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Вступ
Постановка пробблеми. З огл
ляду на актууальність питан
нь щодо забеезпечення нац
ціональної беззпеки
держави і п
підтримання відповідного
в
рівня
р
боєздаттності
Збройних Сил (ЗС) Уккраїни, Держаавною програамою
розвитку на 2011–20115 роки і Сттратегічним оборонним бю
юлетенем Уккраїни на пер
ріод до 2025 року
визначено,, що головні зусилля
з
потріібно направитти на
планове оснащення вій
йськ (сил) новими і моддернізованими зразками озб
броєння та військової теххніки
(ОВТ), наа відновленняя справностіі та підтрим
мання
технічної п
придатності існуючих зраазків, на розввиток

систтеми технічн
ного забезпеечення та професійної
п
підготовки особо
ового складу [1].
Після розпааду СРСР ЗС
С України усспадкували
ику кількість
ь зразків ОВ
ВТ радянсько
ого виробвели
ницттва, яка і зар
раз час знахоодиться на озброєнні
о
в
мехаанізованих і танкових зз’єднаннях Сухопутних
С
війсььк (СВ). Осн
новна частинаа існуючого парку ОВТ
СВ представлен
на номенклаатурою із різнотипних
зразків, які були
и розробленні ще у 60–7
70-х роках
мину
улого столітття (табл. 1 ). За своїми
и тактикотехн
нічними і бой
йовими харакктеристиками
и 70% ОВТ
знач
чно поступаєтться світовим
м аналогам [2
2].
Таблиця 1

Номенклаатура існуючо
ого парку озбр
роєння і війсь
ькової техніки
и Збройних Сиил України

Б
Бронетанков
ве озброєння
я
1. Основн
ний бойовий танк
т
2. Бойоваа машина піхооти
3. Бойоваа машина десаанту
4. Бронетрранспортер
5 Розвідуввально-дозоррна машина
6. Розвідуувальна маши
ина

Бронет
танкова техн
ніка
1. Броньований
й тягач серед
дній (БТС)
2. Броньована ремонтно-евакуаційна маашина (БРЕМ
М)
3. Машина тех
хнічної допом
моги (МТП)
4. Танкоремонтна майстерн
ня (ТРМ)
5. Базове гусен
ничне шасі саамохідної гауубиці
6. Мотоцикл

Мехаанізовані і таанкові з’єднаання СВ Укрраїни
мають різзноманітне озброєння
о
таа техніку. Баазову
основу йоого номенкллатури склад
дає бронетаннкове
озброєння і бронетанкоова техніка (Б
БТОТ) (рис.. 1).
Стан існуючого бронетанко
ового озброоєння
В у теперішн
ній час характеризуєтьсся як
(БТО) СВ
критичний
й. Оскільки понад
п
65 % зр
разків є мораально
і фізично ззастарілими (ттанки Т-64 і БТР-60)
Б
і за сввоїми
тактико-теехнічними і бойовими характеристи
х
иками
не відповіддають критерріям сучасних
х засобів зброойної
боротьби. Багато бойоових машин
н піхоти (БМ
МП-1,
РМ-1К), які становлять більше полоовини
БМД-1, БР
загальної ккількості зраазків ОВТ у СВ,
С мають ннизькі
техніко-екксплуатаційніі характеристтики і не заббезпечують всстановлених вимог діючої норматиивнотехнічної ддокументаціїї [2].

Рис. 1. Діаграма
Д
розп
поділу БТОТ
Ту
мееханізованій
й бригаді:
1 – бронетанкова ттехніка – 2%;
2 – бро
онетанкове озбброєння – 8%;
3 – інші види ОВ
ВТ – 90%.

