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Подія в кадрі

таків C-17A Globemaster III Коро-
лівських повітряних сил призем-
лився у Борисполі.

Детальніше про протитанкову 
зброю NLAW від шведського вироб-
ника Saab читайте на сторінках цьо-
го номеру журналу Defense Express

Міністр Збройних сил у Мініс-
терстві оборони Великої Британії 
Джеймс Гіппі підтвердив, що Лон-
дон надав українському війську 
військову допомогу у вигляді «ти-
сяч легких протитанкових ракет» – 
мовою оригіналу «thousands anti-

tank light missiles». Тобто мова йде, 
орієнтовно, про понад 2000 одиниць 
озброєння.

Про це він заявив під час ви-
ступу 19 січня, ще до того, як 
останній з восьми публічно відо-
мих військово-транспортних лі-

Ворожим танкам – 
жодного шансу
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Повітряний міст 
військової допомоги 

Україні: як ми отримали 
понад 1000 ПТРК NLAW 

за 48 годин
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Збройні Сили України

Командувач Сухопутних військ 
Збройних Сил України генерал-пол-
ковник Олександр Сирський, орга-
нізовуючи зустріч з представника-
ми оборонної промисловості, зро-
бив ставку на комунікацію. Поліп-
шення умов обміну інформацією 
та думками між військовими як за-

Комунікація – основа 
ефективної співпраці

Основною метою, яку ставили пе-
ред собою військові було, «звірити 
годинники» у питаннях модерніза-
ції техніки та переозброєння найчи-

сельнішого виду військ Збройних 
Сил України – Сухопутних військ, 
забезпечення його достатніми ре-
сурсами для ефективного застосу-
вання за призначенням в умовах ес-
калації російської агресії та наро-
щування присутності російських 
військ біля українського кордону. 

Перед загрозою 
навали зі Сходу

Сухопутні війська 
ЗСУ інтенсифікують 
взаємодію 
з оборонною 
промисловістю

13 січня 2021 року в Командуванні Сухопутних військ Збройних Сил України, у Києві, відбу-
лась зустріч з керівниками оборонних підприємств України, що задіяні у постачанні нових 
зразків озброєння та військової техніки, а також в модернізації наявних. За висловлювання-
ми учасників – це була перша за останні майже 10 років відверта розмова між військовими та 
виробниками стосовно того, чого на теперішньому етапі розвитку безпекової ситуації довко-
ла України потребують війська, щоб максимально ефективно виконати покладені на них за-
вдання з забезпечення оборони держави. Українські виробники завдяки цьому зробили пе-
реоцінку власних можливостей, побачивши нові горизонти співпраці. Для них також не стало 
одкровенням, що не все з того, що хочуть військові, вони наразі можуть запропонувати...
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Арсенал

томатичний гранатомет та ПТРК 
«Бар’єр». За точність вогню має від-
повідати новий тепловізійний при-
ціл та цифровий комплекс управ-
ління вогнем.

Головний акцент зроблено на не-
обхідності встановлення нового опти-
ко-тепловізійного комплексу спосте-
реження та автоматизованої систе-
ми управління військами для забез-
печення високого ступеня тактично-
інформаційної обізнаності екіпажу.

Тож поки мова йде саме про нарис но-
вої бойової машини – попереднє бачен-
ня необхідної війську машини, без чіт-
ких тактико-технічних характеристик.  
Для нової легкої БМП, яка повинна ма-
ти переднє розміщення моторно-транс-
місійного відділення, збільшений віль-
ний простір у десантному відділенні та 
гідравлічну апарель, бойова маса визна-
чена на рівні не більше 18 тонн. Окрім 
того, легка бойова машина піхоти має 
форсувати водні перешкоди вплав.

Окремо підкреслено, що захист ма-
шини має бути модульного типу із 
можливістю встановлення додаткових 
елементів. Також машина повинна ма-
ти комплекс заходів проти мінної за-
грози – протимінні сидіння та захист.

Щодо вогневих можливостей 
легкої БМП, то зазначено, що во-
на має бути озброєна вже «класич-
ним» для всієї української броне-
техніки комплектом: 30-мм автома-
тична гармата, кулемет 7,62 мм, ав-

Нова БМП бажань
Сухопутні війська ЗСУ 

озвучили нарис 
вимог до нової 

легкої БМП

Командування Сухопутних військ Збройних Сил України оголосило орієнтовні вимоги до но-
вої легкої БМП. Одразу слід підкреслити, що це не короткострокова перспектива, бо поки у 
війську планують провести модернізацію БМП-1 до рівня БМП-1ТС, які разом із БМП-2 будуть 
у найближчому майбутньому становити основу механізованих підрозділів. І саме ці машини 
надалі й має замінити нова легка БМП за планом поступового оновлення ЗСУ.
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Зроблено в Україні

Метою розроблення БМП-1ТС ком-
панія-розробник ТОВ «НВК «Техім-
пекс» ставила втілення перспектив-
них технічних рішень в модерніза-
цію бойової машини піхоти БМП-1 
з меншими економічними затрата-
ми. Протягом 2018-2021 років компа-
нія розробила комплект конструк-
торської документації та виготовила 
зразок бойової машини піхоти БМП-
1ТС з універсальним дистанційно ке-
рованим бойовим модулем «Спис-
Синтез». Це модуль українського ви-
робництва, він успішно пройшов ви-
значальні відомчі випробування і 
Наказом МОУ № 181 від 29 червня 
2021 року допущенний до експлуата-
ції в Збройних Силах України.

