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Зроблено в Україні

Квінтесенція 
потенціалу
Протикорабельна крилата ракета Р-360 комплексу РК-360МЦ 
«Нептун» – яскравий приклад кооперації низки вітчизняних 
компаній з ДержККБ «Луч» як головним підприємством 
з метою створення унікального українського озброєння.
Дальність польоту ракети – до 280 км. Швидкість – 900 км/
год. Від моменту захоплення цілі до її знищення за допомоги 
150-кг бойової частини проходить всього декілька хвилин. 
Новітня головка самонаведення ракети від компанії «Радіонікс» 
здатна побачити та захопити ціль на відстані у 50 км, має підви-
щену стійкість до радіолокаційних завад противника.
Згодом ця ракета має стати базою для інших розробок 
ДержККБ «Луч» – зокрема версії для морських та повітряних 
платформ, а також для ударів по наземних об’єктах.
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го бюджету в наступному році уряд 
Індонезії передусім пов’язує з необ-
хідністю підтримки та модернізації 
можливостей збройних сил країни. 

Отже, ринок Індонезії, з огля-
ду на заплановане збільшення ко-
штів, які ця країна може витрати-
ти на закупівлю різного озброєн-
ня, є досить цікавим для багатьох 
світових виробників озброєння. У 
тому числі й для українських ком-
паній. І в цьому напрямку для нас 

нальній валюті. Разом з тим, затвер-
джений бюджет на оборону у 2021 ро-
ці становить 136,99 млрд індонезій-
ських рупій, що на 14,59 більше, ніж 
у 2020 році. Збільшення оборонно-

Сьогодні ринки Індо-Тихоокеанського регіону – через низку різних 
причин – зацікавлені в сучасному якісному озброєнні й поступово 
збільшують свою частку у світовому імпорті зброї. Однією з таких 
країн цього регіону є Індонезія, яка будує досить амбітні плани що-
до посилення власної армії. І Україна має всі шанси експортувати 
вітчизняне високотехнологічне озброєння до цієї країни.

«Нептун»
крокує світом

Потужні ракети, системи 
радіолокації та нові технології: 
команда ДП СЗТФ «Прогрес» 
відкрила значний ринок для 
українських виробників 
озброєння

Протягом останніх десяти років 
оборонний бюджет Індонезії зріс 
майже вдвічі у доларовому екві-
валенті (з $4,47 млрд до близько $9 
млрд) та на понад 80 млрд у націо-
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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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Державна акціонерна холдин-
гова компанія «Артем» є ви-
знаним вітчизняним лідером 
у серійному виробництві авіа-
ційних ракет, контрольно-пе-
ревірочного обладнання до 
них, а також протитанкових ви-
сокоточних засобів ураження. 
Також перед підприємством 
стоять нові задачі, пов’язані зі 
створенням виробництва арт-
боєприпасів. Про цікаві про-
єкти, експортні успіхи та пер-
спективи Defense Express по-
спілкувався з Президентом 
компанії – Головою правління 
ДАХК «Артем» Володимиром 
ЗІМІНИМ.

– Розпочався новий, доволі непро-
стий для підприємств українсько-
го ОПК рік. В умовах триваючої пан-
демії, ймовірно, важко робити якісь 
прогнози, але, все ж таки, буде ці-
каво почути про те, з яким настроєм 
ДАХК «Артем» розпочинає 2021 рік?

– Новий рік ми зустрічаємо 
з оптимізмом. Тим паче, що йо-
го початок повинен стати для нас 
успішним як в частині обсягів ви-
робництва так, і доходів. За наши-
ми об’єктивними оцінками, дохід 
ДАХК «Артем» у першому кварта-
лі 2021 року має зрости на 220 % у 
порівнянні з відповідним періодом 
попереднього року. Це буде реалі-
зовано за рахунок виконання пла-
нів розвитку і контрактів (як у 

рамках ДОЗ, так і зовнішньоеконо-
мічних), які ми змогли укласти на-
прикінці минулого року.

Сьогодні ДАХК «Артем» бере 
участь у виконанні довгоочікува-
ного контракту на постачання пер-
шого дивізіону РК-360МЦ «Нептун» 
для Збройних сил України. Крім то-
го, завдяки достроковій поставці 
в рамках ДОЗ-2020 ми отри-
мали вже друге, вдві-
чі збільшене за-
мовлення на 

«Ми створили українську 
ракету і маємо найбільший за 
останні 10 років контракт з Індією»

Володимир ЗІМІН, 
Президент компанії – Голова правління ДАХК «Артем»
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Зроблено в Україні

Авіаційні ракети «made in Ukraine» з новими ГСН 
від компанії «Радіонікс» прямують на експорт

Українська Р-27 
виходить на ціль

Українська компанія 
«Радіонікс» успішно завер-
шила цикл перевірок но-
вих оптичних головок само-
наведення, які будуть засто-
совані у ракетах типу Р-27. 
Перевірка технічних характе-
ристик та можливостей нової 
ГСН за участю представників 
закордонного замовника бу-
ла неодмінною умовою для 
старту контракту на поставку 
значної кількості авіаційних 
ракет класу «повітря-повітря» 
для ВПС іноземної держави.