Значна часттина бронеттанкової техн
ніки (БТТ)
також потребує модернізації
м
і ппереобладнан
ння, ремонту

© В.В. Косстюк, О.М. Калінін,
К
П.О. Русіло, Ю.В.. Варванець, Р.Г. Будяну

90

Військовво-технічний збірник

або реглам
ментно-технічн
ного обслуговвування. Осноовною
причиною у вирішенні даної проблееми є брак кооштів
регатів, які вииробна закупівлю запаснихх частин і агр
уація в сферіі розляються заа межами Уккраїни. Ситу
роблення і виробництваа нових зразк
ків БТОТ знач
ачною
мірою усккладнюється втратою
в
низк
ки базових теехнологій в обборонній галлузі, обмежееністю замкннутих
циклів вирробництва осн
новних видів ОВТ, різким
м скороченням н
номенклатури
и виробів, осо
обливо електроонної
техніки, ни
изькою якістю
ю вітчизняни
их комплектую
ючих
і матеріаліів. Отже, завеершальне вир
робництво О
ОВТ в
Україні зн
начною міроою залежитьь від імпорртних
поставок ккомплектуюч
чих виробів, вузлів, агреггатів,
матеріалівв і сировини. Для деяких
х зразків ОВ
ВТ ці
поставки ддосягають 80% і більше [2
2].
Томуу розробка ноових зразків озброєння
о
і ввійсьніки вітчизнян
ного виробниц
цтва, модерніізація
кової техн
існуючих комплексів і систем, зраазків бронетаанкот
а ттакож
вого озброєння і броонетанкової техніки,
щення
випробовуування, серійне виробництво та оснащ
ними підррозділів та частин
ч
Сухо
опутних війсськ є
актуальною
ю проблемою
ю для Збройн
них Сил Украаїни і
пріоритетн
ним загальноодержавним завданням.
з
Анал
ліз останніх досліджень.. Аналіз остаанніх
досліджен
нь свідчить, що
щ країни НА
АТО, враховууючи
стратегічніі і політичні умови
у
у світі, інтенсивно веедуть
розробку, модернізацію
ю та оснащеення ЗС зраззками
ОВТ новогго покоління, які є основою
ю їхнього бойоового
потенціалуу. Конструкти
ивні рішення на зразках ноового
покоління реалізовані на
н основі пер
редових техніічних
досягнень в галузі мікроелектрон
ніки, роботиз
изації,
засобів зв’язку та інфоррмаційних технологій. Оснновні
напрями у закупівлі й осснащенні ЗС ОВТ
О у цих крраїнах
спрямован
ні на посилен
ння стратегіч
чного компоннента
та збільш
шення загальн
новійськових
х потужносттей з
акцентом н
на ударні та розвідувальн
р
ні комплекси;; розвиток мобіільності та вззаємосумісноссті ОВТ, націіленої
на забезпеччення взаємоодії з партнерами по війсььковій
коаліції [3].
Окрім
м основних виробників бронетанкоового
озброєння та техніки у країнах НАТ
ТО активно веедуть
Т такі країнии, як
розробку сучасних зрразків БТОТ
Росія, Індіія, Ізраїль, Китай,
К
Японіяя, Бразилія. В
Вони
випускаютть машини власного виро
обництва, взяявши
при цьомуу за конструкктивну основву німецькі ттанки
«Леопард»» або радянсьькі Т-54 [4].
Провіідні виробни
ики танків у Німеччині,
Н
С
США,
Франції оддночасно ствворюють моб
більну БТТ і працюють надд створенням машини май
йбутнього, а ттакож
продовжую
ють модерніззацію існуюч
чого парку таанків
«Леопард»», «Абрамс», «Леклерк». Так,
Т наприкллад, у
США одноочасно зі ствворенням новвих легких маашин
проводитьься модернізаація танків М1
М «Абрамсс» до
рівня танкаа М1А2 SEP шляхом
ш
їх осн
нащення цифрровою
електронноою технікою, системою
с
обм
міну інформаацією
з іншими машинами, цифровим автоматизовваним
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робо
очим місцем механіка-воддія, бортовою
ю навігаційною апаратурою тощо.[3].
янському проосторі серед країн СНД
На пострадя
осно
овним виробн
ником БТОТ є Російська Федерація,
яка активно
а
розр
робляє й оснаащує Сухопу
утні війська
нови
ими зразками
и танків (Т-900А, Т-90С) і одночасно
провводить модер
рнізацію цілоої низки зраазків попередн
ніх випусків [5].
[
Метою статті є обґруннтування вим
мог до модерн
нізованих і пеерспективнихх зразків брон
нетанкового
озбр
роєння і техн
ніки з урахувванням їхньо
ого подальшого
о розвитку, ролі
р і місця БТ
ТОТ у сучасн
них умовах
бойо
ових дій.

