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Про реформування українського ОПК, 
асиметричну зброю та способи протидії агресору

Реформа ОПК

Як рятувати українську «оборонку»?

В цьому році Україна від-
чуває на собі найбіль-
ше зростання агресивнос-
ті Росії з часів Іловайська й 
Дебальцевого. З іншого бо-
ку, в Росії з кожним роком 
спостерігається все біль-
ша технологічна деграда-
ція. Але насправді ми розу-
міємо, що бойові потенціали 
України та Росії порівнюва-
ти не можна. Тому саме аси-
метрична зброя, асиметрич-

Про це, а також про інші виклики йшла мова під час круглого столу, ор-
ганізованого Українським інститутом безпекових досліджень. Пропонує-
мо ознайомитися з доповідями фахівців, що брали участь у цьому заході.

ний підхід протидії агресору може бути дієвим і ефектив-
ним. Значне місце в асиметричному підході посідають саме 
технології – а такий вид протидії агресору потрібно реалізу-
вати через реформу «оборонки».
Сьогодні Україна наблизилася до довгоочікуваної реформи ОПК 
та високотехнологічного сектору. Тепер залишилося сподівати-
ся на мудрість і послідовність команди реформаторів, а також на 
тісну взаємодію як безпосередньо дотичних до реформи гілок 
влади та їх структур, так і на взаємодію із приватним сектором, 
який здатен стати рушійною силою технологічного зростання.
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Олег УРУСЬКИЙ, віцепрем’єр міністр – міністр з питань 
стратегічних галузей промисловості України

«Процес реформування оборонної промисловості  потребу-
ватиме скоординованих дій усіх, починаючи з Президента 
України, ВРУ, Кабміну та РНБО. Для цього нам потрібні закони 
й суттєва зміна законодавчої бази, дещо з цього вже робиться.

У рамках цієї реформи буде проведено корпоратизацію підприємств ОПК, 
а перед цим буде визначено перелік підприємств, які залишаються в струк-
турах ОПК. Згодом буде визначено від п’яти до восьми напрямів господар-
ських об’єднань – поки ми говоримо про холдингові компанії, які будуть 
створені за такими напрямками, як високоточна зброя, радарні системи, суд-
нобудування, спеціальна хімія та боєприпаси й бронетанкобудування.

Реформа підприємств Державного космічного агентства здій-
снюватиметься за тим самим принципом. Сьогодні агентство вва-
жає за доцільне мати свій проєкт закону про особливості корпора-
тизації підприємств ракетно-космічної галузі. Найголовніше, щоб 
вони не відставали від корпоратизації підприємств ОПК, які поки 
що знаходяться у структурі «Укроборонпрому».

Своєю чергою, «Укроборонпром» має трансформуватися: в тому вигля-
ді, в якому він є сьогодні, він існувати не буде. Менеджмент на ньому бу-
де також змінений. Можливо, буде 
змінена і назва підприємства, тому 
що вона стала токсичною в Украї-
ні. Концерн перетвориться на дер-
жавну холдингову компанію зо-
всім з іншими функціями, з міні-
мальним втручанням у господар-
ську діяльність підприємств, що 
входитимуть до цього холдингу.

Передбачається, що таких дер-
жавних холдингових компаній у 
нас в Україні буде дві. Друга – це 
аерокосмічна холдингова компа-
нія, до якої, крім підприємств кос-
мічного напрямку, долучаться та-

кож авіаційні підприємства. Дер-
жавна аерокосмічна холдингова 
компанія «Аерокосмічні системи 
України» буде складатися з двох 
холдингів: «Холдинг Антонов» 
і холдингова компанія «Ракет-
но-космічний центр Південний», 
до якого увійдуть всі корпорати-
зовані підприємства космічно-
го агентства України. Таким чи-
ном Міністерство  мінімізує свій 
вплив на господарську діяльність 
підприємств, оскільки не вважає 
це однією з основних функцій.

Дві державні холдингові ком-
панії, які будуть в управлінні Мі-
ністерства – «Оборонні системи 
України» (умовна назва) і аерокос-
мічна холдингова компанія – це 
два господарських суб’єкти, яки-
ми буде опікуватися міністерство.  
Окрім цього є список експортерів, 
які будуть виведені з-під впливу 
нинішнього «Укроборонпрому» і 
займатимуться зовсім іншою ді-
яльністю, якою вони й мали  за-
йматися, щоб не було таких зло-
вживань, які на сьогодні пов’язані 
із експортною діяльністю.

Реформа має створювати меха-
нізми залучення додаткових інвес-
тицій у нашу оборонну промисло-
вість, тому що коли ОПК буде ви-
будований, наші приватні компанії 
зможуть обмінюватися акціями ко-
лишніх державних підприємств. Ми 
створимо нормальний бізнес-клімат 
і умови для бізнесу, а надалі налаго-
диться функціонування оборонної 
промисловості України».
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ремоги у прямому протистоянні 
з ворогом. З іншого боку, в цьому 
році відбувається безпрецедентне 
зростання агресивності путінської 
Росії – вперше з часів Іловайська й 
Дебальцевого. Враховуючи гібрид-
ний характер загроз для України, 
при створенні асиметричного по-
тенціалу протидії агресору цілком 
логічним було б поєднати низку 
складових, зокрема несилові важе-
лі та силові спроможності. 

До несилових важелів ми відно-
симо розвиток контррозвідки, роз-
відувальних органів та спеціальних 
інформаційних структур, що здат-
ні запобігти розгорнутому Москвою 
інформаційному терору. До сило-
вих спроможностей – Територіаль-
ну оборону як оформлену та законо-
давчо закріплену систему, професій-
ні високотехнологічні Збройні сили  
із розвинутими елементами асиме-
тричної протидії. До таких елемен-
тів можна віднести реалізовані ра-
кетні програми, які дозволять ура-
жати стратегічні об’єкти противни-
ка на значній відстані (спочатку 300-
500 км, а в перспективі – 1500 км). 
Асиметричний потенціал також 
мають Сили спеціальних операцій 
ЗСУ. Йдеться про виведення з ладу 
стратегічних об’єктів на території 
противника або ураження його бойо-
вих підрозділів у місцях дислокації.

Я впевнений, що напрацюван-
ня ОПК, якщо держава зверне на 
них увагу, можуть дозволити зро-
бити дуже стрімкий технологіч-
ний стрибок у чутливих сегмен-
тах. По-перше, це автоматиза-
ція, яка завдяки пришвидшенню 

Володимир ГОРБУЛІН, голова Наглядової ради УІБД, 
академік, перший віцепрезидент Національної академії 
наук України, член наглядової ради ДК «Укроборонпром»

«Розмову про українські технології варто почати з того, 
що у світі відбуваються надзвичайні зміни у способах веден-
ня війни. Так, різко зросла роль парамілітарних структур, які 
штучно створюються й таємно підтримуються державами. 
Надзвичайно зросла роль інформаційних впливів та кібератак. 
Глобальні зміни відбулися й у сфері застосування нових обо-
ронних технологій. Те, що раніше могли дозволити собі лише 
наддержави, нині масово використовують регіональні країни. 
А інколи й ті ж самі парамілітарні угруповання.