Новітнє озброєння та 
система управління озбро-
єнням «Синтез» бойово-
го модуля «Спис-Синтез» 
суттєво розширюють бо-
йову спроможність БМП-
1 та значно покращують 
її вогневу міць для вико-

«Спис» для української армії
Що може дистанційно керований 
бойовий модуль від НВК «Техімпекс»
Збройні Сили України, зацікавлені в уніфікації зразків озброєння та військової техніки, 
знайшли рішення, яке можна використовувати для модернізації наявного парку бойових 
броньованих машин. Це – дистанційно керований бойовий модуль «Спис-Синтез», що 
відповідає всім необхідним вимогам сучасного поля бою. Перша рота бойових машин 
піхоти БМП-1ТС зі встановленим на них БМ «Спис-Синтез» вже була представлена 
в Києві на параді з нагоди 30-ї річниці Незалежності України.

нання різноманітних бойових за-
вдань на сучасному полі бою.

До складу озброєння БМП-1ТС 
з бойовим модулем «Спис-Синтез» 
входить: 30-мм автоматична гар-
мата ЗТМ-1 (2А72), 7,62 мм кулемет 
ПКТ, 30-мм автоматичний гранато-
мет АГС-17 (КБА-117), ПТРК.

Протягом 2022 року ТОВ «НВК 
«Техімпекс» разом з підприємства-
ми ДК «Укроборонпром» та приват-
ними підприємствами України по-
ставить до Збройних Сил України ба-
тальйонний комплект БМП-1ТС (30 
одиниць) в рамках виконання Дер-
жавного оборонного замовлення.

На черзі – масова модернізація 
наявних БМП (а в перспективі й 
БТР) зі встановленням уніфікова-
ного бойового модуля. Це дасть змо-
гу доволі швидко і за прийнятні ко-

шти підняти боєздатність війська. 
З огляду на потреби уніфікації, а 

також закладені при розробці кон-
структивні рішення, бойовий мо-
дуль «Спис-Синтез» пропонується 
встановлювати також на БРМ-1К, 
БТР-70, БТР-80, МТ-ЛБ та МТ-ЛБу.

Крім того, у бойового модуля 
«Спис-Синтез» є гарні перспективи 
і на міжнародному ринку. На сьо-
годні декілька іноземних держав 
вивчають можливості постачан-
ня на їх ринки цього універсаль-
ного та збалансованого по всіх па-
раметрах бойового модуля. Звісно 
ж – ЗСУ, у разі потреби, отримува-
тимуть це повністю вітчизняне рі-
шення позачергово.

Відеосюжет 
про БМП-1ТС 

з модулем «Спис»
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Компанія «Оборонні 
Технології» вирішує 
весь комплекс завдань з 
ремонту та модернізації  
озброєння і техніки зенітно- 
ракетних, радіотехнічних військ 
Повітряних сил, комплексів ППО 
Сухопутних військ. Компанія здійс-
нює ремонт бронетехніки, корабель-
ної, інженерної та іншої спецтехніки,  
виготовляє запчастини. Фахівці компанії 
проводять дослідницько-конструкторські 
роботи з метою підвищення надійності техніки,  
продов ження терміну ї ї експлуатації; модернізації 
складових частин для поліпшення експлуатаційних 
характеристик.

ТЕХНОЛОГІЇ
ОБОРОННІ

НАЙКОРОТШИЙ 
ШЛЯХ ДО ЦІЛІ
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Водночас засіб керування раке-
ти залишається без змін – «лазерна 
стежка», коли прицільна станція ве-
де ракету до цілі у структурованому 
лазерному полі. Проте, як і у випадку 
з повітряним «Бар’єр-В», розробляєть-
ся варіант з альтернативним наведен-
ням за відбитим лазерним променем.

Необхідно зазначити, що викорис-
тання лазерного променя для зни-
щення цілей є доволі незвичним рі-
шенням для зенітних ракет. Зазви-
чай у ЗРК ближньої дії використову-
ються інфрачервоні головки самона-
ведення, які наводяться на тепло від 
двигунів вертольоту чи літака.

З самого початку нова ракета РК-10 
у ДержККБ «Луч» замислювалась як 
універсальний засіб, що призначений 
для знищення наземних та повітря-
них цілей та має розміщуватись на на-
земних, морських та повітряних плат-
формах. Це має бути потужна універ-
сальна зброя, яка здатна знищувати 
противника на відстані понад 10 км.

І у грудні 2021 року на військово-
му полігоні відбулись випробуван-
ня РК-10 у зенітному варіанті, яка 
має стати зброєю нового зенітного 
ракетного комплексу ближньої дії, 
розробку якого ініціював ДержККБ 
«Луч». Саме він має прийти на замі-

ну радянському «Стріла-10» та за-
безпечити захист армійських під-
розділів у ближній зоні.

Перше, на що варто звернути 
увагу, це нове аеродинамічне рі-
шення РК-10 у зенітному варіанті. 
Якщо протитанковий варіант вико-
наний у традиційній схемі – крила 
спереду, рульові поверхні позаду, 
то ракета для ЗРК виконана у схемі 
«качка» з рульовими поверхнями у 
носовій частині ракети.

Це рішення пов’язано із необхід-
ністю забезпечити більшу маневро-
вість ракети для знищення повітря-
них цілей.