Виклад
д основногго матеріал
лу
Враховуючи фінансово-екоономічний стаан обороннопром
мислового ко
омплексу (ОП
ПК) України,, очевидно,
що технічну базу ЗСУ сьоогодні і на найближчу
персспективу стан
новитимуть О
ОВТ, які зали
ишилися на
озбр
роєнні після розпаду
р
СРСРР.
Основними напрямами ддля підтримаання ОВТ в
боєзд
датному стані є такі заходди: планова модернізація;
збілььшення міжр
ремонтних теермінів експ
плуатації за
резу
ультатами технічного коонтролю і дііагностики;
відн
новлення й удосконаленн
у
ня системи технічного
обсл
луговування та
т ремонту; ууніфікація та скорочення
вимог і досвііду ведення
номеенклатури з урахуванням
у
сучаасного бою.
Планова модернізація, унніфікація та скорочення
різно
оманітної но
оменклатури БТОТ у ко
ороткостроковій перспектив
ві дозволяє знначно підвищ
щити рівень
війсььково-технічного потенцііалу підроздіілів СВ, не
збілььшуючи фінаансові витрат
ати на оновлеення парку
БТО
ОТ.
У багатьох країнах
к
світу м
модернізація ОВТ
О розглядаєтться як один
н із основниих шляхів осснащення і
техн
нічного забезпечення ЗС. Наприклад, у США під
час прийняття рішення
р
на ррозроблення та виробозглядають
ницттво нових зразків ОВТ пеерш за все ро
мож
жливості щод
до модернізаації існуючи
их зразків.
Пози
итивне рішенн
ня приймаєтьься лише у том
му випадку,
якщо
о всі можливості щодо моодернізації дааного зразка
вичеерпані або вона є недоцілььною.
му ринку озбрроєнь і техніки за попеНа світовом
редн
ні десятирічч
чя в багатьохх країнах сввіту зосередилаася значна кіл
лькість ОВТ кколишнього радянського
р
виро
обництва (це, в основном
му, броньоваані машини
або бронетанкова
б
а техніка, вигготовлена на їх основі).
Особливий інтерес краї
аїн-імпортерівв викликає
модеернізація існу
уючої бронетаанкової техніки, а також
посттачання запаасних частиин, налагодж
ження технічн
ного обслугову
ування і ремоонту, підготоввка фахівців
і ствворення відпо
овідної інфрааструктури у військовопром
мисловій базіі [6].
Існуючі економічні умовви України, структура
с
і
масш
штаби вироб
бництва ОПК
К в основно
ому мають
експ
портну напраавленість. Воони у великих обсягах
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проводять модернізацію
ю, розробленн
ня та виробниицтво
онних замовнників
нових зраазків БТОТ для закордо
(Пакистан, Китай, Таїлланд, Йорданія, Алжир, крраїни
Африки тоощо).
Міжн
народний доссвід свідчить, що в резулльтаті
модернізац
ції тактико-теехнічні характтеристики знначної
частини О
ОВТ можуть бути доведені до сучассного
рівня техн
нічної доскон
налості. При цьому фінаннсові
витрати буудуть у 4–6 разів
р
менші, ніж на закуппівлю
нових зраззків. Так, нап
приклад, за оц
цінками фахіівців,
модернізац
ція одного тан
нка Т-72 (їх у світі налічуується
до 10 тис.) дає змогу всього за 100–200
1
тис. дол.
США вивеести його такктико-технічн
ні характерисстики
на рівень сучасного ізраїльського танка “Мерккава”.
Закупівля такого танкаа обходиться значно дорож
жче і
становить 2,5-3,0 млн. дол. США [7
7].
Пробллеми оснащен
ння ОВТ ЗС України, які ннакопичувалисся роками, можливо
м
ро
озв’язати впрровадженням ккомплексних заходів: роззробленням ннових
і перспекттивних зразкків; плановою модернізаацією
існуючих; сумісними розробками і виробниццтвом
ОПК і націіональними виробниками техніки;
т
вибоором і
закупівлєю
ю окремих новітніх
н
зразків закордоннного
виробницттва. Зокрема, на закупівлю
ю та модерніззацію
ОВТ для ЗЗС України лише
л
у 2011 р. було видіілено
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ищує показфінаансовий ресурс, який у 2 рази переви
ники
и 2010 р. [8].
Загалом у 2006-2011 рроках завдяк
ки вжитим
захо
одам військаа не втратил
или визначен
ний рівень
бойо
ового потенц
ціалу і часткоово провели оснащення
підрозділів СВ новими та мод
одернізованим
ми зразками
ОВТ
Т (табл. 2).
Планова модернізація, віідновлення справності
с
і
прод
довження рессурсу експлууатації основн
них зразків
БТО
ОТ на сучасно
ому етапі реф
формування ЗС
З України
спри
ияли вирішен
нню цілої низзки проблемн
них питань,
а саме: підтримаати боєздатнність підроздіілів СВ ЗС
Украаїни на рівн
ні сучасних вимог за мінімальних
м
витр
рат; завантажи
ити вітчизнянні підприємствва; зберегти
наукковий потенц
ціал на майбуутню перспеективу; підтрим
мати імідж України
У
як ввиробника БТОТ, що з
небаагатьох країн
н у світі має замкнутий цикл
ц
виробницттва БТОТ.
Модернізаціія існуючих зр
зразків БТОТ передбачає
вико
онання компл
лексу робіт, яякі проводятьься з метою
покр
ращення такттико-технічниих характери
истик і підвищення ефектив
вності бойоввого застосуввання. Вона
дозвволяє подолати моральнее старіння БТ
ТОТ і продовж
жити термін експлуатації
е
ззразків без зм
міни їхнього
бойо
ового признач
чення.
Таблиця 2