Крім того, внаслідок бурхливого розвитку технологій багатьма ар-
міями досягнуто високого рівня автоматизації й роботизації, що до-
зволяє вести війну у єдиному інформаційному полі від командувача 
до солдата, а також різко збільшити межі автономної дії підрозділів. 
Усе це призвело до розмивання лінії фронту та флангів, які раніше ви-
значали тактику і стратегію при проведенні військових кампаній.

Виникає доволі логічне питання: які ж орієнтири обрала для себе Ро-
сія? Вони вже давно відомі й були оприлюднені у статті Путіна в «Россий-
ской газете» ще у 2012 році. Після ядерних сил і повітряно-космічної оборо-
ни очільник Кремля назвав пріори-
тетними системи зв’язку, розвідки 
та управління, радіоелектронної бо-
ротьби, безпілотники й роботизова-
ні ударні комплекси, а також сучас-
ну транспортну авіацію, системи ін-
дивідуального захисту бійця на по-
лі бою, високоточну зброю і засоби 
боротьби з нею.

Отже, де місце нових техноло-
гій у системі нашої оборони? Усім 
нам зрозуміло, що наші воєнні по-
тенціали не дозволять досягти пе-

Реформа ОПК
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прийняття рішень дозволить на 
30% посилити оборонний потен-
ціал. По-друге, реалізація москіт-
них стратегій: у повітрі – масове 
використання ударних безпілот-
ників; на морі – оперування зна-
чною кількістю ракетних катерів 
та ударних роботизованих засобів, 
як надводних, так і підводних; на 
землі – підрозділи ударних робо-
тизованих комплексів. Це віднос-
но дешева зброя, яка має короткий 
цикл виробництва, а головне – мо-
же застосовуватися вже сьогодні.

До асиметричних технологій 
можуть відноситися й новітні рі-
шення щодо виведення з ладу або 
придушення техніки противника. 
А також технології виявлення, об-
робки даних та наведення висо-
коточної зброї на ціль. Також в 
Україні ведуться розробки зброї 
на нових фізичних принципах, зо-
крема електромагнітної.

Отже, передумови створення ви-
сокотехнологічних Збройних сил в 
Україні існують. Саме тому ми по-
кладаємо великі надії на оборон-
но-промислову реформу, яка нара-
зі розпочинається – створенням Мі-
ністерства з питань стратегічних 
галузей промисловості та призна-
ченням віцепрем’єр-міністра Украї-
ни – міністра з питань стратегічних 
галузей промисловості України.

Найважливішою метою цієї ре-
форми є посилення можливостей по-
будови національної оборони шля-
хом активного, системного перео-
зброєння та  ефективного впрова-
дження у сферу оборони новітніх тех-
нологій. Ми усі вступили у зону Чет-
вертої промислової революції. І за-
мість того, щоб пасти задніх у питан-
нях нарощування оборонного потен-
ціалу, ми одразу маємо зробити гі-
перстрибок. Тим паче, що ворожа Ро-
сія нині демонструє технологічну ви-
снаженість, а мегапроєкти Кремля 
почали лопатися, як мильні бульбаш-
ки. Тож у нас є усі підстави приділи-
ти особливу увагу проривним техно-
логіям та створити справжній асиме-
тричний потенціал стримування тих, 
хто зазіхає на нашу незалежність».

Олексій ДАНІЛОВ, 
секретар РНБО України

«З жовтня 2019 року, одразу після мого призначення на по-
саду секретаря РНБО, ми почали розбиратися в тому, що ж 
у нас відбувається в оборонно-промисловому комплексі. На 
превеликий жаль, результати, які ми отримали, натякали на 
те, що в цій царині треба наводити лад. Тож ми підготували 
своє бачення оптимізації управлінських функцій військово-
промислової політики нашої держави. 

Разом з тим, ми отримали шалений спротив, і не лише на території Укра-
їни, а й з-за кордону, ми відчували його щодня, до тих пір, поки ми не втіли-
ли у життя концепцію, запропоновану на розгляд Президента України. Зре-
штою, в лютому цього року на засіданні РНБО було прийняте рішення про 
створення  посади віцепрем’єр-міністра і відповідного міністерства, яке б 
безпосередньо відповідало за стратегічні галузі промисловості України. 

Ні для кого не є секретом, що Російська Федерація свого часу ма-
ла безпосереднє відношення до створення на території України  ДК 
«Укроборонпром», російські куратори займалися цим питанням,  а 
їх завдання було дуже просте – знищити всю нашу військово-обо-
ронну царину, що існувала в країні за радянських часів. Це було їх 
основною метою. Завдяки тому, що дуже багато фахівців, патріотів 
України ще залишились та працюють  на своїх посадах на підприєм-
ствах та в НАН України – цей задум не вдався. Тому ми сьогодні ма-
ємо можливість, яку повинні використати на сто відсотків.

Для того, щоб зрушити з місця, треба розуміти, що ми всі знаходи-
мося сьогодні у стані першої біологічної світової війни. На сьогодні  у 
світі не залишилося жодної країни, якої б не торкнулася ця війна, всі 
від неї потерпають, ніхто ще не розуміє, якими будуть її наслідки. На-
ука розвивається шаленими темпами. Питання кібербезпеки й біоло-
гічної безпеки є дуже актуальними.

Ми зробили аналіз стану системи вищої освіти та державного замов-
лення на підготовку фахівців наукових та науково-педагогічних робіт-
ничих кадрів саме у контексті національної безпеки. Отримані резуль-
тати дають нам розуміння напрямків подальшого руху, адже підготов-
ка висококваліфікованих сучасних кадрів – це питання номер один.
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ми опрацювання великих масивів даних. Адже сьогодні цих важливих скла-
дових, що забезпечують саме технологічне бачення майбутнього, в наших 
програмах  не існує.

Також ми не можемо прокласти шлях і до важливих у контексті нового ба-
чення ведення війни речей. Сподіваюсь, що у міністра з питань стратегічних 
галузей промисловості та міністра оборони України дійсно буде можливість 
обговорити шляхи виходу з пастки існуючих державних програм, що роблять 
нас заручниками минулого. У нас залишилось мало часу, фактично програми 
розвитку мають надійти до опрацювання у 2021 році, а бюджет має бути «звер-
станий» через місяць. Не виключаю, що потрібно підняти питання змін до про-
грам бюджетування і, можливо, виділити на РНБО певну суму грошей, а потім 
вже перерозподіляти, щоб пізніше знову не потрапити у пастку нестачі часу.

Ще одне важливе питання стосується можливостей та потреб українських 
приватних оборонних підприємств. Сьогодні представників приватних ком-
паній хвилює питання використання державних коштів на розвиток виробни-
цтва, адже правила гри побудовані таким чином, що наявні державні кошти  
можуть бути використані лише державними компаніями. Ми маємо донести 
до поважних осіб, що ці правила треба змінювати». 