Нова ГСН-203Т від компанії «Радіонікс»

Перевірка параметрів нової го-
ловки самонаведення проходила 
на спеціалізованому стендовому 
устаткуванні. Нова ГСН повністю 
підтвердила свої характеристики 
та відповідає усім вимогам техніч-
ного завдання, які були погоджені 
з закордонним замовником. ГСН-
203Т виконана у діаметрі 230 мм, 
що відповідає вимогам технічного 
завдання під ракету Р-27. 

Серійним виробником авіацій-
них ракет середньої дальності кла-
су «повітря-повітря» Р-27 для вини-
щувачів типу МіГ-29 та Су-27 з часів 
Радянського Союзу є київське під-
приємство ДАХК «Артем». Ракети 
Р-27 мають модульну конструкцію 
– з різними типами ГСН (радіолока-
ційними напівактивними та пасив-
ними, а також з тепловими) та з різ-
ними версіями двигунів. 

Оптична головка самонаведення 
ГСН-203Т призначена для ракет типу 

Р-27Т/ЕТ. Нова ГСН забезпечує захо-
плення цілі по тепловому відбитку, 
її автосупроводження і видачу в ав-
топілот ракети керуючих сигналів, 
необхідних для забезпечення само-
стійного наведення ракети на ціль. 
При цьому за своїми можливостя-
ми нова вітчизняна ГСН значно пе-

ревершила характе-
ристики «теплових» 
головок самонаве-
дення типу ГСН-36Т, 
які раніше викорис-
товувались на авіа-
ційних ракетах «по-
вітря-повітря» типу 
Р-27Т та Р-27ЕТ.

Якщо ми говори-
мо про застосуван-
ня авіаційних ракет 
Р-27 з тепловими го-
ловками самонаве-
дення з винищувачів 
типу МіГ чи Су, то 

раніше пілот за допомогою штатної 
оптико-лазерної станції (ОЛС) міг 
виявити ворожу ціль на дальності у 
90 км. Проте теплова головка самона-
ведення ракети могла захопити цю 
ціль на значно меншій відстані, бо 
фотоприймачам у ГСН радянських 
ракет не вистачало чутливості.
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Тактика власних переваг

Карабах став для Bayraktar TB2 
своєрідною квінтесенцією демон-
страції можливостей. Азербайджан 
достатньо швидко забезпечив со-
бі домінування у повітрі й мав кар-
тину поля бою у реальному режимі 
часу. Тоді як Вірменія продиралась 
через невизначеності та несподі-
ванки «туману війни». Панування у 
повітрі було наслідком розгрому ві-
рменської ППО – бо з самого почат-
ку бойових дій саме зенітні ракетні 
комплекси стали пріоритетною мі-
шенню для сил Азербайджану.

За приблизними оцінками, в не-
бі над Нагірним Карабахом у різ-
ні дні військової кампанії знаходи-
лось від 8 до 15 одиниць безпілотни-

Успішне проведення наступальної операції Азербайджаном зі звільнення окупованих те-
риторій Нагірного Карабаху грунтувалось на опрацюванні всіх складових плану зі став-
кою на якісну розвідку, швидкий обмін інформацією захищеними каналами зв’язку, дієз-
датні засоби РЕБ, активне застосування сучасних розвідувальних та ударних безпілотни-
ків, спроможності знищення цілей на великих відстанях в глибині оборони противника, 
широке застосування ДРГ та ССО. Але завжди цікаві та важливі не загальна картина, а 
деталі. Тому в цьому матеріалі буде проаналізовано саме деталі – на тлі застосування 
найбільш розрекламованого учасника цих бойових дій – розвідувально-ударного безпі-
лотного комплексу Bayraktar TB2, який вже прописався й у Збройних силах України.