Зроблено в Україні

Крок до власного ЗРК

Пуски зенітного 
варіанту ракети 
РК-10 як початок 
створення власної 
вітчизняної 
лінійки ЗРК

Ракета РК-10 у зенітному варіанті пройшла етап заводських випробувань 
на одному з військових полігонів Збройних Сил України. Defense Express 
мав унікальну можливість зафільмувати пуск нової ракети та поспілкуватися 
з Генеральним конструктором – Генеральним директором ДП «ДержККБ «Луч» 
Олегом Коростельовим стосовно нової розробки.
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сутність роботи з оборонних компа-
ній звільнялися провідні інженери, 
конструктори та кваліфіковані ро-
бітники, накопичувалася заборгова-
ність по виплаті заробітної плати.

 При цьому державні замовни-
ки вкрай оптимістично звітували 
про здійснення значних за обсягами 
та грошовими коштами закупівель 
озброєння та військової техніки за 
кордоном.

Минулого року, вперше від по-
чатку російської агресії, частка при-
ватних вітчизняних виробників у 
виконанні ДОЗ суттєво знизилася. 
Це вкрай негативна тенденція, ре-
альна загроза занепаду вітчизняної 
оборонної промисловості, оскільки 
існуючий стан справ у вітчизняно-
му ОПК призводить до зневіри  ке-
рівництва та працівників підпри-
ємств щодо доцільності подальшого 
ведення діяльності в оборонно-про-
мисловій сфері.

Окрім того, на мою думку, нега-
тивним чинником в площині обо-
ронних закупівель є те, що, на жаль, 
на восьмому році війни процеси 
прийняття рішень щодо постанов-
ки на озброєння зразків ОВТ, укла-
дання контрактів, оперативного  ви-
рішення нагальних робочих питань 
тощо не тільки не спрощуються, а 
навпаки, ускладнюються.

Для приватної «оборонки» 
рік, що минув, видався не-
простим. Про те, чому так 
сталося і якими для підпри-
ємств-учасників ГС «Ліга обо-
ронних підприємств України» 
вбачаються перспективи 
2022 року, ми поспілкува-
лися з гендиректором Ліги 
Олега Брюшковського.

– Насправді для приватних обо-
ронних компаній минулий 2021 рік 
був складним і насиченим викли-
ками, пов’язаними не лише із за-
старілими проблемами вітчизняно-
го ОПК, а й новими, з якими зіштов-
хнулися вперше. 

Вкрай негативно на роботі переваж-
ної більшості підприємств позначилися 
карантинні обмеження. Особливо на по-
чатку року, коли виробництво на бага-
тьох підприємствах довелося призупи-
няти і значна кількість працівників ви-
мушені були перебувати на самоізоля-
ції. Крім цього, карантинний режим по-
значився й на постачанні складових, осо-
бливо тих, які підприємства отримува-
ли з-за кордону. Терміни постачання ім-
портних комплектуючих збільшилися в 
рази, що потягло за собою зрив виконан-
ня графіків робіт і поставило під загро-
зу вчасне виконання зобов’язань по ДОЗ. 

Для прикладу, одним з проявів 
кризи, пов’язаної з антипандемічни-
ми обмеженнями, став дефіцит на-
півпровідникових радіоелементів, 
що виник в електронній промисловос-
ті. Терміни поставки такої продукції 
збільшилися з 6-8 тижнів у 2020 році до 
50-80 тижнів у 2021 році. 

– Але ж упродовж 2020 року багато 
сподівань пов’язувалося з імплемен-
тацією нового Закону України «Про 
оборонні закупівлі»…

– Так, але, на жаль, ці сподіван-
ня також не були до кінця реалізо-
вані – закон так і не запрацював у 
повному обсязі, і весь 2021 рік під-
приємствам – виконавцям держав-
ного оборонного замовлення дове-
лося працювати в режимі так звано-
го «перехідного періоду».

На практиці це призвело до то-
го, що виробники та постачальники 
продукції для потреб Збройних Сил 
України та інших військових форму-
вань держави тривалий час не ма-
ли уяви про їхнє залучення до ви-
конання ДОЗ, про його обсяги, умо-
ви авансування та терміни виконан-
ня. Навіть на кінець восьмого міся-
ця минулого року спостерігалася си-
туація, коли державні контракти не 
укладалися, робота підприємств бу-
ла поставлена на паузу, і через від-

Ліга оборонних підприємств 
України – підсумки 2021 року:
ретроспектива з відчуттям 
примарності стриманого оптимізму

Олег Брюшковський,
Генеральний директор 

«Ліги оборонних підприємств»
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– Якось надто песимістично скла-
дається наша розмова. Невже на-
справді минулого року все було 
так погано?

– Звісно, як я вже сказав, рік був 
складним, але були й позитивні речі.

Насамперед слід згадати прийнят-
тя та затвердження Указом Президен-
та України «Стратегії розвитку обо-
ронно-промислового комплексу Укра-
їни», яка визначила основні завдан-
ня та пріоритетні напрямки розви-
тку вітчизняного оборонно-промис-
лового комплексу. Окрім цього, впер-
ше за роки незалежності було прове-
дено ініційоване Мінстратегпромом 
засідання Координаційної платфор-
ми з розвитку озброєння і військо-
вої техніки. Діалог, започаткований 
під час першого засідання платфор-
ми, насправді показав, що такий фор-
мат спілкування дійсно спроможний 
сприяти реалізації єдиної державної 
промислової політики у сфері оборон-
ного замовлення, оборонно-промис-
лової та авіакосмічної діяльності.