Останнім часом ми готували 
кадри для різноманітних галузей 
нашого господарства, але що сто-
сується фахівців у сфері ОПК –  їх 
обмаль, у той час як стрімкий роз-
виток науки у розробці різнома-
нітних видів зброї спонукає світ 
готувати фахівців у сферах біоло-
гічної та кібербезпеки. Адже весь 
світ сьогодні воює «мізками».

Сергій ЗГУРЕЦЬ, 
член Правління УІБД, 
директор інформаційно-
консалтингової компанії 
Defense Express

«Вміння зазирнути за обрій не 
означає, що ми маємо відірва-
тися від землі. Параметри ро-
зуміння того, де ми стоїмо і що 
на нас впливає, мають над-
звичайно важливе значення 
для оцінки поточної ситуації.

Наша асиметрична відповідь зо-
внішнім загрозам полягає у послі-
довній реалізації оборонно-промис-
лової та військово-технічної політи-
ки. Саме послідовність – це той еле-
мент, якого нам завжди бракувало. У 
цьому контексті політика – це вмін-
ня бачити або свідомо рухатися впе-
ред для здобуття певних соціально-
економічних та промислових еле-
ментів, щоб держава та армія набува-
ли нових спроможностей. Але усе це 
потребує відповідних змін, які сьо-
годні мають певну дорожню карту – 
Указ Президента №59, який фактич-
но визначив ті моменти, що вплива-
тимуть на розуміння нашого майбут-
нього через призму посилення мож-
ливостей Збройних сил та через робо-
ту нашої оборонної промисловості. 

Разом з тим, сьогодні ми є заруч-
никами власних оборонних програм. 
Є Указ Президента про актуаліза-
цію чинних програм з розвитку ЗСУ, 
ОПК, боєприпасів тощо. Йдеться про 
те, щоб відкрити ті дуже важливі для 
нас двері –  про роботизацію, штуч-
ний інтелект,  бази даних та алгорит-

Учасники круглого столу обговорюють питання реформування ОПК 
та асиметричної протидії загрозам
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Кібербезпека

«Україна шостий рік 
перебуває в постійній 
боєготовності й проводить 
кібероперації з протидії агресору»

Сергій ДЕМЕДЮК, 
заступник секретаря РНБО:

Гібридна агресія РФ проти України продемонструвала, наскільки руйнівною може бути кі-
берзброя в руках противника. Кібератаки на українські об’єкти критичної інфраструктури 
вже встигли завдати державі мільярдних збитків. У відповідь на ці атаки при РНБО був ство-
рений Національний координаційний центр кібербезпеки (НКЦК). Про завдання центру, його 
можливості, поточні виклики та пріоритети на майбутнє Defense Express поспілкувався із за-
ступником керівника Центру – заступником секретаря РНБО України Сергієм ДЕМЕДЮКОМ.
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Олег Висоцький, член правління Сер-
гій Згурець та генеральний директор 
спілки Олег Брюшковський.

У ході зустрічі Олег Уруський 
ознайомив представників приват-
ного сектору оборонно-промисло-
вої галузі з найближчими крока-
ми новоствореного міністерства та 
окреслив основні напрями рефор-
мування вітчизняного ОПК. Окремо 
віцепрем’єр-міністр України наголо-
сив на важливості ролі, яка в цих про-
цесах буде відведена приватному біз-
несу і громадській ініціативі. Важли-
вою умовою сталого розвитку вітчиз-
няної оборонної промисловості, на 
думку Уруського, є створення і забез-
печення рівних умов ведення бізнесу 
підприємствами всіх форм власності.

Своєю чергою, голова Наглядової 
ради Ліги Юрій Єхануров висловив 
готовність спільноти приватних ви-
робників оборонної продукції підтри-
мувати кроки новоствореного мініс-
терства, спрямовані на сталий розви-
ток вітчизняної промисловості, забез-
печення українського війська доско-
налими зразками вітчизняного озбро-

Липень цього року видався 
рясним на важливі події, які 
можна назвати революцій-
ними в плані їх подальшого 
впливу не лише на найближ-
че майбутнє, а й на досить 
серйозну в часовому вимірі 
перспективу розвитку україн-
ської оборонної індустрії.

Йдеться про прийняття Зако-
ну України «Про оборонні закупів-
лі» та призначення Олега Уруського 
віцепрем’єр-міністром – міністром з 
питань стратегічних галузей промис-
ловості України, створення відповід-
ного профільного міністерства.

Прийняття парламентом законо-
давчого акту, який встановлює у дер-
жаві нові формати стосунків між за-
мовниками та виконавцями оборон-
них закупівель, а також створення 
державного органу виконавчої вла-
ди, який опікуватиметься проблема-
ми ОПК та формуватиме державну 
політику в галузі, не може не вселя-
ти оптимізму. Насамперед щодо пер-
спектив виходу вітчизняної «оборон-
ки» з теперішнього розбалансовано-
го стану на якісно нову орбіту – чітко 
спланованого, а відтак передбачува-
ного розвитку, де кожен усвідомлюва-
тиме власні обрії й розумітиме, що за-
для їх досягнення необхідно робити.

Але для того, щоб запрацював но-
вий закон, необхідно розробити та 
ввести в дію чималий пакет підза-
конних актів. Так само й утворення 
профільного відомства та призна-

чення його очільника зовсім не озна-
чає, що Міністерство з питань стра-
тегічних галузей України з першого 
ж дня запрацювало на повну потуж-
ність – наразі воно перебуває у ста-
ні формування, вирішуються першо-
чергові організаційні питання. Тоб-
то, до того, як закрутяться усі «шес-
терні» відповідної владної вертикалі 
й наберуть чинності та запрацюють 
положення нового законодавчого ак-
ту, пройде певний час.

Як діяти виконавцям державного 
оборонного замовлення за нинішніх об-
ставин? З цим та цілою низкою інших 
запитань керівництво Ліги звернуло-
ся як до віцепрем’єр-міністра України – 
міністра з питань стратегічних галузей 
промисловості України Олега Урусько-
го, так і до заступника міністра оборо-
ни України Олександра Миронюка.

29 липня свою першу робочу зу-
стріч з представниками Ліги провів 
Олег Уруський.

Громадську спілку приватних ви-
робників оборонної продукції пред-
ставили голова Наглядової ради Лі-
ги Юрій Єхануров, голова правління 

Час великих 
сподівань і 
необхідних 
рішень
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новини, дії, результати
Ліга оборонних підприємств
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єння та військової техніки та підви-
щення конкурентоспроможності про-
дукції українських виробників на сві-
товому ринку озброєнь.

Під час розмови з віцепрем’єр-
міністром України голова правлін-
ня Ліги Олег Висоцький наголосив 
на важливості значення науки в 
процесах реформування ОПК Укра-
їни та поінформував Олега Урусь-
кого про нещодавню зустріч про-
мисловців та представників нау-
ки, яка відбулася в НТУУ «КПІ ім. 
Сікорського» на запрошення рек-
тора університету Михайла Згу-
ровського. Олег Висоцький висло-
вив думку щодо доцільності про-
ведення спільної робочої зустрічі 
науковців, представників оборон-
ної промисловості та керівництва 
новоствореного профільного мініс-
терства з метою обговорення та ви-
значення найбільш ефективних та 
перспективних напрямів розвитку 
стратегічних галузей вітчизняної 
оборонної промисловості.

