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Сучасні тенденції реформування 
сухопутних військ США 

та Німеччини - досвід д л я України 

П
роблема реформу

вання збройних 

сил ( ЗС ) нині гос

тро стоїть перед зарубіж

ними країнами. Вона ви ї 

кликана змінами у світі й 

новими завданнями, які 

покладаються на ЗС . Ці 

країни активно реформу

ють свої сухопутні війсьт 

ка, і їхній досвід стано¬ 

вить інтерес для України, 

де теж відбувається ре¬ 

формування СВ. 

Опубліковано низку 

досліджень, присвячених 

зазначеній проблемі [1; 

2; 3], проте вони не мі т 

стили практичних реко¬ 

мендацій. 

Сухопутні війська -

найважливіша складова 

ЗС , і сьогодні їхня роль 

не зменшується, а зміню¬ 

ється. І змінюються, відповідно, їхня органі¬ 

зація та озброєння. Світовими лідерами у 

реорганізації СВ є США (які ставлять перед 

армією глобальні завдання та мають най¬ 

більші військово-технологічні можливості), 

і Ф Р Н (яка накопичила найбільший досвід 

у орг анізаційному будівництві СВ за обме¬ 

жених ресурсів). Тому досвід цих кра ї н об т 

раний для подальшого аналізу тенденцій у 
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• У статті зазначено, що в сухопутних військах (СБ) США і ФРН зараз 
здійснюється реформування, спрямоване на покращення відповідності СБ. 
новим викликам. Боно включає радикальне підвищення стратегічної, опе
ративної і тактичної мобільності військ цих країн, можливості безконтактно
го ведення бою, захищеності й керованості. Бизначено, що деякі аспекти з 
цього досвіду становлять інтерес для сухопутних військ України. 
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•Б статье указано, что в сухопутных войсках (СБ) США и ФРГ сейчас 
осуществляется реформирование, направленное на улучшение соответ
ствия СБ новым вызовам. Оно включает радикальное увеличение стратеги
ческой, оперативной и тактической мобильности войск этих стран, возмож
ности бесконтактного ведения боя, защищённости и управляемости. Опре
делено, что некоторые аспекты из этого опыта представляют интерес для 
сухопутных войск Украины. 
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• In Ground Forces of USA and Germany the reforming process designated 
for improvement of their correspondence to new challenges is now being realiz
ed. The process includes a drastic increase of its strategic, operational and tac
tical mobility, of its non-contact fighting possibility along with safety and control 
ability. Some aspects of this experience are interesting for Ukrainian Ground 
Forces. 
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даній сфері. Крім того, розглядається досвід 

деяких інших країн. 

Метою статті є аналіз досвіду реорганіза¬ 

ції СВ США і Ф Р Н та висвітлення аспектів, 

які б мали інтерес для СВ України. 

Сухопутні війська США. В останнє деся¬ 

тиріччя значно змінилася воєнно-політична 

обстановка у світі, а тому радикально зміни¬ 

лися завдання і роль сухопутних військ 



США щодо захисту американських інтере

сів. Сухопутним військам при цьому ста

виться завдання, діючи разом зі СВ союзни

ків і у складі спільних сил з іншими видами 

ЗС у будь-якій кра ї ні, домінувати на полі 

бою незалежно від операції та виду бойових 

дій, рівня загрози та обстановки (цілодобо

во, на будь-якій місцевості, у будь-яку пого

ду та пору року) [4]. 

Останні війни за участю СВ США дове

ли, що організація, структура об'єднань і 

з'єднань СВ, за оцінками американських фа

хівців, застаріли. Бригади, які входили до 

старих дивізій, не мали постійного складу та 

формувались після одержання завдання. То¬ 

му вони не могли діяти автономно і не мали 

необхідного рівня керованості та взаємодії 

підрозділів. Стратегічна та оперативна мо¬ 

більність важких дивізій була низькою, і то¬ 

му для їхнього розг ортання на віддалених 

театрах воєнних дій (ТВД) витрачалося нег 

припустимо багато часу. Вогнева міць, захи¬ 

щеність і тактична мобільність легких диві¬ 

зій не задовольняли новим потребам. Ради¬ 

кально проблема могла вирішитися лише за 

рахунок нових високотехнологічних озбро¬ 

єнь, і О П К мав потенціал для їх створення. 