Номенклатура модерніззованого парк
ку БТОТ СВ ЗС
З України
Бронетаанкове озброєєння
Бр
ронетанкова ттехніка
1. Основніі бойові танки:
1. Бро
оньовані ремон
нтно-евакуаціййні машини:
БМ «Оп
плот» і БМ «Буулат»
БРЕ
ЕМ «Атлет», БРЕМ-1,
Б
БРЕМ
М-2, БТС-5
2. Бойова м
машина піхоти
и БМП-1У «Бл
ліндаж»
2. Ком
мплексний тренажер для таннка – Т-64Б
3. Бронетрранспортери БТ
ТР-4 «Ладья»
3. Ком
мплексний тренажер для БМ
МП-2
4. Базовий зразок для сім
мейства бойови
их і допоміжниих
машин Б
БТР-64Е
5. Бронетрранспортери БТ
ТР-Д
6. Бойова ррозвідувально--дозорна маши
ина БРДМ-2Діі
7. Бойова м
машина десантту (модернізоввана) БМД-1, Б
БМД-2
8. БТР-3ЕІІ

Врахоовуючи досввід сучасних
х бойових ддій у
військовихх конфліктах і контртерористичних оопераціях, вітчи
изняними розрробниками БТ
ТОТ виокрем
млено
систему ттехнічних ви
имог щодо модернізован
м
них і
перспективних зразків БТО і БТТ, які
я в першу ччергу
ють вогневу потужність,
п
заахищеність, ррухопокращую
мість і ком
мандну керованість. Реал
лізація цих ввимог
покращитьь бойову ефеективність і забезпечить
з
можливість ф
функціонуван
ння БТОТ в єдиній сисстемі
управлінняя військами (табл.
(
3). Ком
мплексний заахист
передбачаєє розробленняя та реалізаціію низки ефеективних засобівв захисту маш
шин і членів екіпажу:
- вдоссконалення сххем броньован
ного і динаміччного
захисту;
птико-електроонної
- розрроблення коомплексів оп
протидії прроти наведен
ння високоточ
чної зброї;
- ствоорення компллексів активн
ного захисту;
- розроблення еллектромагнітн
ного захистуу для
ння дистанцій
йного підриваання мін і виисокозабезпечен
точних зассобів ураженн
ня;