Олег Уруський підтримав цю про-
позицію та висловив побажання про-
вести таку зустріч найближчим часом.

Наступного дня, 30 липня, із заступ-
ником міністра оборони України Олек-
сандром Миронюком відбулася робоча 
зустріч з правлінням спілки, на якій її 
представили члени керівного органу 
Олег Висоцький, Лариса Татарінцева, 
Станіслав Зав’ялов, Сергій Згурець, Ві-
ктор Рубан, Дмитро Люлін та генераль-
ний директор Олег Брюшковський.

Заступник міністра оборони Укра-
їни Олександр Миронюк зазначив, 
що нині Міноборони здійснює рефор-
мування системи управління у сфері 
військово-технічної політики на умо-
вах, що мають бути вигідними як для 
замовника, так і для виконавців дер-
жавного оборонного замовлення.

За його словами, ці зміни спря-
мовуються насамперед на зміц-
нення бойової готовності Збройних 
сил України шляхом їх технічно-
го оснащення ефективними засоба-
ми озброєння з урахуванням не ли-
ше економічних можливостей дер-
жави, а й виробничих та техноло-
гічних спроможностей підприємств 

оборонної галузі. Саме тому Олек-
сандр Миронюк наголосив на тому, 
що Міністерство оборони України 
вбачає вкрай необхідним посилен-
ня взаємодії з виконавцями держав-
ного оборонного замовлення.

Під час діалогу учасниками зу-
стрічі було обговорено низку страте-
гічних питань у стосунках між при-
ватними виробниками озброєнь як 
виконавцями ДОЗ та оборонного ві-
домства як головного вітчизняного 
замовника оборонної продукції.

Серед питань, що обговорювалися 
– ритмічність завантаження підпри-
ємств, особливості виконання довго-
строкових та перехідних контрактів, 
створення чітких та зрозумілих пра-
вил щодо планування новітніх роз-
робок та взаємодії сторін у цьому пи-
танні, прозорість ціноутворення, осо-
бливості розмитнення комплектую-
чих для потреб ДОЗ, доступність ін-
формації щодо перспективних потреб 
Збройних ил тощо.

Заступник міністра оборони Укра-
їни Олександр Миронюк виділив не-
обхідність підтримки з боку держави 
українських приватних експортерів 
зброї й окреслив напрямки, за яки-
ми Міністерство оборони здатне на-
дати посильну допомогу в просуван-
ні української оборонної продукції на 
міжнародному ринку озброєнь.

Також в розмові з заступником мі-
ністра оборони було піднято питан-
ня щодо необхідності державної під-
тримки в забезпеченні підготовки но-
вих виробництв озброєння та військо-
вої техніки на підприємствах приват-

ного сектору ОПК, які є виконавцями 
ДОЗ та є або можуть стати учасника-
ми проєктів державних цільових про-
грам переозброєння української ар-
мії. Йшлося, серед усього, про нагаль-
ну потребу напрацювання взаємови-
гідних умов державно-приватного 
партнерства щодо закупівлі й поста-
чання різноманітного обладнання, 
необхідного для виробництва ОВТ. 

Головним підсумком обох прове-
дених заходів стало налагодження 
чіткої взаємодії сторін для забезпе-
чення своєчасного та якісного вико-
нання державного оборонного замов-
лення поточного року, а також до-
сягнення взаєморозуміння в питан-
ні необхідності подальшої координа-
ції спільних зусиль, спрямованих на 
забезпечення Збройних сил України 
якісним вітчизняним озброєнням та 
військовою технікою і розвиток укра-
їнської оборонної промисловості.

Насамкінець варто зазначити, що 
липень 2020 року має всі шанси уві-
йти в історію вітчизняної оборон-
ної промисловості як старт докорін-
ної реформи галузі, спрямованої на 
її якісне зростання та відновлення 
позицій України у клубі найбільших 
світових виробників озброєння та вій-
ськової техніки. Зрушення у держав-
ній оборонно-промисловій політиці, 
які упродовж липня отримали чіт-
кі обриси й проявилися в прийнятих 
на державному рівні конкретних рі-
шеннях, дозволяють сподіватися, що 
ОПК, який насправді є однією з най-
важливіших стратегічних галузей ві-
тчизняної економіки, нарешті розпо-
чав рух у правильному векторі розви-
тку. Підстави для такого оптимізму є.

Зі свого боку Ліга готова й нада-
лі брати активну участь у всіх ініці-
ативах, спрямованих на формування 
та реалізацію заходів із забезпечення 
стійкого функціонування оборонної 
промисловості та її подальшого пер-
спективного розвитку й у створенні 
чесних і прозорих правил гри на рин-
ку озброєнь, а також підтримувати 
обраний державою курс на створення 
потужної, високотехнологічної й кон-
курентоспроможної вітчизняної обо-
ронної індустрії. 

Заступник міністра оборони України 
Олександр Миронюк
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Авіатори однієї з бригад тран-
спортної авіації ЗСУ успішно ви-
пробували модернізований на 
одеському підприємстві стартовий 
командний пункт (СКП). У проце-
сі підконтрольної експлуатації йо-
го завантажували на повну: тес-
тували за різних умов і на різних 
режимах, після чого було ухвале-
но остаточне рішення про серійне 
виробництво СКП.
За словами Олексія Савицького, 
директора департаменту супро-
воду системних проєктів ТОВ 
«Телекарт-Прилад», наданий для 
проходження дослідної експлуа-
тації СКП був створений на 100% 
за технічним завданням замовни-
ка. Однак в ході випробувань ко-
ристувачі висловили певні поба-
жання, тож нині на заводі влас-
ним коштом «допилюють» комп-
лекс відповідно до остаточних по-
бажань замовника.

Разом з тим, серійне виробництво 
СКП розпочнеться не раніше по-
чатку наступного року, оскіль-
ки до того необхідно буде пройти 
певні процедури, пов’язані з коди-
фікацією та підтвердженням від-
повідних натівських стандартів цієї 
одиниці продукції.

Учасник Ліги оборонних підпри-
ємств України, компанія ДОЛЯ І КО. 
ЛТД, отримала статус ексклюзивно-
го дистриб’ютора Thales Defence & 
Security, Inc – одного з глобальних 
лідерів оборонної сфери, телекому-
нікацій, рішень для авіації, космосу 
та цифрової безпеки. 

Корпорація Thales Defense & 
Security, Inc. є світовим провайде-
ром критично важливих систем 
зв’язку з 1964 року. З того часу ком-
панія отримала низку нових мож-
ливостей, що розширюють проник-
нення на оборонні та захисні май-
данчики, включаючи новітні так-
тичні засоби зв’язку, шоломи-дис-
плеї та технології відстеження ру-
ху, термінали SATCOM, вдоскона-

лені системи локації, системи на-
вчання та моделювання, рішення 
щодо захисту даних, сенсорні та ра-
кетні системи.