Поле бою
Defense Express | січень-лютий 2021

Поле бою

Успішна тактика турецького безпілотника 
Bayraktar TB2: висновки для України

Перевірено
війною
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Бронетехніка

«Бунтар», «Молот»,    
Українські танки нового покоління
З усіх бронетанкових конструкторських бюро, що існували в СРСР, саме ХКБМ 
ім. Морозова, пов’язане з Заводом ім. Малишева, було найбільш новаторським 
у галузі танкобудування. Попри це, створені в цьому КБ проєкти за часів ра-
дянської влади оцінювалися досить неоднозначно. З одного боку, харківським 
конструкторам вдавалося створювати нові тренди, що значно випереджали 
розробки конкурентів. З іншого боку, КБ звинувачували в марнотратстві й реа-
лізації проєктів, що вимагали ледь не десятки років на доопрацювання, а також 
відірваної від реальності технологічної й виробничої бази. Класичним прикла-
дом цього стало створення і прийняття на озброєння ЗС СРСР танка Т-64.
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Але тут варто зупинитися на осо-
бливостях проєктування бронетех-
ніки в Радянському Союзі. Оскільки 
всі КБ фінансувалися із загального 
бюджету та мали спільний доступ 
до відомих нових розробок і систем 
(зброї, реактивної броні, оптоелек-
троніки тощо), то можливість роз-
робки нових пристроїв чи цілих сис-
тем озброєнь для конкретних нових 
машин «за бажанням» того чи іншо-
го бюро залежала від його політич-
ної позиції й підтримки з боку пар-
тійних інстанцій і генералітету. 

Харків свого часу мав цю підтрим-
ку й отримував значне фінансування 

    «Боксер», «Нота»
www.defence-ua.com

й незалежну привілейовану позицію 
щодо розробки субпідрядними ор-
ганізаціями нових систем для його 
чергових проєктів. Але в 70-х роках 
ситуація змінилася й першість віді-
йшла до ленінградського КБ, а в се-
редині 80-х років – до нижньотагіль-
ського «Уралвагонзаводу». 

Послаблення підтримки хар-
ківського КБ ускладнило створен-
ня розробок. Крім того, інші КБ 
могли розв’язувати питання на 
невигідних для Харкова умовах, 
що призводило до затримки про-
єктів, які створювали харків’яни. 
Але, попри всі труднощі, саме в 

Харкові на кінець існування СРСР 
була створена ціла лінійка тан-
ків нового покоління, ТТХ й но-
ваторські конструкції яких не ма-
ли аналогів. А як після цього роз-
вивалися конструкції, створені 
ХКБМ ім. Морозова?

Для підготовки цієї публікації були 
використані наші та перекладні 
матеріали, а також фото, малюн-
ки та креслення з таких джерел як 
https://andrei-bt.livejournal.com, 
http://armor.kiev.ua, 
http://paralay.iboards.ru 
та багатьох інших
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вано малих розмірів зі 125-мм гар-
матою (з перспективою заміни на 
130-мм) зі всіма приводами й ме-
ханізмами.

На башті розташовувався дис-
танційно керований командиром 
танка кулемет. Крім того, з гарма-
тою мали бути спарені ще два куле-
мети. За екіпажем в повністю ізо-
льованому відділенні розташову-
валася боєукладка на 35-40 снаря-
дів й автомат заряджання з вирі-
зом для подачі в криші відділен-
ня боєукладки. Механізм подаван-
ня мав обирати необхідний снаряд 

Розробка 
танкових «новинок» 
у Радянському Союзі безпо-
середньо пов’язана з особис-
тістю Олександра Морозова 
– інженера і конструктора 
бронетехніки, який надзви-
чайно вдало визна-
чив напрям розви-
тку танків нового 
покоління. 

Згідно з його концепцією, 
основою танка майбутнього пови-
нна була стати невелика безекіпаж-
на чи низькопрофільна башта й роз-
ташування боєкомплекту всередині 
корпусу машини. Таке рішення ста-
ло результатом усвідомлення не-
можливості постійного збільшення 
габаритів танка й маси бронювання 
поворотної башти. Логічним рішен-
ням було зменшення її габаритів і 
забезпечення захисту суто від вог-
ню артилерії середнього калібру. А 
отриманий при цьому виграш у ма-
сі мав забезпечити посилення за-
хисту шасі машини й збільшення її 
загальної живучості – бо там розта-
шовувався весь екіпаж. 

Машину зі схожими конструк-
тивними особливостями почали 
створювати вже у 1972 році – це був 
авангардистський Об’єкт 450. Пред-
ставлена концепція 40-тонного тан-
ка мала незвичне компонування й 
зовнішній вигляд. Лобова частина 
корпусу була суцільною плитою, 
без слабких місць і частин, що ви-
пинаються. Вона складалася з 
кількох шарів сталі й армова-
ного скловолокном текстолі-
ту. Одразу ж за нею розташо-

вувався великий паливний бак, міс-
це для якого відокремлювалося все-
редині непроникною перегородкою. 
Зазначена конструкція забезпечу-
вала захист близько 700 мм RHA 
проти кумулятивних боєприпасів.