- розроблення електродиинамічного захисту
з
для
руйн
нування засоб
бів ураженняя електричним
м розрядом
вели
икої потужності;
ня протимінноої стійкості;
- підвищенн
- встановлен
ння решітчаст
стих екранів для
д захисту
борттів і корми ко
орпусу, а такоож башти від
д РПГ;
- створення ефективних засобів захи
исту голови
і тул
луба членів ек
кіпажу від кууль і осколківв.
Збільшення бронепроббивних мо
ожливостей
озбр
роєння танка дозволить ззбільшити віідносні показн
ники вогневоїї потужностіі перспективн
них зразків
більше ніж в 2,5 раза. Підвищ
щення захищ
щеності дозить покращитти відносні ппоказники заахищеності
воли
персспективних зр
разків більш
ше ніж на 30
0%. Покращенн
ня показників
в рухомості ддозволить в перспективі
п
підви
ищити відноссні показникии рухомості перспективп
них зразків БТО більше ніж в два рази.
щ
зменшеення великом
масштабних
Тенденції щодо
бойо
ових дій і збіл
льшенням загррози виникнення локальних збройних конфліктів
к
зза останнє десятиліття
д
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обумовлюють гостру необхідністьь у застосувванні
у бойову ефек
ективБТТ легкоїї категорії, якка має високу
ність і є потужним зассобом вогневої підтримкии підрозділів СВ
В.
Існую
ючий парк БТТ
Т легкої катего
орії СВ ЗС Уккраїни
базується на п’яти сімействах бойо
ових машин, які є
ні між собою: БМП, БМД, БТР,
повністю ррозуніфікован
БРДМ і МТ
Т-ЛБ. Такий стан парку БТ
ТТ в умовах ообмежених фінансових ресуурсів країни значно
з
ускладднює
ння, поточни
ий і капіталльний
технічне ообслуговуван
ремонт маашин.
бливості засттосування БТ
ТТ в
Врахоовуючи особ
сучасних умовах бойоових дій (до
оставка піхотти на
ння розвідки,, охополе бою, вогнева підттримка, веден
рона пункктів дислокаації військових частин, ааеродромів, суупроводженняя транспортн
них колон тоощо),
можна зрообити висновкки, що абсол
лютно необґруунтовано мати різні і розун
ніфіковані бронетранспорттери,
шини піхоти
и і десанту, фактично
ф
фуункції
бойові маш
яких (за ви
инятком авіад
десантуванняя) під час веддення
бойових діій ідентичні між
м собою.
Такі ообставини ви
имагають ствворення не прросто
окремих ззразків БТТ, а єдиного сіімейства боййових
машин між
жвидового прризначення, тобто сукупнності
військово-ттехнічних засообів, які функ
кціонують у єддиній
мережі упрравління та ін
нформаційно
ого забезпечеення.
У дан
ному випадкуу доцільно ро
озробити сучаасний
зразок БТТ
Т за принци
ипом єдиної базово-модулльної
системи, тообто для всіхх типів машин
н одного сімеййства
створити єєдину базовуу платформу
у. Даний приинцип
дозволить ефективно ви
ирішувати пр
роблеми зниж
ження
вартості техніки, її взааємозамінноссті та зручноості в
нті.
технічномуу обслуговувванні й ремон
Світовий досвід ви
икористання бойових колі
лісних
дення мироттворчих оперрацій
машин підд час провед
для бойовоої охорони військ,
в
супровводження коолон і
патрулюваання конфлікктних зон показує,
п
що вони
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ють недостатн
ній рівень заххисту. Це при
изводить до
маю
знач
чних втрат особового склааду [9].
Найбільш до
оступним споособом підвищ
щення рівня
захи
ищеності маш
шин є встановвлення додатткових елементтів захисту за
з рахунок ззбільшення маси
м
броні.
Збілььшення маси базової маш
шини однознач
чно призводитьь до збільшеення спорядж
женої маси і значного
зросстання їх вар
ртості та експплуатаційних
х витрат, а
тако
ож до втрати
и таких боййових власти
ивостей, як
плаввучість, змен
ншення манневреності і швидкості
руху
у [10].
На даний час вирішити в повному обссязі питання
щодо уніфікації і модернізацції вітчизнян
них зразків
БТР, БМП, БРДМ
М важко, том
му що переоб
бладнання і
бока модерніізація цих зрразків немож
жлива через
глиб
обмееженість под
дальшого піддвищення мааси базової
маш
шини.
ному етапі реф
еформування ЗС України
Тому на дан
опти
имально мож
жливим варіаннтом оснащеення СВ на
коро
откострокову
у перспективу
ву залишається планова
модеернізація БТТ
Т за рахунок ввдосконаленн
ня комплексів управління
у
озброєнням,
о
пприладів і си
истем керуванн
ня машиною і зв'язком, покращення командної
керо
ованості шлях
хом встановллення танково
ої інформаційн
ної системи.
Враховуючи міжнароднний досвід розробників БТОТ
Б
країн НАТО, у поодальшому ро
озроблення
персспективних зр
разків БТТ ддоцільно здій
йснювати за
трьо
ома основними
и напрямами:: вдосконален
ння вогневої
поту
ужності, підв
вищення захиищеності і покращення
п
покаазників рухом
мості [11].
1. Вдосконал
лення вогневоої потужностіі за рахунок
встаановлення на БТТ автоматтичних гармаат підвищеної могутності, автоматичниих гранатомеетів, протиих комплексівв нового пок
коління підтанккових ракетни
вищить ефективн
ність бойовогго використаання машин
на 20–25%.
Таблиця 3