Крім того, Thales Defense & 
Security, Inc. є центром для техноло-
гій, використовуючи широкомасш-
табні системні рішення – наприклад, 
системи управління бойовими діями; 
морські, повітряні та наземні ISR; 
системи радіоелектронної боротьби.

Отримання компанією ДОЛЯ 
І КО. ЛТД статусу ексклюзивно-
го дистриб’ютора  Thales Defense & 
Security, Inc. стало яскравим свід-
ченням визнання і довіри, яку ви-
словлюють українській приватній 
компанії її міжнародні партнери – 
світові лідери оборонної індустрії.

ДОЛЯ і КО. ЛТД отримала 
статус ексклюзивного 
дистриб’ютора Thales 
Defence & Security, Inc

Модернізовані 
на «Телекарт-
Прилад» стартові 
командні пункти 
підуть у серію

Defense Express | серпень-вересень 2020

новини, дії, результати
Ліга оборонних підприємств

16



Створені учасником Ліги КБ «Логіка» 
мультимедійні комплекси з підготовки 
мінометників встановлено фактично 
в усіх військових навчальних центрах 
Збройних сил України.
За словами директора КБ «Логіка» 
Юрія Добронравіна, тренувальні комп-
лекси мінометних обслуг дають змогу 
навчати солдатів за допомогою візуа-
лізації на базі VBS у поєднанні з про-
грамним забезпеченням «Кропива».  
По суті комплекс є справжнім 120-мм 
мінометом, на який встановлено пев-
ні елементи в поєднанні з мультиме-
дійним обладнанням. Крім того, у маке-
тів мін з датчиками є можливість уста-
новлення підривника/трубки та комп-
лектування зарядів. Власне тому заря-
джання й виконання пострілу забезпе-

чує імітацію функціонування міномета, 
наближену до реальності.
Мультимедійний комплекс дає змо-
гу суттєво заощаджувати бюджетні ко-
шти, адже лише одна міна до міномета 
120 мм коштує понад $500. Тобто, як-
що здійснити під час навчань 100 по-
стрілів справжніми боєприпасами, то 
вийде близько $50 тисяч – і це без 
урахування зношення стволів.

Згідно з підписаним нещо-
давно дворічним контрак-
том між поліцією Євросоюзу 
та учасником Ліги приват-
ною компанією «АВ-ФАРМА» 
розпочато поставки комп-
лектних аптечок українсько-
го виробника в Європу для 
забезпечення ними євро-

пейських правоохоронців.
Компанія «АВ-ФАРМА» має 
стовідсоткове вітчизняне ви-
робництво, навіть більшість 
сировини, з якої виробля-
ється продукція компанії – 
українського походження. 
Створюючи продукцію за єв-
ропейськими стандартами, на 

підприємстві використовують 
власні унікальні розробки та 
технології. За один день потуж-
ності виробництва дозволяють 
виробляти близько 1000 оди-
ниць різноманітних наймену-
вань продукції, яка відповідає 
усім необхідним вимогам та 
стандартам України.

Державні випробування про-
ходили на Львівщині, на од-
ному з полігонів Міністерства 
оборони України, відповідно 
до програми та методик дер-
жавних випробувань дослід-
ного зразка, що були спеці-
ально розроблені фахівцями 
ЦНДІ ОВТ.
За результатами Державних 
випробувань було підтвердже-
но заявлені розробником ха-
рактеристики вітчизняного пі-
ротехнічного засобу і члена-
ми Державної комісії підписа-
ли відповідний акт.

Запатентовано радіолокаційну 
головку самонаведення 
для ракети Р-360 «Нептун»

«АВ-ФАРМА» отримала дворічний контракт від Євросоюзу

«Віртуальні міномети» 
від «КБ «Логіка» встановлено у всіх 
військових навчальних центрах

Димова шашка 
УДШ-У від 
«Спаринг-Віст 
Центр» успішно 
пройшла державні 
випробування

Член Ліги приватна компанія 
«Радіонікс» запатентувала ви-
роби власної розробки – радіоло-
каційну головку самонаведення 
APГC-5R та синтезатор частот 
радіолокаційної головки само-
наведення APГC-5R, якими осна-

щуються новітні українські про-
тикорабельні ракети Р-360.

Власником обох патентів ви-
значений Станіслав Борисович 
Зав’ялов – один із розробників 
обох виробів, власник та дирек-
тор ТОВ «Радіонікс».
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Проєкти

Саме тому згідно з українським 
законодавством, військовим, яких 
мають звільнити, а також тим, що 
вже звільнені, та членам їх сімей 
передбачені значні пільги, встанов-
лені правові й соціальні гарантії та 
компенсації, серед яких визначено 
їх право на соціальну та професійну 
адаптацію до умов життя в цивільно-
му середовищі коштом державного 
бюджету. Фактично, це мало б здій-
снюватися за трьома ключовими на-
прямами: психологічна адаптація 
(опанування системою цінностей, 
культурою, які існують у цивільно-
му середовищі), правова (освоєння 
правових норм, які регламентують 
соціальний і правовий статус особи, 
звільненої з військової служби, та 
членів її сім’ї) та професійна (удоско-
налення наявних професійних знань 
або опанування новими та подальше 
успішне працевлаштування).

Питання соціальної адаптації 
українських військовослуж-
бовців, звільнених в запас, 
навіть попри події останніх 
років, пов’язаних з агресією 
РФ проти України, залиша-
ється невирішеним. В країні 
досі відсутня дієва державна 
система переходу військових 
до мирного життя в цивільне 
суспільство. 

У різні часи цією темою займа-
лися різні державні структури, 
створювалися різноманітні програ-
ми, організовувалася співпраця з 
НАТО та ОБСЄ. Все це проходило 
зі змінним успіхом, але загалом си-
туація так і не змінилася. Хоча для 
цього є рішення і питання лише в 
тому, щоб держава розумно та пра-
вильно ним скористалася…

Потреба в соціальній адапта-
ції військовослужбовців зумовле-
на особливим характером військо-
вої служби, яка передбачає опану-
вання специфічних спеціальнос-
тей, ризики для життя, значні обме-
ження свободи (пересування, вибо-
ру місця проживання тощо), цілко-
вите підпорядкування військовим 
статутам тощо. За період тривалої 
військової служби переважна біль-
шість військовослужбовців втра-
чає цивільну професію або кваліфі-
кацію, зв’язки із цивільним середо-
вищем, змінюється їх соціальний та 
правовий статус. Крім того, трудно-
щів додають проблеми, пов’язані з 
посттравматичним стресовим син-
дромом у військових, які пережили 
жахіття збройного протистояння. У 
результаті всього цього військовос-
лужбовці мають значні проблеми з 
адаптацією до цивільного життя. 

Друге життя – 
нові можливості

Соціальна адаптація звільнених в запас: 
старі проблеми та нові виклики
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Тренажери

вних чинників всієї обороноздатнос-
ті країни. Бо якою б сучасною не була 
зброя, вона нічим не допоможе бій-
цю, який не вміє нею користуватися. 
Але новітнє озброєння стає все більш 
технологічним, а опанування ним по-
требує все більше часу і коштів. 