Далі в корпусі знаходилось від-
ділення екіпажа: зліва розташо-
вувався механік-водій, у центрі 
– навідник, а справа – командир. 
Місце навідника зберігалося в 
зменшеному підбаштовому відді-
ленні й поверталося разом з його 
основою. Безпосередньо над ним 
розташовувалася башта неочіку-

Передбачення або T-74
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щиною в один метр (без динамічно-
го захисту). Як і в інших розробках 
ХКБМ ім. Морозова, тут застосува-
ли багатошарову (сталь і кераміка) 
броню. Таке рішення використали 
й на Об’єкті 478 для забезпечення 
захисту від потрапляння кумуля-
тивними та підкаліберними снаря-
дами. Це означало, що вже основне 
бронювання корпусу Об’єкта 477 за-
безпечувало захист від кумулятив-
них боєприпасів, здатних проби-
вати бронювання майже в 1000 мм 
RHA, а також від підкаліберних 
снарядів, здатних пробивати бро-
ню товщиною майже в 900 мм RHA. 
А доповнення основного бронюван-
ня реактивною бронею дозволяло 
збільшити рівень захисту машини.

Суттєвим для харків’ян також бу-
ло забезпечення захисту верхньої на-
півсфери танка від нових видів зброї, 

Роботу над Об’єктом 477 «Боксер» розпочали в кінці 1984 ро-
ку, хоча конструктивну схему компонування нової машини 
остаточно затвердили лише у 1985. Було побудовано декіль-
ка дослідних зразків машини: перший – у 1987 році, ще два 
– в кінці 1988. Влітку того ж року, а саме 20 липня, відбулася 
закрита презентація прототипа «Боксера» радянського поко-
ління. Новий танк створювався з метою досягнення перева-
ги у вогневій потужності й захисті, якщо порівнювати з інши-
ми тодішніми машинами. 

баштовим та моторним відділен-
нями розташовувався основний бо-
єкомплект. Двигун разом з короб-
кою передач традиційно знаходив-
ся у кормовій частині корпусу. 

Захист нового танка вражав. Пе-
редня частина корпусу – модуль 
броні товщиною 1000 мм, додатко-
во захищений реактивною бронею. 
До складу модуля входила передня, 
верхня плита корпусу – також тов-

Новий танк мав таку схему ком-
понування: у передній частині кор-
пусу знаходиться місце механіка-
водія, справа розташовувався па-
ливний бак. За ним – відділення екі-
пажної низькопрофільної башти, в 
нижній частині якої були місця ко-
мандира (справа) й навідника (злі-
ва). Посередині й трохи вбік корми 
знаходилися снаряди перших по-
стрілів й автомат заряджання. Між 

Бронетехніка

«Боксер»: 
захист, що вражає
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чаючи гелікоптери Ка-50 і літаки Су-
25. Крім того, на танк хотіли встано-
вити РЛС для виявлення і цілевказу-
вання за важких атмосферних умов, 
однак перші ж випробування за-
вершилися невдало. Загалом СУВ у 
«скороченій» версій, встановлена на 
машинах першої серії Об’єкта 477А, 
працювала справно, хоча до самого 
розвалу СРСР роботи зі створення 
панорамного прицільного пристрою 
з тепловізором, лазерним дальномі-
ром і автотракером для командира 
танка так і не закінчили. 

Але тоді ж існувала спрощена, 
тимчасова версія цього приладу, 
без лазерного далекоміра, автотра-
кера і тепловізора. Також не було 
створено канал наведення для про-
титанкових керованих ракет, які 
вистрілювалися через ствол гарма-
ти. У якийсь момент від цього на-
віть хотіли відмовитися через те, 
що кумулятивна головка 152-мм ка-
лібру не гарантує пробиття лобової 
броні танка М1 Abrams.

Об’єкт 477А «Боксер-Молот» 
або ж просто «Молот» не був 
повністю новим танком, йо-
го компонування та низка ін-
ших рішень були запозичені в 
Об’єкта 477. У 1989-1993 роках 
було випущено як мінімум 10 
прототипів і дослідних зразків 
«Молота», три з яких – в оста-
точному варіанті. До сьогод-
ні в Україні збереглося як мі-
німум шість прототипів, один-
два з яких в остаточній версії. 

Основою відмінністю Об’єкта 477 
стало застосування на ньому нової 
152-мм гармати ЛП-83 і нової систе-
ми заряджання з можливістю роз-
дільного заряджання і використан-
ня боєприпасів сумарною довжи-
ною до 1800 мм. 