Оссновні напрям
ми і вимоги до
о модернізовааних і перспек
ктивних зразк
ків бронетанккового озброєн
ння
Напрямки
1. Покр
ращення
2. Піідвищення
3. Покращення показників
4. Покр
ращення
вогневої п
потужності
захищеності
рухомо
ості
кома
андної
керов
ваності
Вимоги
1.1. Збілльшення
2.1. Комплексний
К
3.1.
3 Підвищенн
ня питомої
4.1. Автом
матизація
бронепрробивних
захист
з
поту
тужності силових установокк
бойових і робочих
можлиивостей
проц
цесів
озброєнння танка
Реалізація
– встановлеення гарма- – створення еф
фективних засообів за- – встаановлення дизеельних двигуннів – автомати
изація керути покращ
щеної балі- хисту
х
машин і членів
ч
екіпажуу з вико- потуж
жністю 1500 к..с. і більше;
вання двигу
уном, рухом,
стики каліібру і боє- ристанням
р
новітніх технологгій і су- – засттосування новітніх конструкк- захистом;
припасів підвищеної часних
ч
досягнен
нь науки в сфеері бро- тивни
их матеріалів та
т компонуваль
ль- – автоматиззація процемогутностіі;
н
ньованого,
динамічного, актиивного, них рішень
р
з меттою зменшенння сів виявлення, розпізна– розроблеення і вста- електромагнітно
ого і електродиинаміч- маси зразка
вання і супр
роводу цілей;
новлення перспектив- ного
н
захисту
– автомати
изація робоної електрромагнітної
чих місць командира
к
і
гармати
членів екіп
пажу
Вимоги
1.2. Покр
кращення
2.2. Зменшення
З
3.2. Зменшення втрат
4.2. Підвищення
ефектиивності
вибухон
небезпечності
потужності трансмісії
т
інформат
тивності
борот
тьби з
роботи ком
мандира та
малороззмірними
екіп
пажу
ціля
лями
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Бойовве застосуван
ння ОВТ

– встановллення малокаліберної автоматичної гарматти для ураження доттів, дзотів,
вогневих тточок тощо

1.3. Зменш
шення часу
на підгготовку
першого пострілу

Реалізація
– компактне роззміщення екіпаж
жу, боє- – ком
мбіноване засттосування гідрооп
припасів
і палива в ізольованних від- механ
нічної трансміссії з гідрооб’єм
мсіках;
ними
и передачами;
– розроблення пристроїв для екстре- – роззроблення елеектромеханічноої
н
ного
гасіння пожежі
п
в зоніі збері- транссмісії
гання боєприпаасів