Великі очікування також можна 
пов’язувати з тією зацікавленістю до 
оборонної продукції вітчизняних під-
приємств, яку з кінця минулого року 
проявляє нове керівництво оборонно-
го відомства та Збройних Сил – осно-
вного вітчизняного замовника озбро-
єння та військової техніки. У цьому 
плані також хочеться відзначити ро-
бочу нараду Командувача СВ ЗСУ ге-
нерал-полковника Олександра Сир-
ського з представниками вітчизня-
них конструкторських бюро, яка від-
булася на початку цього року. На цьо-
му заході  основною темою обговорен-
ня стало переозброєння СВ ЗСУ та мо-
дернізація вже існуючих зразків вій-
ськової техніки.

Окремо варто пригадати прове-
дення першого Міжнародного обо-
ронного інвестиційного форуму, та-
кож ініційованого Мінстратегпро-
мом та присвяченого пошуку нових 
напрямів розвитку оборонної про-
мисловості України. Ці та інші кро-
ки, зроблені минулого року, безу-
мовно дають привід для стримано-
го оптимізму. Тим більше, що на-
віть в складних умовах минулого 

року більшість приватних оборон-
них підприємств продовжили робо-
ти не лише щодо виконання оборон-
них замовлень, але й чимало зусиль 
спрямували на створення новітніх 
зразків озброєння та військової тех-
ніки. Про те, що українська приват-
на оборонка здатна не лише забезпе-
чити потреби вітчизняних замовни-
ків, а й успішно конкурувати зі сво-
єю новою продукцією на міжнарод-
ному ринку озброєнь, засвідчили 
розробки учасників Ліги, продемон-
стровані у виставковому центрі «Ки-
ївЕкспоПлаза» під час презентації 
оборонної продукції іноземним вій-
ськовим дипломатам – членам Ки-
ївської асоціації військових аташе 
(КАВА) та під час минулорічної ви-
ставки «Зброя та безпека». Особли-
ву увагу на цьому заході привертали 
стенди з продукцією та перспектив-
ними розробками  компаній «Доля і 
Ко.ЛТД», «Радіонікс», «Спаринг-Віст 
Центр», UA.RPA, «Мотор Січ», «Теле-
карт-прилад» тощо. Своєрідною «ро-
дзинкою» виставки став широкий ді-
апазон безпілотних систем, як назем-
них, так і повітряних, представле-
них підприємствами «Інфоком ЛТД», 
«Рамзай», «Атлон-Авіа», «Скаетон».

– Які завдання ставить перед со-
бою Ліга у поточному році? Які 
проблемні питання, пов’язані з ді-
яльністю підприємств приватного 
сектору ОПК, на Ваш погляд, по-
требуватимуть у 2022 році першо-
чергового вирішення?

– Маю зазначити, що упродовж 
останніх п’яти років Ліга неоднора-
зово зверталася до керівництва дер-
жави, керівників профільних мініс-
терств та відомств з пропозиціями що-
до розширення державно-приватного 
партнерства в оборонно-промисловій 
сфері та подолання проблемних пи-
тань, які мають місце у вітчизняному 
оборонно-промисловому комплексі.

На жаль, значна частина з них за-
лишається невирішеною досі, що уне-
можливлює подальший сталий роз-
виток вітчизняного ОПК. І це особли-
во чутливий чинник сьогодні, коли 
загроза великої війни з нашим північ-

ним агресивним сусідом загострила-
ся як ніколи раніше. Зокрема, йдеть-
ся про створення особливого механіз-
му кредитування підприємств-вико-
навців державних контрактів з обо-
ронних закупівель, перегляд та змі-
на форми типового державного контр-
акту (договору) на виготовлення та 
поставку товарів оборонного призна-
чення, зміну системи фінансування, 
збільшення прибутку при виробни-
цтві оборонної продукції, зменшення 
податкового навантаження на підпри-
ємства, які є виконавцями державних 
контрактів з оборонних закупівель, 
низка питань з лібералізації зовніш-
ньоекономічної діяльності підпри-
ємств, участі у міжнародних вистав-
кових заходах тощо. 

Є в Лізі також напрацювання зі 
створення національної системи 
конфіденційного радіозв’язку, яка 
забезпечить єдине управління всіх 
силових структур держави в кризо-
вих ситуаціях, в тому числі в умовах 
особливого періоду та для організа-
ції територіальної оборони. Також 
ми будемо ініціювати створення в 
Україні  сертифікаційного центру з 
досліджень і випробувань авіацій-
ної техніки та Державного центру з 
авіаційних матеріалів.

Наразі ми в Лізі опрацювали, ви-
значили та надіслали до Мінстратег-
прому перелік питань, які можуть бу-
ти розглянуті на засіданнях Міжві-
домчої комісії з питань оборонно-про-
мислового комплексу упродовж 2022 
року. Плекаємо надію, що цей орган 
поновить свою ефективну роботу у то-
му контексті його діяльності, який іс-
нував до 2019 року.

Тож сподіваємось, що вже най-
ближчим часом керівництвом держа-
ви будуть вжиті всі невідкладні захо-
ди щодо координації роботи всіх учас-
ників, задіяних у процесі оборонних 
закупівель, будуть вирішенні принай-
мні найгостріші проблемні питання 
та розпочнеться системна робота по 
забезпеченню українського війська 
новими зразками озброєння та вій-
ськової техніки, які є вкрай необхід-
ними для захисту незалежності та су-
веренітету нашої держави. 
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Подія

рони України, які фактично були для 
них безкоштовними та безмежними.