На «Молоті» повністю замінили 
автомат заряджання – між коман-
диром і навідником встановили ба-
рабан на 10 снарядів, заряджання 
гармати з використанням нового 
автомата тривало всього 4 секунди. 
Основний боєкомплект розташу-
вали у двох автоматизованих схо-
вищах, зліва і справа від механіка-
водія, місце якого перенесли на се-
редину корпусу. Додатково снаряди 
зберігалися на стелажах у бойовому 
відділенні. Сумарно боєкомплект 
становив 34 постріли. Перевагою ці-
єї схеми була можливість (після до-
сягнення співвісності сховищ) од-
ночасного й швидкого поповнення 
боєкомплекту в барабані підбашто-

вого автомата заряджання. Недолі-
ком вважалося відсутність ізоляції 
боєкомплекту від екіпажа.

Бронювання машини теж зазна-
ло змін. Товщину захисту броне-
модуля в лобовій частині збільши-
ли до 1300 мм, але дещо зменши-
ли товщину захисту бортів – до 150 
мм, а для забезпечення достатньо-
го захисту збільшили товщину ба-
лістичних фартухів до 130 мм. Для 
«Молота» розробили нову реактив-
ну броню, яка спочатку мала б базу-
ватися на системі «Контакт-5». Для 
збереження заданих параметрів по 
масі близько 55-57 тонн у конструк-
ціях танка вирішили використову-
вати компоненти з титану. З вико-
ристанням титану були виготовле-
ні окремі модулі, елементи корпу-
са, вхідні люки, модульне броню-
вання башти та її цитадель.

Ще більше удосконалень, якщо 
порівнювати з «Боксером», отрима-
ла система управління вогнем. Пла-
нувалося доповнити її системою 
розпізнавання «свій-чужий», сис-
темою інерційної навігації й ГЛО-
НАСС, здатністю дистанційного 
управління машиною в конкретних 
ситуаціях, розвинену апаратуру ав-
тосупроводження й автоматичного 
обміну даними про виявлені цілі із 
зазначенням порядку їх знищення в 
масштабах танкового взводу чи ро-
ти. Командирів рот пропонували 
оснащувати засобами для цілевка-
зування для своєї артилерії та авіа-
ції. Планувалося об’єднати систему 
обміну даними з авіаційними, вклю-

«Молот», 
«Нота» та 
інші секрети
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більше 40-45 тонн. Потужний дви-
гун у 1500 к.с., як стверджують ініці-
атори проєкту, забезпечить маши-
ні високу швидкість і маневровість.

У мережі цей танк вже назвали 
«індійською «Арматою», хоча про-
єкт Tank-Ex більше нагадує укра-
їнський танк «Тірекс». Річ у тім, 
що спроба розмістити трьох чле-
нів екіпажу у передній частині тан-
ка і встановити на шестикаткову 
платформу нову безекіпажну ба-
шту з автоматизацією процесів за-

Торік на одному індійському фо-
румі bharat-rakshak.com був опублі-
кований цікавий проєкт танка під 
назвою Tank-Ex. Одразу зауважи-
мо, що навряд чи цей проєкт стане 
реальністю найближчими роками, 
але на тренди варто звертати ува-
гу. Проєктом Tank-Ex опікується 
Defence Research and Development 
Organisation (DRDO) – індійська 
Організація оборонних досліджень 
і розробок, яка відповідає за розви-
ток технологій у військових цілях і 

знаходиться у підпорядкуванні мі-
ністерства оборони Індії.

Концепт танка Tank-Ex передба-
чає встановлення нової безекіпаж-
ної башти на шестикатковому ша-
сі танка типу Т-72/90. На танку хо-
чуть мати «інтелектуальний» авто-
мат заряджання, для виготовлення 
корпусу та башти має застосовува-
тись «високоазотиста сталь» (high 
nitrogen steel), а також композит-
ні матеріали. Ці новації скеровані 
на те, аби створити танк з масою не 
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Танк «Тірекс» – ініціативна розробка інженерної групи «Азов/Арей», яка так і залишилася 
на папері. Разом з тим, цей проєкт цікавий тим, що в ньому розробники вирішили повер-
нутися до ідей харківських інженерів часів СРСР, зокрема броньованої капсули та без-
екіпажної башти. Ба більше, цим же шляхом пішли і в Індії, де нещодавно з’явився про-
єкт танка, в якому також звернули увагу на ці тренди. З огляду на це ми вирішили згадати 
про те, яким же був «Тірекс», що мав стати танком перехідного покоління.

Яким має бути новий український 
танк перехідного періоду?

танк нових рішень
«Тірекс»:

Концепція
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Основний  бойовий танк М1 
Abrams, безумовно, є однією з ікон 
в історії бронетанкових сил. Він ви-
користовувався майже в усіх війнах 
і збройних інтервенціях, в яких бра-
ли участь американські війська, від 
операції «Буря в пустелі» (1991 рік) 
до чергової війни в Іраку (з 2003 року, 
а у складі іракської армії й до сьо-
годні), окупації Афганістану і війні 
у Ємені (з 2015 року використовують-
ся саудівськими військами). 