Фінансові ресурси США це також дозволя

ли. У регультаті почалось здійгнення найг 

масштабнішої та революційної трансформа¬ 

ції і модернізації СВ з часів другої світової 

війни, які повинні змінити усі їхні складові: 

доктрину, організацію, озброєння, тактику, 

забезпечення та підг отовку особового скла¬ 

ду. Один з ключових аспектів цієї програми 

- створення сил майбутнього, що повинні 

складатися зі з 'єднань, оснащених повністю 

чи частково бойовими системами майбутньо¬ 

го ( Б С Б ) . При цьому з'єднання, оснащені 

Б С Б частково, матимуть більшу частку мо¬ 

дернізованого сучасного озброєння. У про¬ 

цесі трансформації СВ відбувається їхня ре¬ 

організація в модульні командування театрів 

воєнної дії, структури забезпечення ТВД, 

управління корпусів і дивізій, бойові бри¬ 

гадні групи (ББГ ) , функціональні та багато¬ 

функціональні бригади забезпечення. 

Реорганізація СВ у структуру, для якої 

нижчим з'єднанням постійної штатної орга¬ 

нізації стане не дивізія, а модульна ББГ, за¬ 

безпечить збільшення кількості ББГ з під-

тримкою їхньої бойової ефективності на рівні 

колишніх бригад або вище, створення бригад 

бойового і тилового забезпечення, які можуть 

видозмінюватися залежно від потреб, а також 

реструктуризацію з'єднань, що робить їх 

більш ефект ивними в операціях і збільшить 

їхню здатність робити внесок у спільні, між¬ 

видові та багатонаціональні зусилля. 

Бойові бригадні групи повинні бути за 

можливостями не гірше, ніж існуючі брига¬ 

ди, але при цьому мати більшу здатність до 

розгортання на віддалених ТВД і забезпечи¬ 

ти можливість створення додаткових бригад. 

Коли СВ почали трансформацію своїх з'єд

нань за модульним принципом у квітні 2004 р., 

вони мали разом з Національною гвардією (НГ) 

18 дивізій і деяку кількість окремих бригад 

(всього 48 бригад, у т.ч. 33 у СВ і 15 у НГ). 

Кожна дивізія відрізнялася від іншої, в резуль¬ 

таті було 17 варіантів організації бригад. Диві¬ 

зії численністю 15 тис. чол. були призначені для 

ведення бою як цілісні з'єднання, та їхні брига¬ 

ди, створені для виконання певних завдань, ви¬ 

магали посилення зі складу дивізіонних підроз¬ 

ділів. Дивізії були пристосовані для боротьби з 

традиційним противником у традиційних війсь¬ 

кових кампаніях. Після 1991 р. СВ, однак, по¬ 

требували самостійних формувань бригадного 

розміру чисельністю до 4 тис. чол., які б мали 

більшу загальну мобільність. 

Бойові бригадні групи мають такі пере

ваги над попередніми бригадами: збільшен¬ 

ня кількості бойових рот з 10 до 11-12, по¬ 

кращення можливостей розвідки, наявність 

мережного та супутникового зв'язку, можли¬ 

вість підпорядкування штабам різних диві¬ 

зій і корпусів, самостійність у забезпеченні, 

стандартна організація. 

Модульні ББГ, у які транїформуються 

з'єднання СВ США, мають бути самостійни¬ 

ми з'єднаннями бригадного розміру. Зараз 

формуються ББГ трьох типів: важкі, «Бігу-

кег» (середні) і піхотні (легкі) . Запланова¬ 

на кількість цих ББГ у 2011 році наведена в 

табл. 1 [5] . У планах на майбутнє - форму¬ 

вання ББГ з БСБ . Всього у 2013 р. плану¬ 

ється мати 76 ББГ (у т.ч. 48 у СВ та 28 у 

НГ) . Чисельність особового складу та кільї 

кість озброєння ББГ, які формуються та 

перспективних, наведені у табл. 2 [1; 2; 3; 5; 
6; 7; 8; 10]. 

Стратегічні пріоритети, № 3(4) , 2007 р. 
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Таблиця 1 

Планована кількість бойових бригадних груп 

Формування Активний компонент Національна гвардія Разом 

ББГ, у тому числі: 42 28 70 

-вауккі 18 6 24 

-«Бгхукег» 6 1 7 

-піхотні 17 21 38 

-бронекавалерійський полк 1 - 1 

Важкі ББГ оснащені модернізованими 
танками М1А2 і БМП М 2 / 3 , іншим важким 
озброєнням. До них входить по 5 батальйо¬ 
нів (2 загальновійськових, бронерозвіду-
вальний, бойового і тилового забезпечення) 
та артилерійський дивізіон. У загальновійсь¬ 
ковому батальйоні 6 рот (2 танкові, 2 мото¬ 
піхотні, інженерна і штабна) [2, 6, 7 ] . 