Ця кланова, корупційна система 
виявилась настільки прибутковою, 
що вирішила законсервувати свою 
життєздатність в державі, засекрети-
ти та нікого не допускати до цього ви-
ду діяльності. Ніколи не йшлось про 
обороноздатність, підприємства та 
їх прибутковість тощо. Але з 2014 ро-
ку ситуація суттєво змінилася – про-
даж надлишкового майна зупинив-
ся, з’явилась складова імпорту для 
потреб ЗСУ, з’явились нові приватні 
підприємства, що почали активно ви-
робляти продукцію військового при-
значення, і згідно зі статистикою, за-
раз виконують понад 50% ДОЗ. Ціл-
ком логічно, що через певний час, за-
довольнивши внутрішній попит на 
власну продукцію, з’явилась потре-
ба в пошуку нових ринків збуту. Для 
цього є два шляхи – звертатись за ці-
єю послугою з просування продукції 
на експорт до державних компаній-
спецекспортерів зі складу ДК «Укро-
боронпром» або отримувати власну 
ліцензію на експорт власної продук-

Після колапсу СРСР в Україні чис-
ленні суб’єкти підприємництва поча-
ли займатись торгівлею військовою 
продукцією, якої було дуже багато на 
складах. Щоб уникнути неконтрольо-
ваного розповсюдження цієї продук-
ції по світу, західні партнери пролобі-
ювали створення Державної служби 
експортного контролю, а також обме-
ження кількості цих суб’єктів до вузь-
кого переліку. Таким чином, монопо-
лію здобула спочатку одна державна 
фірма, а згодом це призвело до ство-
рення вичерпного переліку держав-
них спецекспортерів. Ці підприєм-
ства думали лише про доступ до над-
лишкових запасів Міністерства обо-

Сергій СЛЮСАРЕНКО, 
директор ТОВ «ІНКОМПАС»

Право на експорт

В Україні з’явився 
перший приватний 
спецекспортер

10 листопада 2021 року Кабінет Міністрів України вніс зміни до 
постанови 1228 від 12 липня 1999 року – цей запис не став по-
пулярною новиною, але серед спеціалістів галузі почалась жва-
ва дискусія, адже саме тоді відбувся логічний крок з лібералі-
зації ринку продажі військової техніки – ТОВ «ІНКОМПАС» (вхо-
дить до «Ліга оборонних підприємств України») отримало право 
на здійснення експортної діяльності й, фактично, стало першим 
приватним спецекспортером. Тепер в держави немає моно-
польного права на продаж продукції військового призначення.
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пеки/цивільного захисту, де муніци-
палітети, служби, місцеві представ-
ники збройних сил, представники не-
урядових організацій та підприємці 
сидять за одним столом. У Фінляндії 
розташований також Євроатлантич-
ний центр гібридних загроз, де одна зі 
структур займається саме питаннями 
стійкості. Досвід Фінляндії частково 
перейняла Естонія та Латвія, фокусу-
ючись на всеосяжній обороні та безпе-
рервності критичних функцій.

Актуальність
Відсутність системи національ-

ної стійкості не лише знижує рівень 
обороноздатності країни, але й при-
зводить до того, що дуже неефектив-
но використовується потенціал ак-
тивної частини населення з високим 
рівнем національної самосвідомості 
та громадянської ідентичності. 

Наразі протидія загрозам воєнно-
го та невоєнного характеру в Украї-
ні фактично звужена до діяльності 
Міноборони, ДСНС та НГУ у відпо-
відних сферах, яка часто регламен-
тується застарілими нормами. Крім 
того, внаслідок вимог конфіденцій-
ності та різних завдань за призначен-
ням, взаємодія між цими компонен-
тами є обмеженою. Це призводить до 
багатьох негативних наслідків, в т.ч.:
• не забезпечується системна про-

тидія більшості загроз невоєнного 
характеру, окрім тих, що входять 
до компетенції ДСНС та НГУ;

• низька якість моніторингу стану 
справ, аналізу даних та прогно-
зування розвитку подій в сферах 
відповідальності;

• мобілізаційні завдання форму-
ються без урахування реальних 
потреб та спроможностей;

Втілювати концепт стійкості в органі-
зацію управління державою цивілізова-
ні країни стали нещодавно. Частково че-
рез це різні країни визначають стійкість 
по-різному і різними способами інтегру-
ють стійкість до існуючих структур (пе-
реважно до структур цивільної оборони 
та кризового управління). З огляду на те, 
що концепт новий, дуже мало матеріалів 
про рішення на національному рівні що-
до структури та імплементації.

Наприклад, НАТО, ЄС та ОЕСР (Ор-
ганізація економічного співробітництва 
та розвитку) розглядають стійкість із 
різних кутів. НАТО – з військової точ-
ки (постачання військ, завдання для ци-
вільної оборони, опір). ЄС дивиться з 
точки зору економічної безпеки та наці-
ональної безпеки (скринінг інвестицій, 
безпека постачання, енергетична безпе-
ка, цифрова стійкість, стійкість і захист 
критичної інфраструктури і т.д.). OECР 
– з погляду покращення інвестиційного 
клімату, фокусуючись на стійкості біз-
несу, інфраструктури, цифрової сфери, 
на добробуті жителів і т.п. 

Відрізняється сприйняття стійкос-
ті у прикордонних з РФ країнах та кра-
їнах Західної Європи. Наприклад, краї-

ни Балтії розглядають планування стій-
кості разом із плануванням опору. У кра-
їнах із доктриною тотальної оборони під-
готовка до стійкості включає військові 
загрози. Своєю чергою, це менш актуаль-
но для багатьох країн Західної Європи.