Це вже не нова машина – офі-
ційно першу версію прийняли на 
озброєння у 1980 році, а ще через 
два роки Армія США отримала пер-
ші серійні танки. Тоді це був танк 
з доволі посередніми можливостя-
ми, який багато у чому поступався 
німецькому танку Leopard 2 або на-
віть радянським машинам (Т-64Б/
БВ, Т-80Б/БВ), однак завдяки чис-
ленним модернізаціям протягом 
наступних років він перетворив-
ся на дуже ефективну (хоча й не до 
кінця позбавлену недоліків) зброю  

і, попри понад сорокарічний вік,  
М1 Abrams все ще вважається од-
ним з найкращих танків світу і про-
довжує вдосконалюватись. 

Нині машини, що стоять на 
озброєнні Армії США, модернізу-
ються до стандарту М1А2С. Також 
тривають роботи над черговим ва-
ріантом D (або SEP v.4), а частину 
танків додатково  оснащено систе-
мою активного захисту Trophy HV. 
Проте модернізаційний потенціал 
М1 Abrams невдовзі буде вичерпа-
но. Найбільшим недоліком танка в 
американській армії вважають йо-
го масу, що перевищує межі здо-
рового глузду. У версії М1А2С без 
системи активного захисту  Trophy 
HV або додаткової броні, не говоря-
чи вже про інші елементи оснащен-
ня (наприклад, протимінний трал), 
маса танка перевищує 70 тонн. А у 
повній бойовій конфігурації цей по-
казник  є значно  більшим. 

Також йдеться про значне при-
швидшення зносу елементів під-

віски та силового агрегату, зрос-
тання  витрат пального або обме-
ження використання танка, напри-
клад, через відсутність достатньої 
кількості доступних для нього мос-
тів або труднощі, які стосуються 
стратегічних перевезень.  Крім то-
го, чергові модернізації не вирішу-
ють основних проблем танка (на-
приклад, велика маса), а деякі ли-
ше поглиблюють їх. 

До того ж витрати на модерніза-
цію вже нагадують створення   но-
вого танка, який не до кінця відпо-
відає вимогам американської ар-
мії. Ця проблема існує вже бага-
то років, проте спроби її вирішити 
(наприклад, в рамках обох програм 
Future Combat Systems, що тривали 
з кінця 90-х років до 2009 року) за-
знали невдачі. Адже наміри замі-
нити М1 легким танком  були або 

У листопаді 2020 року Центр наземних систем 
Командування розвитку бойових можливостей сухопут-
них військ Армії США вперше презентував чотири концеп-
ції наступника танка М1 Abrams. Раніше приховані цензу-
рою, графічні зображення цих концепцій невдовзі опини-
лися в інтернеті й навколо них одразу ж почали будувати 
теорії, які «підкріплювалися» різною інсайдерською інфор-
мацією. У цьому матеріалі ми разом з нашими польськими 
колегами розповідаємо, чому нескінченна модернізація M1 
вже не вихід, яким може бути новий американський танк 
та трохи порозмірковуємо про екіпаж з двох осіб.

Що відомо про наступника 
легендарного M1 Abrams

Хто замінить 
«ветерана»?
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леної над бойовим відділенням, у се-
редній частині корпусу. Навідник – 
ліворуч, а командир – праворуч від 
гармати. Перший може спостерігати 
за навколишньою обстановкою че-
рез основний приціл і два периско-
пи, спрямовані ліворуч. Командир 
має панорамний приціл і три перис-
копи, спрямовані праворуч.  Крім то-

Конструктивна 
схема і броня 

Танк VT-4 створено за класичною 
конструктивною схемою. Екіпаж – 
три особи. Місце механіка-водія – у 
центрі передньої частини корпусу 
машини. Обсервацію забезпечують 

три перископи, один з яких мож-
на замінити на прилад нічного ба-
чення. Крім того, механік-водій мо-
же користуватись інформацією на 
власному моніторі з камер, які роз-
ташовані на обудові та з тильного 
боку (камера заднього ходу).