2.3. Ефекктивна систем
ма
пожеж
жної безпеки

– знаходжеення і супровід цілей;
– повна мож
жливість дублювання управління
вогнем мііж членами
екіпажу

1.4. Автом
матизація
дій членівв екіпажу
– застосуввання обчислювальноої мережі з
автоматизаацією другого поряядку щодо
забезпечен
ння завдань
інтелектуаального
рівня
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Вимоги

3.3. Встано
овлення
інфо
ормаційно-керууючої системии
для вод
дія
Реалізація
– створення шввидкодіючої поожежної – засттосування автоматичного пере
ресистеми із засттосуванням новвих по- микан
ння передач у залежності віід
ж
жежогасних
скл
ладників і забезппечення факти
ичного навантаж
ження на силовву
їїї працездатностті під час пошкоодження устан
новку, автомати
ичного керуванння
б
бортової
мереж
жі
режимами прогрівання і запускку
двигу
уна від різних джерел енергіії,
а тако
ож повного сам
моконтролю вуузлів і агрегатів
а
моторно-трансмісійнної
устан
новки машини
Вимоги
2.4. Зниження
3.4. Збільшення параметрів
помітн
ності зразка
зчеплення і ам
мортизації
ходової ча
астини
Реалізація
– застосування аерозольнихх завіс, – засттосування гусен
ниці нового типпу
д
деформуючого
фарбування, ррадіопо- із асф
фальтохідними
и накладками;
гллинаючих матеріалів;
– зб
більшення дин
намічного ходду
– зменшення теемператури виххлопних котківв;
газів під час ро
оботи двигуна
– роззроблення кер
рованої автомаатично
ої підвіски

– встановл
лення панорамних ко
омплексованих прилад
дів спостереження і при
ицілювання,
автоматичн
ної цифрової
системи зв’’язку і передачі даних;
– використтання електронних каарт місцевості і супутн
никових навігаційних си
истем
4.3. Підвищ
щення рівня
ефекти
ивності
керуванняя зразком
– функціон
нування апаратно-прогграмної підтримки і покращеної
якості прийн
нятих рішень

Вимоги
2.5. Протирадіаційний заххист
Реалізація
– застосуванняя засобів локаального
т індивідуальн
та
ного захисту еккіпажу,
сучасних меди
ичних препараатів для
меншення впл
ливу і дії радііації на
зм
екіпаж

2. Засстосування динамічного
д
захисту і локкальних проти
иосколкових екранів, ком
мплексів A3, ОЕП
(типу «Шттора»), засоб
бів електромаагнітного заххисту
від мін, коомплексу засообів зниженн
ня помітності,, технічних зассобів, які запобігають вин
никненню поожежі
і вибуху, п
підвищить заахищеність БТТ від 15 доо 50%
без суттєвоого збільшен
ння маси.
3. Всстановлення на БТТ диззельних двиггунів
потужністю
ю 600–800 і 1200 к.с., засто
осування ком
мбінованої гідрромеханічноїї трансмісії і гідрооб’єємної
передачі, а у ходовій частині – гіідропневматиичної
що дозволить збільшити відносні показзники
підвіски, щ
рухомості перспективн
них зразків БТ
ТТ на 25–30%
%.
ках БТТ поввинно
На вссіх перспекттивних зразк
передбачаттися встановвлення інфор
рмаційно-керууючої
системи (ІКС), що забеезпечить комаандну керовааність
изоване управління збрроєю,
підрозділівв, автомати
пошук і діагностику теехнічних несп
правностей.