Піхотні ББГ оснащені переважно легким 
озброєнням. До них входить по 5 батальйо¬ 
нів (2 піхотних, розвідки, бойового і тилово¬ 
го забезпечення) та артилерійський дивізіон. 
У піхотному батальйоні 4 роти (3 піхотні та 
зброї) [5, 6 ] . 

ББГ «8г.гукег» оснащені типажним рядом 
колісних бойових броньованих машин (ББМ) 
«Бг-гукег». До них входить по 5 батальйонів (3 
мотопіхотних, розвідки, тилового забезпечен¬ 
ня), артилерійський дивізіон і 3 роти (штабна, 
протитанкова, інженерна). У мотопіхотному 
батальйоні передбачається мати 4 роти (3 мо¬ 
топіхотні та зброї) з інтеграцією родів військ 
на ротному рівні. ББГ «Бг-гукег» є прототипом 
ББГ з бойовими системами майбутнього і приз¬ 
начена для набуття досвіду з організації та бо¬ 
йового використання середніх сил. Такі ББГ 
використовуватимуться у локальних війнах і 
конфліктах низької інтенсивності, операціях зі 

Таблиця 2 

Кількість озброєння та чисельність 
особового складу бойових бригадних груп 

ОВТ та особовий склад 
Бойові бригадні групи 

ОВТ та особовий склад 
Піхотна Важкка «Бігукег» ББГ з БСБ 

Броньовані машини 
з екіпажами 

247 308 319 

Бойові машини - 148 135 132 

Танки (бойові машини 
з важким озброєнням) 

58 М1А2 27 (МОБ М1128) 54 МСБ 

БМП (БТР ) - 90 М2А3 108 (ІЄУ М1126) 78 ІСУ 

Артсистеми понад 100 мм: 28 30 54 42 

155-мм самохідні гаубиці - 16 М109А6 - 18 №Х)8-С 

155-мм гаубиці, яких 
буксують 

18 М777 

105-мм гаубиці, яких 
буксують 

16 М119 



Закінчення таблиці 2 

ОВТ та особовий склад 
Бойові бригадні групи 

ОВТ та особовий склад 
Піхотна Важка «Stryker» ББГ з БСБ 

120-мм самохідні міномети 
(у т.ч. ті, яких буксують) 

12 (M120) 14 М1064А2 
з М121 

36 М1129 
з М286 

24 NLOS-М 

81-мм міномети 8 М252 - 12 М252 24 М252 

60-мм міномети 14 М224 - 18 М224 -

178-мм ракетні системи - - - 24 NLOS-LS 

Самохідні ПТРК TOW-2 28 - 9 ATGMV М1134 -

ПТРК «Javelin» 76 36 121 

Машини бойового забез
печення: 

112 106 

Бойові розвідувальні 
машини 

26 LRAS3 29 М3А2, 
40 LRAS3 

48 RV М1127 27 RSV 

Машини артилерійської 
розвідки 

13 FSV М1131 
-

Машини хімічної розвідки 3 NBCRV М1135 -

Командно-штабні машини 39 CV М1130 79 C2V 

Інженерні машини 4 SEE 6 ACE М9 9 ESV М1132 

Машини тилового 
забезпечення: 

16 39 

Ремонтно-евакуаційні 
машини 

10 FRMV 

Броньовані медичні машини - 16 MEV М1133 29 M V - E / T 

Машини без екіпажа: - -

Озброєні машини - - ARV-A-L 

Машини, що 
забезпечують 

MULE 

Безпілотні літальні апарати: 16 16 3 

-бригадні 1 «Shadow» 1 «Shadow» 3 «Shadow» 32 UAV-IV 

-ротні 15 «Raven» 15 «Raven» - -

-взводні UAV-I 

Особовий склад, чол. 3395 3735 3614 3285 

Піхотні відділення, 
кількість 

54 36 81 72 

Загальна вага оснащення, т 3800 21200 11600 11700 
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стабілізації та як миротворчі сили. Для ББГ 
планується закупити до 2,7 тис. колісних ББМ 
«Бігукег» у 10 варіантах (бронетранспортери, 
самохідні міномети і протитанкові ракетні ком
плекси (ПТРК) , а також інші машини: бойові 
з важким озброєнням і розвідувальні, радіацій¬ 
ної та хімічної розвідки, артилерійських спо¬ 
стерігачів, командно-штабні, інженерні та ме -
дично-евакуаційні), які складають основну ча
стину озброєння груп [1; 5; 6]. 