Два інших члени екіпажу розмі-
щуються всередині башти, встанов-

Під час пандемії COVID-19, яка вирує світом, Китай, що виходить з її тіні, посилює свої пози-
ції на зброярському ринку, зокрема й в бронетанковій галузі. І, що для нас не дуже приємно 
– одним з безпосередніх «учасників» китайського експорту стає прямий конкурент нашого 
танка БМ «Оплот». Так, на початку квітня 2020 року до Нігерії прибув транспорт з першою 
партією нових танків VT-4, закуплених у Китаї. Через два тижні стало відомо про ще біль-
ший експортний успіх цієї конструкції – черговим користувачем VT-4 став Пакистан. З огля-
ду на це ми вирішили, що тема танка VT-4 не має пройти повз наших читачів, тому в цьому 
матеріалі розібрали «на гвинтики» китайську машину.

Деталі про китайський 
основний бойовий танк VT-4

«Броня з «Піднебесної»
46
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Після завершення Холодної ві-
йни та зняття з озброєння застарі-
лих танків – Leopard 1 у 2003 році та 
АМХ-30 у 2011 році – армії Франції 
та Німеччини використовують не-
велику кількість танків одного ти-
пу. Це відповідно Leclerc (колиш-
ній АМХ 56 Leclerc, станом на 1 лип-
ня 2019 року на озброєнні було 222 
машини з наявних 406, решта пере-
буває в резерві, використовується 
як експериментальні тощо; 200 ма-
шин модернізуються до стандарту 
XLR) i Leopard 2 (станом на 2020 рік 
– 328 танків Leopard 2A7V та кілька 
десятків Leopard 2A4 в резерві то-
що). З часом ці танки мають бути 
замінені на нові машини.

Країни Європи не один раз на-
магалися об’єднати свої зу-
силля у створенні бойової ма-
шини майбутнього – але зде-
більшого проєкти залишалися 
на папері та в думках, а пла-
ни так і не ставали реальніс-
тю. Однак наразі ідея створен-
ня європейського танку набу-
ла оптимістичних обрисів. Так, 
весною 2020 року компанії 
Krauss-Maffei Wegmann, Nexter 
systems та Rheinmetall офіцій-

но розпочали роботи першого 
етапу програми MGCS.
Main Ground Combat System 
(MGCS) – це спільний фран-
цузько-німецький проєкт з роз-
робки нової наземної бойової 
системи, яка в майбутньому 
має замінити на полі бою тан-
ки Leopard 2 і Leclerc. Про пла-
ни та перспективи французько-
німецької розробки розповідає-
мо разом з нашими колегами з 
Wojsko i Technika.

Флешбеки 
з минулого чи 
нова сторінка для 
бойових машин 
Європи?

Програма MGCS: 
«євротанк»
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було неможливо. Саме викорис-
тання західних комплектуючих 
дозволило «Уралвагонзаводу» 
«намалювати» «Армату» поверх 
креслень харківського «Молота».

Офіційна піар-кампанія з «Арма-
тою» розпочалась у 2011 році, коли 
було оголошено про старт робіт. А 

вже у 2014 році тодішній віцепрем’єр 
РФ Дмитро Рогозін заявив, що пер-
ші танки «Армата» пройдуть Черво-
ною площею під час параду. Між ци-
ми двома подіями відбулися початок 
агресії Кремля в Україні та введення 
санкцій Заходом.

Кремль намагався показати сві-
ту, що санкції на нього не діють і 

розробка нових зразків озбро-
єнь успішно триває. Особли-
во через те, що база «Арма-
ти» мала стати єдиною для 

нових БМП та САУ. Це дозво-
лило б уніфікувати справжній 
«зоопарк» різноманітних машин 
у російській армії. Провал «Ар-
мати» тягнув за собою питання 
оновлення більшої частини пар-
ку сухопутних підрозділів ар-

мії РФ. Тому демонстрація «Арма-
ти» та важкої БМП Т-15 відбулась 
на параді 9 травня 2015 року. Пре-
зентацію затьмарив лише епізод із 

Танк Т-14 «Армата» мав стати для Росії 
черговою «скрепою» – доказом вій-
ськової могутності та досягнень у га-
лузі танкобудування. Для «Армати» 
не скупились на величні епітети «су-
пертанк», «танк четвертого поколе-
ния», «лучший и единственный в ми-
ре». Проте, судячи з усього, «Армата» 
отримає почесне місце у російсько-
му пантеоні марних речей – між «царь-
пушкой» та «царь-колоколом». Бо про-
єкт Т-14 «Армата» у Росії зупинився че-
рез критичні проблеми як тільки спра-
ва дійшла до серійного виробництва. 
Ще у 2015 році в РФ обіцяли 2300 оди-
ниць нових машин до 2020 року, зго-
дом невпевнено казали про невелику 
партію у 2021 році, а вже зараз пере-
носять постачання танків на 2022 рік. 
Розповідаємо, чому так сталося.

Чому Росія не змогла запустити 
Т-14 «Армата» у серію?