Наприклад, щоб оператор ПТРК 
навчився збивати ворожі танки, йо-
му треба здійснити не один чи два 
пуски, а постійно практикуватися 
у цьому. Але якщо ціна однієї раке-
ти впевнено перевалює за $20 тисяч, 
то таке навчання легко «з’їсть» весь 
оборонний бюджет. 

А якщо йдеться про більш комп-
лексну зброю, наприклад, броне-

Уявімо ситуацію. Ранок, туман. Ви – механік-водій в одному з броне-
транспортерів, що рухається у колоні союзних машин. Раптом чути 
постріли: стріляють аж ніяк не «свої». Ви розумієте, що потрапили у 
засідку, з якої треба якнайшвидше вибиратися. Але згодом усвідом-
люєте, що з вашою машиною щось не те… 
Сьогодні така ситуація реальна не тільки на полі бою – її можна змо-
делювати на спеціальних тренажерах, які дозволяють підготува-
ти бійця в умовах, максимально наближених до бойових. В Україні 
створенням таких тренажерів займається науково-виробниче під-
приємство «Енергія-2000» – і робить це доволі успішно. Чим осо-
бливі «бойові парти» від цієї компанії та чому вони потрібні нашим 
Збройним силам розповідає кореспондент Defense Express.

Бойовий 
тренажер БТР-3: 
ексклюзивне відео

її сильні та слабкі сторони, а також 
ефективно взаємодіяти один з одним 
для досягнення єдиної мети. Ефек-
тивність навчання є одним з голо-

Всі реалії бою
Що можуть українські тренажери 
для БТР-3 від компанії «Енергія-2000»

Перемога зароджується не на полі 
бою – її коріння бере початок під час 
навчання бійців, які мають доско-
нально володіти своєю зброєю, знати 
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Ситуація з пандемією коронавірусу COVID-19 актуалізувала питання необхідності своєчасно-
го виявлення біологічних, радіаційних та хімічних загроз. Для ЗСУ, які на озброєнні підроз-
ділів РХБ захисту мають вкрай застарілі машини РХБ розвідки, проблема їх заміни є вже три-
валий час актуальною, але зазвичай ця актуальність перебивається іншими потребами, в то-
му числі й тими, що пов’язані з необхідністю протистояти гібридній агресії РФ. Про проблеми 
створення сучасної машини РХБ розвідки кореспондент Defense Express поспілкувався з ге-
неральним конструктором ПП «НВПП «Спаринг-Віст Центр» Юрієм СТОРОНСЬКИМ.
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Пряма мова

«Машина РХБ розвідки, 
що розробляється для 
українського війська, буде 
цікавою й закордонному покупцю»

Юрій СТОРОНСЬКИЙ, 
генеральний конструктор «Спаринг-Віст Центр»:
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Пряма мова

логій, промислової робототехніки, 
комп’ютерних систем управління 
та штучного інтелекту. 

З початком війни на сході Украї-
ни компанія стала активно займати-
ся військовою тематикою і намага-
тись максимально ефективно спрос-
тити конструкцію пристроїв для 
швидкого встановлення та точного 

Створенням такого уніфікова-
ного модуля під назвою ACHILLES 
сьогодні активно займається укра-
їнське підприємство Diamond 
Defense Systems. Про поточну ді-
яльність компанії та плани на май-
бутнє Defense Express поспілкував-
ся з генеральним директором ком-
панії Сергієм СКУРСЬКИМ.

Одним з ключових елементів сучасних військових броньованих машин, який забезпечує вогневу 
підтримку під час виконання завдань, є керований бойовий модуль. В Україні створена та ефек-
тивно застосовується низка таких технічних рішень для важкої броньованої техніки, як на гусенич-
ному шасі, так і колісної, однак для легкоброньованої техніки аналогічних засобів немає.

– Сергій Павлович, розкажіть, будь 
ласка, чим займається ваша компанія.

– Diamond Defense Systems бу-
ла організована у 2017 році рішен-
ням групи розробників. Основни-
ми напрямками нашої діяльності є 
проведення досліджень та розроб-
ка інноваційних технічних рішень 
у сфері оборони, космічних техно-

«Наші технічні рішення 
цікаві іноземним 
технологічним компаніям»

Сергій СКУРСЬКИЙ, генеральний 
директор компанії Diamond Defense Systems:
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ПТРК «Корсар» вже прийнятий на озброєння ЗС України.

Справа техніки

купівля значної кількості нових пус-
кових ПТРК - до 500 та близько 5000 
керованих ракет до них.

Можливості 
та особливості

Угоду щодо створення ПТРК «Пі-
рат» для армії Польщі було укладе-
но 23 липня 2014 року. Паралельно 
Меско S.А. уклала угоду про співп-
рацю з українським підприємством 
ДержККБ «Луч», яке на той час у 
ініціативному порядку розробляло 
ПТРК «Корсар», що згодом був при-
йнятий на озброєння ЗС України.

Polska Grupa Zbrojeniowa оголосила, що успішно випробувала протитанкову керовану ра-
кетну систему Pirat, розроблену компанією Mesko (у співпраці з Telesystem-Mesko та україн-
ським підприємством ДержККБ «Луч»). Проєкт, реалізований компанією MESKO S.A. у співп-
раці з Військовим технологічним університетом, CRW Telesystem Mesko та українською ком-
панією ДержККБ «Луч», вийшов на завершальну стадію.

вну функціональність вітчизняних 
двигунів, так і точність наведен-
ня у польових умовах. «Пірат» від-
повідає потребам, які оголосили 
збройні сили Польщі, в т.ч. в кон-
тексті програми Pustelnik, де вона 
незмінно залишається основним 
рішенням. Зараз ми завершуємо 
цей проект, готуючись до запус-
ку виробничих потужностей у на-
ступному році», - заявила віце-пре-
зидент правління Mesko S.А. Габрі-
ель Новіна-Конопка.

Легкий протитанковий комплекс 
Pirat пропонується Міністерству обо-
рони Польщі за програмою Pustelnik. 
Програмою Pustelnik передбачена за-

«Пірат» 
атакує 
згори

Нові подробиці щодо міжнародного проєкту 
з розробки легкого протитанкового комплексу

Випробування, проведені на по-
лігоні у Новій Дебі у середині лип-
ня, мали підтвердити правильність 
теоретичних підходів та практично 
перевірити дієвість рішень, які бу-
ли запроваджені у ході цієї науко-
во-дослідної роботи.  

Випробування ПТРК «Пірат» вклю-
чали тестові стрільби ракет з їх наве-
денням у ціль з використанням лазер-
ного підсвітлювача LPC-1. При цьому 
перевірялась робота польських стар-
тових та маршових двигунів та оцін-
ка точності наведення ракети під час 
пусків на відстані 500 м і 2400 м.