Ви
исновок
Розгллянуті напрямки модерніізації існуюччих і
розроблення перспекти
ивних зразківв бронетанкоового

роєння та тех
хніки даютьь можливістьь на довгоозбр
стро
окову перспек
ктиву для Суухопутних вій
йськ Збройних Сил України
и провести зам
міну моральн
но і фізично
ків бронетаннкового озб
броєння та
застаарілих зразк
техн
ніки модерніззованими зраазками з продовженим
ресу
урсом експлуатації, а такоож паралельн
но здійснювати
и розроблення
я перспективнних зразків таа планувати
їх до
о прийняття на
н озброєнняя.
Перспективн
ні зразки БТО
ОТ повинні мати
м
високу
ефекктивність бо
ойового виккористання, підвищену
вогн
неву потужніссть, надійну ззахищеність, покращену
комаандну керовааність і динам
міку руху.
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Перспекттивы развития
я бронетанков
вого вооруже ния и техники Сухопутных
х войск Воорууженных Сил
л Украины
В Костюк, А.М.
В.В.
А
Калинин,, П.А. Русило, Ю.В. Варванеець, Р.Г. Будянну
Проаннализировано состояние
с
и перспективы раазвития вооруужения и воен
нной техники в ведущих стр
ранах мира и
Украины, иззложены осноовные требования к модерниизируемым и пеерспективным
м образцам броонетанкового вооружения
и техники.
Ключеевые слова: бронетанковое
б
е вооружение,, бронетанковвая техника, Вооруженные
В
ны, образец,
Силы Украин
модернизацция, вооружениие и военная техника,
т
Сухопу
путные войска.
Prosp
pects of development of armo
ored armamen
nt and vehicles of of ground forces
f
of Armeed Forces of Uk
kraine
В. Kostiiuk, A. Kalininn, P. Rusilo, Yu.. Varvanets, R. Budianu
State aand prospects of
o developmentt of military arm
mament and veehicles of leadin
ng countries off the world and
d Ukraine are
analysed, thhe basic requiirements to the modernized and perspectiive standards of armored arrmament and vehicles are
expounded.
Keywoords: armored armament, arm
mored vehicless, Armed Forces of Ukraine, standard, moddernization, arrmament and
military matteriel, ground forces.
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МІСЦ
ЦЕ І РОЛЬ
Ь ISTAR У СИСТЕМ
МАХ РОЗВ
ВІДКИ ПРОВІДНИХ
Х КРАЇН СВІТУ
С
У статті провед
дено аналіз місця
м
та роллі ISTAR у си
истемах розвідки країн-ччленів НАТО
О, а також
основних сскладових сисстем ISTAR та
т завдань, яккі покладені на
н них. Вивчеення стану суучасних систем розвідки
провідних країн світуу, досвіду їх практичногго застосува
ання є актуа
альним для створення ефективної
е
системи ввоєнної розвід
дки України.
Ключ
чові слова: система
с
ISTA
AR, елемент ISTAR, сили
и та засоби ISTAR, сист
тема розвідки
и, розвідка,
спостереж
ження, визначчення цілей, розвідувальна
р
а інформаціяя, НАТО.

Вступ
Постановка пробблеми. Однієєю з характеерних
рис сучасн
ного протиборства країн
н та альянсівв для
досягненняя національн
них і коаліціійних інтереесів є
зростання ролі розвід
дки. Аналіз сучасного сстану
систем роззвідки країн-членів НАТО
О свідчить прро те,
що для забезпечення високої
в
ефек
ктивності роззвідувальної дііяльності як у мирний час,
ч
так і підд час
кризи та ведення вій
йни, широко
о застосовую
ються
системи IISTAR (Inteelligence, Surrveillance, T
Target
Acquisitionn and Reconnaaissance).
© Ю.М. П
Пащук, Ю.П. Сальник
С

ш
понятття, яке включає інтеграISTAR – це широке
цію процесів розвідки, спостеереження та визначення
в
цілей
й, сили та зассоби ISTAR, у т.ч. військо
ові частини
та формування
ф
IS
STAR тощо. ЗЗавдяки інтегграції вищезазначених процеесів добивают
ються ефекту синергізму,
коли
и ефективність
ь від сумісноїї дії об’єднани
их у мережу
сил та засобів розвідки
р
за сукупним результатом
переевищує сумарну ефективвність від заастосування
тих же сил та зассобів окремо і у кінцевому
у результаті
забеззпечує динам
мічний та безпперервний процес здобуванн
ня розвідуваль
ьних даних. С
Система ISTA
AR об’єднує