Проблемна «супермашина»

«Армата» подавалась Кремлем 
як революційний танк: активний за-
хист, радар, бронекапсула, насичен-
ня електронікою, 152-мм гармата з 
автоматом заряджання, потужний 
1500-сильний Х-подібний двигун. 
Проте у реальності «Армата» – це ли-
ше реалізація проєкту ХКБМ ім. Мо-
розова – Об’єкт 477 «Молот», який 
почали опрацьовувати у 80-х ро-
ках. Фактично «Армата» від хар-
ківського «Молоту» від-
різняється тільки су-
часнішою електроні-
кою, що пов’язано суто 
з 30-річним прогресом 
технологій.

Робота над «Арма-
тою» розпочалась у Росії під 
час «хлібно-нафтових» 2000-х ро-
ків та періоду потепління відно-
син між Кремлем та Заходом, що 
дало доступ до технологій, без 
яких створити новий танк в РФ Х-подібний двигун для «Армати»

було оголошено про старт робіт. А Кремль н
ту, що санк
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но здійснювати стратегічне стриму-
вання. Висока бойова готовність СЯС 
забезпечується рівнем сучасності 
86%. У ракетних військах стратегіч-
ного призначення (РВСП) понад 95% 
пускових пристроїв (ПП) МБР знахо-
дяться у бойовій готовності. Три ра-
кетні полки переоснащені на ракет-
ні комплекси (РК) «Ярс». Переозбро-
юється перший полк на РК з гіперз-
вуковими блоками «Авангард». Пла-
нувалося введення в дію 22-х ПП МБР 
(20 «Ярс» та 2 «Авангард») і цей план 
був виконаний. Авіаційні СЯС отри-
мали 5 модернізованих Ту-95МС (пла-
нувалося 6 одиниць, план виконано 
на 83%). Морські СЯС прийняли атом-
ний підводний крейсер пр. «Борей-А» 
«Князь Владимир» з БРПЧ «Булава». 

У кінці кожного року в Москві 
проходить засідання колегії МО 
Росії, на якій підбивають підсум-
ки діяльності ЗС РФ за цей рік і 
визначаються завдання на на-
ступний. Після цього я відкри-
ваю свою торішню статтю на цю 
тему, доповідь міністра оборони 
РФ за цей рік і пишу нову стат-
тю, де порівнюю торішні плани 
з доповіддю міністра. Зазвичай 
він звітував, що плани виконані 
на 96-98%, але порівняння по-
казувало, що було серйозне не-
виконання плану щодо випуску 
деяких найважливіших класів 
і типів озброєнь. І 2020 рік для 
РФ не має стати винятком...

У 2020 році, попри епідемію та 
провал у роботі ОПК, міністр оборо-
ни доповів про виконання завдань 
ДОЗ-2020 щодо закупівель на 99,8%, 
а щодо ремонту і модернізації – на 
99,7%! Але порівняння доповіді Шой-
гу у 2020 році з «обіцянками» 2019 ро-
ку показало серйозне невиконання 
плану щодо випуску деяких найваж-
ливіших класів і типів озброєнь, зо-
крема стратегічних. Так, 21 грудня 
2020 року в Москві відбулося розши-
рене засідання колегії МО Росії, на 
якому були підбиті підсумки діяль-
ності ЗС РФ у 2020 році й визначені 
завдання на 2021 рік.

Шойгу доповів, що стратегічні 
ядерні сили (СЯС) Росії підтримують-
ся на рівні, що дозволяє гарантова-

Підсумки виконання російського 
держоборонзамовлення-2020

Піар, що прикриває 
провали

60



ИНФОРМАЦИОННО–КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ 

КОМПАНИЯ «DEFENSE EXPRESS» РАБОТАЕТ НА ИНФОРМАЦИОННОМ РЫНКЕ С 2001 Г.

ИКК «Defense Express» оперативно 
освещает события, происходящие 
в сфере безопасности, обороны 
и военно-технического 
сотрудничества Украины. 

Регулярные информационные продукты: 
аналитический блок и лента новостей на ресурсе 
www.defense-ua.com (ежедневно); информационный бюллетень 
«Украинский оборонный обзор» (еженедельно); информационный 
бюллетень на английском языке «Ukrainian Defense News» (ежемесячно).

ОВАЯ КОМПАНИЯ 

вно 
ие 

родукты: 
остей на ресурсе

Аналитический журнал 
«Defense Express. Экспорт 
оружия и оборонный 
комплекс Украины» –
выходит ежемесячно, 
доступен по подписке 
в печатной и он-лайн версии

Англоязычный журнал 
«Ukrainian Defense Review» – 
выходит ежеквартально, 
доступен в он-лайн версии 
на сервисе ISSUU по ссылке: 
http://issuu.com/ukrainian_defense_
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