«Тести були успішно викона-
ні. Результати підтвердили як по-

Defense Express | серпень-вересень 2020
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Зроблено в Україні

військовій сфері, так і цивільній. Вій-
ськовим та правоохоронним органам 
необхідні прості, надійні та зручні у ви-
користанні інструменти для того, щоб 
ефективно протидіяти цим невеликим, 
але дуже «болючим» загрозам з повітря. 

Чим протидіяти?

Активне застосування безпілотних 
літальних апаратів поставило на по-
рядок денний, окрім потреби ефектив-
ної протидії, ще і проблему співвідно-
шення «ціна – ефективність» для засо-
бів, що застосовуватимуться для зни-
щення або знешкодження БпЛА. І в 
цьому випадку приклади знищення 
малорозмірних цілей вартістю мак-
симум у декілька десятків тисяч дола-
рів ракетними комплексами, що «тяг-
нуть» вже на мільйони, які можна бу-
ло бачити впродовж конфліктів сучас-
ності, не є вартими наслідування. 

Зокрема, за даними міністерства 
оборони РФ, за 2018 та 2019 роки пред-
ставники російського експедиційного 
контингенту в Сирії збили 120 безпілот-
ників (53 дрони у 2019 та близько 70 – у 

Українська компанія 
«ІнтерПроІнвест», відома роз-
робкою спеціального автомата 
«Вулкан» (в цивільній та експорт-
ній версіях відомий як «Малюк»), 
розробила і готова запропонува-
ти новий пристрій для боротьби з 
безпілотними літальними апара-
тами противника RIFF-P. 
Ця система за формою схожа на 
поставлений на озброєння ЗСУ, 
зокрема підрозділів спецприз-
начення та розвідки, автомат 
«Вулкан», ба більше – має низку 
спільних з ним комплектуваль-
них частин і дуже ергономіч-
ний булпап форм-фактор. А от 
функції в нього дещо інші – про 
них та загалом про розробку від 
«ІнтерПроІнвест» розповідає ко-
респондент Defense Express.

Загроза з повітря

Безпілотні літальні апарати різ-
ного типу та призначення активно 

застосовуються в сучасних локаль-
них і гібридних війнах. Але попри 
те, що деякі країни, такі як Туреч-
чина, Ізраїль чи Азербайджан, ви-
користовують спеціальні безпілот-
ники військового призначення, в 
ході військових конфліктів сучас-
ності сторонами протистояння пе-
реважно застосовуються найпрості-
ші масові дешеві БпЛА.

Ведення розвідки, виявлення ці-
лей, визначення їх координат, коре-
гування вогню, використання для 
доставки та скидання на голову 
противника вибухових предметів 
– ось список найбільш актуальних 
завдань, які покладаються на такі 
БпЛА в ході ведення бойових дій. 

В цивільній сфері, окрім загрози 
бути використаними для терорис-
тичних атак на об’єкти цивільної 
інфраструктури та окремих осіб, 
подібні безпілотники через масо-
вість та непрогнозованість їх вико-
ристання можуть також становити 
суттєву небезпеку для суспільства. 

Саме тому дуже актуальною є  по-
треба у гарантованому виявленні та 
нейтралізації подібних апаратів, як у 

RIFFом 
по дронах

Компактний засіб протидії 
безпілотним загрозам
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Останні війни та конфлікти в 
різних регіонах світу, передусім 
в Україні, Сирії та Лівії, стали не 
лише полігоном для відпрацю-
вання нових зразків озброєння 
та військової техніки, а й май-
данчиком для вдосконалення 
нових методів та прийомів ве-
дення бойових дій. Особливої 
уваги в цьому напрямку по-
требує протистояння між без-
пілотниками та засобами ППО. 
Двобої між ними стали най-
більш показовими та засвідчи-
ли зміни характеру поточних бо-
йових дій, а також визначили 
основні дороговкази на майбут-
нє. Який саме висновок можна 
зробити з цих протистоянь – у 
матеріалі Defense Express. 

Тривалий час експертне середо-
вище уважно слідкувало за проти-
стоянням турецьких ударних опе-
ративно-тактичних безпілотників 
Bayraktar TB2 від компанії Baykar 
Makina та Anka-S від TAI з російськи-
ми зенітними ракетно-гарматними 
комплексами (ЗРГК) «Панцирь-С1». 
Ці зразки військової техніки інтен-
сивно застосовувалися в ході війн в 
Сирії та Лівії. Як дрони, так і комп-
лекс ППО є високотехнологічним 
озброєнням і сучасним досягненням 
військової промисловості Туреччи-
ни та Росії. Але якщо безпілотники 
зорієнтовані на виконання розвіду-
вально-ударних завдань по різних 
наземних військових цілях, то комп-
лекс «Панцирь-С1» використовують 
саме для боротьби з такими повітря-
ними об’єктами, як дрони.

За попередніми оцінками на по-
чаток червня 2020 року понад 20 
комплексів «Панцирь-С1» росій-
ського виробництва було уражено з 
використанням безпілотників у Си-
рії та Лівії. Серед них щонаймен-
ше 16 – в Лівії, а також 8 – в Сирії. 
Більшість ЗРГК були атаковані ви-
сокоточними боєприпасами МАМ-L 
виробництва компанії Roketsan, 
запущеними переважно з борту 
Bayraktar TB2  та частково з Anka-S.

З усім тим, були й втрати ту-
рецьких безпілотних літальних 
апаратів в обох країнах. Однак 
кількість знищених дронів за різ-
ними джерелами дуже суперечли-
ва. Проте, за інформацією Defense 
Express, їх набагато менше, ніж за-
значено у сирійських та лівійських 
медіа. Мова взагалі не йде про «де-

Безпілотники 
vs ППО

Деякі висновки з 
бойового протистояння 

високотехнологічного 
озброєння
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не корисне навантаження, яке розмі-
щується у спеціальному універсаль-
ному відсіку. Враховуючи вантаж-
ність дрону у 5 кг, це дозволяє вико-
ристовувати навіть потужні стабілі-
зовані тепловізійно-оптичні станції.

Для запуску АCS-3 використову-
ється катапульта, що дозволяє за-
пускати його навіть з непідготовле-
них майданчиків. Посадка здійсню-
ється на парашуті, а для збережен-
ня чутливої апаратури використо-
вують надувні подушки безпеки.

АCS-3 став результатом вдалого по-
єднання рішень Skyeton, яка зробила 
ставки на максимальну ефективність 
планеру, надійність та високі експлу-
атаційні характеристики БПЛА.

Успішне просування експорт-
ної версії безпілотного літального 
апарату Raybird-3 на міжнародних 
ринках здійснює Державне підпри-
ємство «Спеціалізована зовнішньо-
торговельна фірма «Прогрес».

03680, Україна, м. Київ, 
вул. Смольна 9Б

Тел.: +38 (050) 361-17-08
Електронна адреса: uav@skyeton.com

АCS-3 – розвідувальний безпілот-
ник від української приватної ком-
панії Skyeton, який після успішно-
го завершення державних випробу-
вань у 2019 році постачається до По-
вітряних сил ЗСУ. Він несе службу у 
тій же військовій частині, на озбро-
єнні якої знаходяться відомі ударні 
безпілотники Bayraktar TB2.