л ів ) . У той же час в ор г анізації заг ально-
військових батальйонів врахований досвід 
побудови структури заг альновійськових ба¬ 
тальйонів важких ББГ. 

Для ББГ з БСБ тільки броньованих ма
шин з екіпажами планується закупити до 4,8 
тис. од. у 8 варіантах (танки і БМП, сам¬ 
охідні гаубиці та міномети, а також інші ма¬ 
шини: бойові розвідувальні, командно-штаб¬ 
ні, ремонтно-евакуаційні та медично-евакуа-

Таблиця 3 

Основні формування забезпечення в 2011 р. 

Формування Активний 
компонент 

Національна 
гвардія 

Резерв Разом 

Командування і управління 13 8 21 

Управління корпусів 3 - -

Управління дивізій 10 8 - 18 

Бригади армійської 
авіації (БАА), усього 

11 7 - 18 

Важкі БАА 6 2 - 8 

Середні БАА 3 - - 3 

Легкі БАА 2 - - 2 

Експедиційні БАА - 5 - 5 

Бригади вогневої підтримки 6 7 - 13 

Бригади спостереження поля бою 3 2 - 5 

Бригади бойового забезпечення 3 14 2 19 

Бригади тилового забезпечення 13 9 8 30 

ББГ з бойовими системами майбутнього 
планується формувати на базі важких і пі
хотних ББГ і в останню чергу - ББГ «Бі-гу-
кег». З 2015 р. по 2030 р. передбачено сфор¬ 
мувати 15 ББГ з БСБ . В цих ББГ плануєть¬ 
ся мати по 5 батальйонів (3 загальновійсько¬ 
вих, розвідки і тилового забезпечення), а та¬ 
кож артилерійський дивізіон і 2 роти (штаб¬ 
ну, військової розв ідки/зв ' я зку ) . У загаль¬ 
новійськовому батальйоні намічено мати 7 
рот (2 мотопіхотні, 2 танкові, мінометну, 
розвідувальну та штабну), тобто з інт егра-
цією родів військ на батальйонному рівні. 
Ця організація є вдосконаленою організа
цією ББГ «Бігукег», з поліпшеною керовані¬ 
стю, у т.ч. за рахунок зменшення до 8 кіль¬ 
кості підрозділів, що підпорядкуються шта
бу ББГ (штабу ББГ «Бігукег» - 11 підрозді-

ційні), а крім цього - 2 класи машин без екі¬ 
пажів, 2 класи безпілотних літальних апара¬ 
тів (БЛА) , ракетні системи та розвідувальні 
датчики. Усе це, включаючи оснащення сол¬ 
дат, об'єднане єдиною мережею зв'язку і 
управління. Вперше створюється уніфікова¬ 
на система озброєння для всьог о з 'єднання 
разом з розробкою організації з 'єднання. 
Крім того, частина систем з Б С Б (крім ма¬ 
шини з екіпажами) буде впроваджена в усі 
існуючі ББГ [3; 6; 9] . 

Бригади забезпечення планується мати 5 
основних типів, у т.ч. 4 - виконуючих одну 
з функцій (армійської авіації, вогневої під¬ 
тримки, спостереження поля бою, тилового 
забезпечення) і 1 тип бригади бойового за¬ 
безпечення з підрозділами ППО, інженерни¬ 
ми, хімічними, зв'язку та військової поліції. 



Зазначені бригади планується мати в складі 
дивізій і корпусів. Всього ж передбачено ма¬ 
ти до 225 бригад забезпечення. Запланована 
кількість цих бригад (основних типів) наве¬ 
дена в табл. 3 [5]. 