У більшості країн ЄС/НАТО не-
має єдиного відомства, яке відповідає 
за стійкість. Часто координацією пи-
тань стійкості займаються сектораль-
ні міністерства. У країнах доктрини 
тотальної оборони координацію часто 
здійснює Міноборони (наприклад, у 
Латвії). Норвежці фокусуються на за-
безпеченні постачання військ союзни-
ків. Шведи лише почали відтворюва-
ти систему тотальної оборони. 

Серед скандинавських країн най-
більш розвинута система стійкості у 
фінів. Фінська модель – це централь-
ний орган (комітет безпеки), що очо-
люється держсекретарем Міноборо-
ни, який виконує координаційні функ-
ції. До складу комітету входять держ-
секретарі всіх міністерств, а також 
представники неурядового сектору. 
На регіональному рівні існують різні 
моделі мереж співробітництва (клас-
терів) або регіональних комітетів без-

Стратегія

Протистояти загрозам
Чому Україні потрібна «Концепція 
забезпечення національної стійкості»
Сьогодні в провідних країнах стійкість розглядається як забезпечена 
відповідним законодавством сукупна готовність та спроможність на-
селення, громад, органів влади та органів місцевого самоврядування 
протистояти загрозам воєнного та невоєнного характеру. Конкретні ці-
лі, шляхи та способи досягнення кожна країна вибирає та формує від-
повідно до пріоритетів власних національних інтересів та умов зовніш-
нього та внутрішнього середовищ. Зрозуміло, що форми та механіз-
ми забезпечення стійкості в аспекті попередження та протидії гібрид-
ним загрозам та загрозам воєнного характеру не афішуються, тому в 
Таблиці 1 можна побачити вибіркову інформацію про цілі, шляхи та спо-
соби досягнення цілей у сфері забезпечення національної стійкості в 
аспекті протистояння загрозам саме невоєнного характеру. Розвинута 
стійкість значно посилює спроможність як системи державного управ-
ління, так і населення не здаватися при настанні лихих часів, а проти-
стояти, зберігаючи можливість виконувати всі основні функції.
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У грудні 2021 року на ДП 
«Шепетівський ремонт-
ний завод» прибула партія 
шасі Tatra для випуску но-
вої української 220-мм ре-
активної системи залпово-
го вогню «Буревій».Defense 
Express вдалося отримати 
ексклюзивні фото з оборон-
ного підприємства з новими 
Tatra T815-7 у колісній фор-
мулі 8х8. Мова йде про пер-
шу партію у кількості 16 ма-
шин, які були прийняті фа-
хівцями державної компанії 
«Укрспецекспорт» у чесько-
го виробника Excalibur Army і 
надходять на підприємство.

Співробітництво

Tatra в Україні

Як виглядає 
РСЗВ «Буревій» 
на чеських шасі
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Співробітництво

Основний бойовий танк. Чи мож-
на говорити про те, що ця бойова ма-
шина вже досягла межі своїх спро-
можностей і більше не може так само 
успішно діяти на полі бою, як це було 
за часів Другої світової війни? 

Консерватор, який не стежить за 
сучасними тенденціями, можливо, 
погодиться з таким твердженням. 
Експерти продовжують сперечатися 
про те, які завдання має вирішувати 
танк у сучасному бою. До того ж в епо-
ху поширення безпілотних техноло-
гій танк може стати легкою мішенню 
для дрона-камікадзе. Це дає підстави 
говорити про те, що час бойового тан-
ка з традиційним броньовим захис-
том добігає кінця. Проте фахівці фір-
ми ASELSAN вважають, що розвиток 
основного бойового танка має продо-
вжуватись. Вони пропонують рішен-
ня, які посилять спроможності бойо-
вого танка і при цьому допоможуть 
йому стати менш вразливим для атак 
противника.

Чому країни повинні інвестувати 
кошти й зусилля у розвиток техноло-

гій основних бойових танків (ОБТ)? 
По-перше, тому що танк, попри його 
низьку ефективність у певних бойо-
вих ситуаціях та стрімкий розвиток 
безпілотних засобів ураження, поки 
що не має чим замінити в плані вог-
невої потужності та рівня захище-
ності при веденні бойових дій на зем-
лі. По-друге, танкові технології, як і 
раніше, дають розробникам озброєнь 
хороший матеріал для пошуку нетра-
диційних рішень та створення засо-
бів протидії новим загрозам.

Поки робота над створенням тан-
ка майбутнього триває, більша час-
тина нинішнього танкового парку 
вже не відповідає вимогам сучасної 
війни. Що можна зробити для того, 
щоб танк міг і надалі виступати в ро-
лі потужного супротивника на полі 
бою? Відповідь на це питання дає фір-
ма ASELSAN, яка має великий досвід 
та спроможності у сфері модернізації 
бронетехніки.

Старий танк можна замінити но-
вим, проте така заміна коштуватиме 
занадто дорого і не буде ідеальним 

рішенням у сучасних умовах. Якщо у 
ХХ столітті головною перевагою тан-
ка була його вогнева міць, то сьогодні 
він все більше починає використову-
ватися як засіб підтримки наземних 
операцій. Тому, враховуючи цю тен-
денцію, більш оптимальним рішен-
ням як з технічної, так і з фінансової 
точок зору було б не створення нових 
платформ, а модернізація до сучас-
ного рівня вже існуючого парку. Та-
ка модернізація дозволить не лише 
підвищити до сучасних вимог тех-
нологічний рівень цього стратегічно 
важливого військового ресурсу, але й 
і зробити його більш ефективним та 
стійким у боротьбі із загрозами на су-
часному полі бою.