Головною особливістю безпілот-
ника стала його можливість знахо-
дитись у польоті понад 24 години. Во-
сени 2019 року Skyeton поставив ре-
корд України по тривалості польоту 
на цивільній версії АCS-3 – Raybird-3.

Під час цього польоту БПЛА ва-
гою у 21 кг знаходився у повітрі 24 

години 31 хвилину, за які він подо-
лав маршрут у понад 2000 км. Дода-
мо, що максимальна висота польо-
ту становить до 3 км, крейсерська 
швидкість – 120 км/год, а макси-
мальна – 160 км/год. 

Дальність у режимі прямого ке-
рування складає до 240 км, але АCS-
3 може виконувати польоти й в ав-
томатичному режимі по заздале-
гідь запланованому маршруту.

Значний час перебування АCS-
3 у повітрі дозволяє проводити по-
стійний моніторинг цілих райо-
нів, включно зі значною площею 
морських акваторії, прикордонних 
смуг чи територій противника.

Для спостережен-
ня БПЛА може ви-
користовувати різ-

Зроблено в Україні

АCS-3 від 
Skyeton
На що здатний 
унікальний 
український БПЛА

Безпілотний літальний апарат АCS-3 поєднав у собі дійсно 
рекордні можливості та гнучкість у застосуванні

Під час цього польоту БПЛА ва-
гою у 21 кг знаходився у повітрі 24

морських акваторії
смуг чи територій п
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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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Бронетехніка

Країни Європи не один раз намагалися об’єднати свої зусилля у створенні бойової 
машини майбутнього – але здебільшого проєкти залишалися на папері та в думках, 
а плани так і не ставали реальністю. Однак наразі ідея створення європейського танку 
набула реальних обрисів. Так, весною 2020 року компанії Krauss-Maffei Wegmann, 
Nexter systems та Rheinmetall офіційно розпочали роботи першого етапу програми MGCS.
Main Ground Combat System (MGCS) – це спільний французько-німецький проєкт з роз-
робки нової наземної бойової системи, яка в майбутньому має замінити на полі бою танки 
Leopard 2 і Leclerc. Про історію появи європейського танка майбутнього, плани та перспек-
тиви французько-німецької розробки, а також пастки від Rheinmetall розповідаємо 
разом з нашими колегами з Wojsko i Technika.

Програма MGCS: 
«євротанк»
Флешбеки з минулого чи нова сторінка 
для бойових машин Європи?
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Справа техніки

Коли мобільний ЗРК 9К33М2 «Оса-АК» і його вдосконалена версія 9К33М3 «Оса-АКМ» прийма-
лися на озброєння, вони у багатьох аспектах випереджали свою епоху. Однак тактика викорис-
тання засобів повітряного нападу постійно змінюється, а на сучасному полі бою з’являються 
все нові й нові загрози, з якими застарілі ЗРК вже не справляються. Щоб не відставати від цих 
змін, різні країни модернізують свої ЗРК до рівня, необхідного для протистояння сьогоднішнім 
загрозам. Зрештою, з питанням модернізації зіштовхнулися й білоруські зенітно-ракетні комп-
лекси 9К33М2/М3, складові елементи й боєприпаси яких були вироблені у 70-х роках минулого 
століття. Про те, як саме Білорусь оновлює власні ЗРК, розповідаємо в нашому матеріалі.

Операція 
«реінкарнація»
Білоруська модернізація бойової машини 
9А33-2В комплексу «Оса-АК/AKM»

Найбільша проблема білорусь-
ких ЗРК 9К33М2/М3 і ракетних бо-
йових машин (БМ) 9А33БМ2/M3, що 
входять до їх складу – критичний вік 
боєприпасів, а саме керованих ракет 
9М33М2/M3. Вони значно перевищи-
ли встановлений виробником ресурс  

(на 15-20 років, якщо порівнювати з 
визначеним виробником терміном 
придатності), а більшість, що  нада-
лі використовуються (головним чи-
ном, ракети версії М3, тоді як раке-
ти М2 знято з озброєння), становлять 
загрозу скоріше для користувачів, а 

не для цілей. Йдеться передусім про 
вплив часу і хімічних реакцій. Крім 
застарілої елементної бази електро-
ніки, головною проблемою ракет є 
процеси старіння твердого ракетно-
го палива двигуна й інші піротехніч-
ні елементи.
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перників з Чорного моря та створення 
тут нею такого собі «Mare Nostrum». 
Отже, стан справ на Чорноморському 
флоті Росії потребує ретельного ана-
лізу і відповідної оцінки.

Питання кількості 
та якості

Станом на кінець 2019 року Чор-
номорський флот РФ нараховував 
227 одиниць плавзасобів, з них бойо-
вих кораблів та катерів – 74 одиниці 
(32,6% від усього корабельного скла-
ду), плавзасобів забезпечення – 153 
(67,4%). Середній вік всіх плавзасо-
бів – 30,4 року. Середній вік бойових 
кораблів та катерів – 20,2. Причому 
на одну бойову одиницю приходить-
ся 2,07 допоміжних плавзасобів, що 
зумовлено не тільки незбалансова-
ною структурою флоту, а і його низь-

Чорноморський флот, якщо 
порівнювати зі стратегічними 
Північним і Тихоокеанським, 
завжди відігравав другорядну 
роль в радянсько-російській іс-
торії. Після розпаду СРСР зна-
чна частина його корабель-
ного складу була «порізана 
на голки» через неспромож-
ність утримувати таку кількість 
застарілих бойових одиниць. 
Втім, у 2014 році, після росій-
ської окупації Криму, ЧФ РФ 
отримав не тільки воєнно-стра-
тегічне значення, а й геополі-
тичне. Військово-морське фор-
мування Росії в Чорному морі 
стало демонстрацією претен-
зій РФ на домінування в регіо-
ні, а угруповання сил в Криму 
– ще й символом ударного ку-
лака проти НАТО… 

Після окупації Криму військово-
політичне керівництво Росії вдало-
ся до посилення не лише військо-
вого угруповання на анексовано-
му півострові, а й власне Чорномор-
ського флоту. Розпочався процес 
якісного й кількісного посилення 
ЧФ, підтягування його до показни-
ків часів СРСР. З часу окупації Кри-
му ЧФ отримав понад 20 нових бойо-
вих одиниць. Серед них три фрегати 
проєкту 11356, шість підводних чов-
нів проєкту 636, патрульні корвети 
проєкту 22160 і ракетні катери про-
єкту 21631. Усі бойові одиниці осна-
щені крилатими ракетами «Калібр». 

Уже сьогодні в складі ЧФ налічу-
ється 74 бойових кораблів і катерів, се-
ред яких 7 дизельних підводних чов-
нів. Будівництво нових кораблів і ка-
терів для ЧФ, за заявами російських 
посадовців, триває. А деякі експерти 
говорять про витіснення Росією су-

Морська загроза

Не такий страшний, 
як його малюють
Аналіз та оцінка стану Чорноморського флоту Росії
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