС США.
Контракт на суму 277 міль-

йонів доларів США на забезпе-

чення розширених можливо-
стей для ведення електронної 
боротьби на полігонах Австра-
лії отримала австралійська ра-
діолокаційна компанія CEA 
Technologies.

Контракт включатиме низ-
ку стаціонарних та переносних 
випромінювачів для підтримки 
навчань та зміцнення потенціа-
лу об’єднаних сил.

Це перший контракт, 
укладений у рамках проекту 
Phase 6, затверджений бю-
джет якого перевищує 2 мі-
льярди доларів.

Пан Конрой сказав, що ав-
стралійські компанії будуть 
“максимально залучені про-
тягом усього терміну реаліза-
ції даного проекту”.

Автралійські ВПС отримають нову систему РЕБ
Міністерство оборони Австралії, February

В США інтегрували ракету Spike із дальністю 32 км в гелікоптер Apache
The Defense Post, February

Компанія Lockheed Martin 
оголосила про успішний запуск 
ракети Spike NLOS (Non Line-
of-Sight, що в перекладі означає 
“поза межами видимості” — 
ред.) з вертольоту Apache Echo 
Model V6. Продемонструвала 

випробування команда компанії 
Precision Strike на полігоні Yuma 
Proving Ground в Арізоні.

Під час випробування верто-
літ випустив дві ракети Spike по 
нерухомій цілі за двома різними 
сценаріями. Lockheed заявляє, 

що бойові стрільби підтвердили 
сумісність зброї з платформою 
Apache та дозволили ракетам 
пройти кваліфікаційні випробу-
вання.

Spike NLOS – універсаль-
на ракета лінійки Spike, яку 
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розробила ізраїльська компа-
нія RAFAEL (відео – YouTube/
RAFAEL Advanced Defense 
Systems Ltd.)

“Успішна інтеграція Spike 
NLOS на платформі Apache де-
монструє незмінну відданість 
компанії Lockheed Martin рі-
шенням безпеки 21 століття, які 
допомагають нашим клієнтам 
виконувати свої завдання”, — 
сказав керівник програми Том 
Баргнезі.

Ракета Spike NLOS пройде ще 
одне випробування, аби претен-
дувати на льотну придатність. І 
незабаром ракета буде прийнята 
в експуатацію в армії США. Після 
того, як усі випробування будуть 
завершені, встановлену на Apache 
систему озброєння введуть в екс-
плуатацію до вересня 2024 року.

Spike NLOS компанії 
Lockheed Martin (ракету роз-

робила ізраїльська компанія 
RAFAEL, але в США проект 

інтеграції ракети в гелікоптер 
Apache реалізовує саме компа-
нія Lockheed Martin — ред.) — 
це електрооптична/інфрачер-
вона ракетна система, здатна 
вражати цілі на відстані до 32 

кілометрів (19,8 миль). Вона 
оснащена удосконаленим ра-
кетним двигуном та сучасними 
компонентами для ураження 
віддалених чи цілей, схованих 
за рельєфом місцевості.

Зброя спроектована як уні-
версальна, оскільки її можна 
інтегрувати в різні наземні, по-
вітряні та морські платформи.

Крім того, Spike NLOS має 
бездротовий канал передачі да-
них, який надає операторам без-
посередній контроль за зміною 
курсу або припиненням удару 
після запуску.

За даними компанії, інте-
грація ракети в вертольоти 

Apache підкреслює постійне 
розширення системи, аби га-
рантувати, що армія США «й 
надалі буде на крок попереду 
в мінливому середовищі за-
гроз».
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