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Пленарне засідання

програми не можуть містити завдань, які не відображені у довгостро-
кових програмах, а короткострокові програми - завдань, що відсутні у 
середньострокових програмах такого напряму;

 – забезпечити взаємопов’язаність перспективного та поточного пла-
нування шляхом введення в дію обов’язкового принципу: цільові програми 
всіх ієрархічних рівнів можуть реалізовуватися виключно через державне 
оборонне замовлення, а державне оборонне замовлення не може включати 
заходи, що не передбачені відповідними цільовими програмами;

 – запропонувати та впровадити систему безперервного управління 
реалізацією цільових програм в режимі реального часу, що дозволить ви-
робляти раціональні управлінські рішення в будь-який момент.

на жаль, вітчизняна практика програмно-цільового планування 
розвитку збройних сил та оборонно-промислового комплексу все ще да-
лека від методології, прийнятої в нато. 

Проте подальше зволікання з розв’язанням зазначеної проблеми не 
тільки негативно впливає на обороноздатність країни, але і здатне від-
далити перспективу вступу україні в організацію Північноатлантичного 
договору на невизначений термін.

Слюсар В. І., д.т.н., професор
Центральний НДІ озброєння та військової техніки ЗС України

БАТАЛЬЙОННА ТАКТИЧНА ГРУПА 2035 РОКУ

зміна парадигми оборонного планування нато у жовтні 2016 р. з 
віддаленням середньострокового планування на період до 19 років ви-
суває нові вимоги для розробки вимог до спроможностей військ. харак-
терним прикладом їхнього втілення стала презентація представника ве-
ликобританії полковника річа уолкера (Rich Walker) на засіданні групи 
нато з озброєнь сухопутних військ (NAAG) у червні 2017 р., яка за-
свідчила про наявність деталізованих загальних вимог до розвитку спро-
можностей сухопутних військ (св) цієї країни на період до 2035 року. 
особливої уваги заслуговує концепція переходу до застосування авто-
номних маневрених батальйонних груп (task-group) чисельністю до 350 
чоловік, що матимуть 50 транспортних засобів та 80 робототехнічних і 
автономних систем (переважно по 2 безекіпажні платформи (наземну та 
бПла) на одну транспортну одиницю). згідно з концепцією, частина на-
явних бПла має забезпечити, окрім візуальної, ще й акустичну розвід-
ку на полі бою, а наземні роботизовані системи, оснащені зброєю, при-
значені максимально замінити людський ресурс при веденні контактних  
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Пленарне засідання
Проблеми координації  воєнно-технічної та оборонно-промислової політики в Україні. 
Перспективи розвитку озброєння та військової техніки

бойових дій з противником. така ударна група повинна бути спромож-
ною вести протягом 7 днів автономні бойові дії у відриві від основних 
сил на відстані до 1600 км та забезпечити оборону кількох розосередже-
них у просторі ділянок проти рівнозначного противника у військовому 
конфлікті низької інтенсивності. 

сенсорна система батальйонної групи на відстанях до 15 км має 
бути спроможною виявляти та забезпечувати ураження цілей, а на даль-
ності до 30 км – досягти повного розуміння ситуації на полі бою на осно-
ві використання штучного інтелекту. зазначені відстані (15 км та 30 км) 
можливо трактувати як віддалення найближчої та подальшої бойових за-
дач перспективної  батальйонної групи відповідно. однак замість визна-
чення окремих рубежів у відповідальній зоні просторового сектору, що 
було притаманно традиційним тактичним нормативам, вимоги до сен-
сорів та  вогневих засобів висуваються з урахуванням  потреби ведення 
розвідки та ураження цілей у 360-градусній зоні за азимутом. цілком 
доречно поширити зазначені вимоги й на засоби протиповітряної обо-
рони батальйонної групи, визначивши необхідність ураження цілей на 
висотах та відстанях до 15 км та забезпечення інформацією про цілі у 
радіусі до 30 км.

іншим важливим моментом є дорожня карта досягнення різних 
рівнів здатності до технічної взаємодії св  великобританії з країнами 
нато. в ній, зокрема, визначено до кінця 2017 р. досягти спроможності 
до безконфліктного співіснування у спільному географічному районі без 
технічної взаємодії (передбачена наявність людської взаємодії на осно-
ві взаємодовіри та розуміння у поєднанні з процедурною взаємодією);  
у 2020 р. – технічної сумісності при виконанні спільних завдань, у тому 
числі за концепцією “цифрового вогню”; в 2025 р. - вийти на рівень по-
вної інтеграції (плавне злиття та технічна взаємозамінність) з тим, щоб 
у 2035 р. забезпечити спроможність когерентних дій батальйонних груп 
20- 25 націй. суттєво, що на 2027 р. заплановано реалізувати багатона-
ціональну інтеграцію захищеної цифрової передачі голосових даних на 
рівні відділення. 

такі амбітні цілі є проявом загально світових тенденцій розвитку 
форм і способів ведення бойових дій і свідчать про необхідність докорін-
ного перегляду оперативно-тактичних вимог до озброєння та військової 
техніки батальйонного рівня збройних сил україни. 
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