Маючи у своєму арсеналі но-
вітні технології танкобудування, 
ASELSAN приділяє особливу увагу 
питанням модернізації та підготов-
ки танка до ведення бойових дій в 
умовах сучасної війни, де йому дово-
диться мати справу з розумним, до-
бре підготовленим супротивником.

Пропоновані фірмою рішення в 

ПРОЄКТИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ОСНОВНИХ 
БОЙОВИХ ТАНКІВ ВІД КОМПАНІЇ ASELSAN

Компанія ASELSAN постачає електронне обладнання 
для турецького основного бойового танка Altay
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галузі танкової модернізації вже за-
рекомендували себе в ході нещодав-
ніх військових конфліктів, коли во-
ни допомогли зберегти життя солда-
тів та дали їм нові спроможності на 
полі бою. Модернізаційний пакет від 
ASELSAN включає заходи щодо під-
вищення рівня захищеності та живу-
чості танка за рахунок впровадження 
систем пасивного та активного захис-
ту. Ці системи покликані захистити 
бойову машину та її екіпаж від кон-
венційних та асиметричних загроз. 
Для цього використовується низ-
ка радіолокаційних та електронно-
оптичних сенсорів, засоби зв’язку та 
системи озброєнь, які в комплексі з 
посиленням механічних систем до-
зволяють підвищити живучість тан-
ка та екіпажу під час бойових дій.

Для того, щоб зробити танк більш 
потужним і ефективним гравцем на 
полі бою, ASELSAN пропонує свій 
комплекс управління вогнем (FCS), 
а також інтерфейс Бойової систе-
ми управління (BMS), що дозволить 
екіпажу здійснювати комунікацію 
та діяти в рамках єдиної бойової ме-
режі командування й управління 
С2. Вже існуюча система управлін-
ня вогнем модернізується практич-
но до рівня новітньої системи з функ-
цією комп’ютерного управління вог-
нем і можливістю супроводу цілей в 
автоматичному режимі. Завдяки ви-
користанню сучасних алгоритмів су-
міщень забезпечується висока точ-
ність вогню, а отже і ймовірність ура-

ження цілі з першого пострілу, навіть 
за умов, коли й сам танк, і об’єкт ура-
ження перебувають у русі. Для досяг-
нення високих параметрів точнос-
ті вогню встановлюється додатко-
ве обладнання, зокрема панорамний 
перископ для командира екіпажу 
(СРР) та перископ для навідника (GP), 
а управління гарматою та баштою 
здійснюється за допомогою системи 
електричних приводів (EGTDS). 

У перископах командира та навід-
ника реалізована функція стабіліза-
ції зображення, а система EGTDS до-
зволяє стабілізувати основну гарма-
ту і таким чином забезпечити висо-
ку точність наведення під час руху. 
Крім того, впровадження системи 
EGTDS дозволяє усунути проблеми, 
які часто виникають внаслідок не-
стабільної роботи гідравлічної при-
водної системи, що в деяких випад-
ках може мати критичні або навіть 
дуже небезпечні наслідки для живу-
чості танка та його екіпажу. Це також 
сприяє зниженню акустичної поміт-
ності танка та дозволяє знизити вар-
тість його обслуговування та мате-
ріально-технічного забезпечення. За 
умови комплексного застосування 
цих компонентів модернізації систе-
ма ASELSAN FCS забезпечує високу 
ефективність танка на полі бою.

Одним із найважливіших компо-
нентів сучасного поля бою є бойова 
мережа командування та управлін-
ня С2. В умовах сучасної війни необ-
хідно вміти швидко приймати рішен-

ня та практично миттєво виконувати 
завдання, поставлені у рамках бойо-
вої вертикалі управління. Такі спро-
можності забезпечує бойова система 
управління ASELSAN BMS, де функ-
ції командування/управління реа-
лізовані в рамках екосистеми, куди 
входять пакет апаратно-програмного 
забезпечення С2, радіостанції з про-
грамованими параметрами, цифро-
ві засоби внутрішнього зв’язку, а та-
кож системи навігації та відображен-
ня інформації. Система BMS за допо-
могою мережевого інтерфейсу вза-
ємодіє з системою управління вог-
нем FCS, дистанційно керованим бо-
йовим модулем і бортовими сенсора-
ми, що забезпечує високий рівень ав-
томатизації функцій і завдань.

ASELSAN відповідає за постачан-
ня електронного обладнання для ту-
рецького ОБТ Altay. Таким чином, 
цей танк має всі ті спроможності, про 
які вже говорилося вище. ASELSAN 
має величезний досвід модернізації 
основних бойових танків. Це, зокре-
ма, такі машини як Leopard 1, Leopard 
2, M60, а також T-72 A/B. Компанія вже 
здійснила або має підписані контр-
акти на модернізацію загалом по-
над семи сотень танків. Для посилен-
ня спроможностей та підвищення бо-
йової ефективності танка Т-72 компа-
нія розробила спеціальний модерні-
заційний пакет. При цьому вага бойо-
вої машини залишається практично 
на тому самому рівні. Це означає, що 
цей радянський танк зможе отрима-
ти сучасні спроможності і водночас 
зберегти свої високі характеристики 
мобільності.

У центрі уваги компанії ASELSAN 
завжди були потреби й вимоги її за-
мовників на місцях. Компанія по-
стійно вкладає кошти в розвиток сво-
єї закордонної інфраструктури із роз-
робки, виробництва та технічної під-
тримки, що дає їй змогу оперативно 
реагувати на запити своїх замовни-
ків по всьому світу. Саме тому діяль-
ність компанії ASELSAN UKRAINE 
LLC охоплює не тільки сферу спіль-
ного виробництва, але й і послуги з 
технічного обслуговування своєї про-
дукції в Україні.
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шим показником 
серед ПТРК, максимальна – до 600-
800 метрів. Останній показник на-
пряму пов’язаний із засобом наве-
дення ракети.

Варто зазначити, що NLAW 
фактично є останнім елементом 
протитанкової оборони піхотних 
підрозділів і, як все інше озбро-
єння, є частиною загальної сис-
теми. На полі бою він починає 

Призначення NLAW
Під час створення ПТРК NLAW 

(також відомий як MBT LAW та RB-
57) у шведській Saab Bofors Dynamics 
одразу заклали декілька головних 
особливостей комплексу.

По-перше, він має бути простим у 
використанні та максимально ефек-
тивно протидіяти танкам та іншій бро-
нетехніці – передусім виробництва РФ. 
У Saab без жодних ремарок у вигляді 
типової цілі для свого ПТРК зобража-
ють російський Т-90, а в офіційних пу-
блікаціях пишуть, що NLAW – ефек-
тивне рішення на фоні «геополітичної 
нестабільності навколо Європи».

Тобто були враховані можливості 
та слабкі місця саме російських тан-

ків, а також реальні умови сучасного 
бою «високої інтенсивності» – повно-
масштабних бойових дій.

Саме такі вимоги сформулювали 
нарис NLAW: малі габарити та ва-
га, можливість використання одні-
єю особою, мінімізація часу від вияв-
лення цілі до її знищення, принцип 
«вистрілив та забув», а також пасив-
ний алгоритм наведення, який не до-
зволяє сенсорами лазерного опромі-
нення зафіксувати загрозу.

Окрім танків, шведський ПТРК 
можна застосовувати проти будь-
якої іншої бронетехніки та звичай-
ної техніки, укріплень та гелікопте-
рів противника.

Дистанція стрільби розробником 
визначена у межах від 20 метрів, що, 
відповідно до заяв Saab, є наймен-

Аналіз

Повітряний 
міст військової 
допомоги
Плюси, особливості та недоліки ПТРК NLAW: 
знайомимось ближче з новою зброєю
Протитанковий ракетний комплекс NLAW стоїть на озброєнні Швеції, Великобританії, 
Фінляндії, Швейцарії та ще п’яти країн. Тепер таку зброю мають і Збройні Сили України. 
Defense Express вирішив по полицях «розкласти» ПТРК NLAW та визначити, 
на що ж здатне це озброєння.
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Україні не загрожують російські МБР РВСН та БРПЛ ВМФ, які служать 
для стратегічного ядерного стримування США. Їй не загрожує ядерна 
зброя РФ. Але у ЗС Росії є комплекси неядерних високоточних ба-
лістичних та крилатих ракет (БР та КР) сухопутного, морського та 
повітряного базування – оперативно-тактичні (до 500 км), а та-
кож середньої та меншої дальності (500-5500 км), і вони мо-
жуть частину з цих ракет використовувати для ударів по 
Україні. А у перспективі кількість цих ракет збільшить-
ся. Поки що вони застосовуються для залякування 
України та інших країн (а також для показових ударів 
у Сирії), а у випадку війни з Україною складуть 
основу 1-го удару та 
зможуть брати участь у 
наступних. Про фор-
мування військ (сил) 
ЗС Росії, здатних за-
стосувати ці ракети 
проти України, носі-
їв та самих ракет, а 
також про те, чим та 
як Україні бороти-
ся з цією загрозою 
– у статті Defense 
Express.

Низка з’єднань СВ, ВМФ та ВПС 
ЗС Росії озброєні ракетними комп-
лексами (РК) для завдання неядер-
них ударів по наземних цілях.

СВ мають ракетні бригади (Рбр) з ОТРК 
9К720 «Искандер-М». Кожна з 12 армій 
СВ має 1 Рбр. Але зосеред-

Аналіз

Російські ракетні 
комплекси 
«Искандер-М»
Чим вони загрожують Україні 
та як з ними боротися
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Російські надводні угрупован-
ня, що діють з територій військо-
во-морських баз, розосереджених 
по периметру Чорного моря, вже 
багато років вільно проводять свої 
операції в даному регіоні. При цьо-
му Росія переслідує три основні ме-
ти: максимально віддалити один 
від одного кораблі та угрупован-
ня сил НАТО, посилити важелі сво-
го економічного впливу в регіо-
ні та забезпечувати собі доступ до 
території Сирії через свою єдину у 
близькосхідному регіоні військово-

Аналіз

Битва за Чорне море
Як інтеграція сил та засобів Корпусу морської піхоти та 
Морського компонента Об’єднаних сил допоможе США 
перемогти у протистоянні з Росією на Чорному морі

Об’єднання сил і засобів Морської піхоти та Військово-
морських сил є важливим фактором посилення загального по-
тенціалу США під час бойових дій на морі. Зокрема це стосуєть-
ся операцій Командування морського компонента Об’єднаних 
сил (КМКОС/Joint Force Maritime Component Command), спрямо-
ваних на боротьбу з російською загрозою в Чорноморському 
регіоні. Глобальна оперативна модель (global operating model/
GOM) передбачає інтеграцію сил та засобів на всіх рівнях про-
тистояння та конфлікту – рівні «контакту», при стримуванні 
агресії противника та при організації активних наступальних 
дій проти сил противника. У цій статті інтеграція сил та засо-
бів Морської піхоти та ВМС розглядається як важливий фактор 
протидії російській експансії у Чорноморському регіоні.
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