До бригади армійської авіації (АА) пла
нується включити 5 батальйонів, у т.ч. 2 -
ударних вертольотів (по 24 ЛН-64Б або 30 
ОН-58Б ) , 1 - десантно-штурмових вертольо
тів (30 иН-60 ) , 1 - загальної підтримки (8 
иН-60 , 12 СН-47, 12 НН-60) , 1 - тилового 
забезпечення та 2 роти (штабну та зв 'язку) . 
Крім того, в бригаді згодом може бути рота 
БЛА иЛУ-ІУ. До складу бригад надходит-
имуть нові вертольоти: ударно-розвідувальні 
ЛИН і багатоцільові Ь І Ш ; наявні вертольо
ти ЛН-64Б, ИН-60 і СН-47 будуть модерні
зовані. Чисельність особового складу та 
кількість вертольотів бригад АА наведені у 
табл. 4 [5; 7; 10] 

До складу бригад вогневої підтримки (до 
1100 чол.) буде включено дивізіон реактив
них систем залпового вогню ( Р С З В ) : модер
нізованих MLRS або нових полегшених HI-
MARS (по 18 ПУ, які також можуть вико
ристатися для запуску ОТРК ATACMS) і пі
дрозділи забезпечення. Бри г аді можуть на -
даватися дивізіони MLRS (HIMARS) і САУ 
М109А6 (згодом NLOS-C) . 

До складу бригад бойового забезпечення 
(до 600 чол.) входитимуть 2 штатні роти 
(штабна й зв 'язку) та батальйон передового 
забезпечення. Бригаді також можуть надава¬ 
тися підрозділи військової поліції, інженер
ні, захисту від зброї масового знищення 
( З М З ) , П П О (останні матимуть З Р К 
«Avenger» і «Patr iot» , а у подальшому -
SLAMRAAM і MEADS) [5; 6; 10]. 

У зв'язку з трансформацією СВ відбу
вається перерозподіл особового складу в ро-

Таблиця 4 

Чисельність особового складу та кількість 

вертольотів бригад армійської авіації 

Бригади армійсь¬ 
кої авіації 

Особовий 
склад, чол. 

A H ^ D OH^8D 
або ARH 

CH-47 LUH UH^O HH^O Разом 

Важка 2800 48 - 12 - 38 12 110 

Cередня 28OO 24 30 l2 - З8 l2 11б 

Легка 27OO - б0 l2 - З8 l2 l22 

Експедиційна 27OO 24 - l2 24 З8 l2 l lO 

Таблиця 5 

Зміна чисельності особового складу в родах СВ з 2004 р. по 2011 р., % 

Роди військ Aктивний компонент Резервний компонент Усього 

Піхота + 28 - б + 10 

Танкові війська - 21 - ЗЗ - 40 

Артилерія - 19 - 48 - 37 

ППО + 3 - бб - 29 

Армійська авіація + 19 + 29 + 23 

Інженерні війська + 2З - 24 - 13 

Хімічні війська + 28 + 32 + 31 

Військова поліція + 32 + 4б + 41 

Психологічних операцій + 19 + 1З + 17 

Цивільної адміністрації + 97 + 8 + 13 

Стратегічні пріоритети, № 3(4) , 2QQ7 р. 
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дах СВ, при цьому його чисельність в дея¬ 

ких, раніше пріоритетних, родах військ бу¬ 

де зменшуватися, а в інших, раніше непріо-

ритетних, - зростати (табл. 5) [5]. 

Збільшується чисельність особового скла¬ 

ду піхоти (за рахунок активного компонента), 

армійської авіації, хімічних військ, військової 

поліції, формувань психологічних операцій і 

цивільної адміністрації. Зменшиться чисель¬ 

ність танкістів і артилеристів, зенітників і са¬ 

перів (за рахунок резерву). 

На оснащення пріоритетних формувань 

надходять нові ОВТ, наприклад, до армійсь¬ 

кої авіації - 690 вертольотів ЛИН і Ь І Ш , до 

військової поліції - 280 бронеавтомобілів 

ЛБУ М1117 (потреба в 2 тис. од.) . 

У сухопутних військах ФРН також відбу¬ 

вається реформування, спрямоване на їхнє 

пристосування до вирішення поточних і перс¬ 

пективних завдань під егідою НАТО, ЄС, 

О О Н та самостійно. При цьому відбувається 

скорочення СВ, підвищення боєздатності та 

збільшення стратегічної мобільності, для чого 

зменшується важка (механізована) компонен¬ 

та при збереженні піхотної компоненти і ар¬ 

мійської авіації. Для компенсації скорочень 

військ відбувається переозброєння дивізій но¬ 

вими і модернізованими ОВТ. 

Раніше у СВ була ліквідована корпусна 

ланка, їхні з 'єднання під час війни застосо¬ 

вуватимуться у складі багатонаціональних 

корпусів НАТО, окремі формування тимча¬ 

сово входять у миротворчі сили О О Н . 

У ході виконання програми реформуван¬ 

ня ЗС на 2001-2010 роки кількість важких 

дивізій зменшена до 3 (у 2004 році було 5) 

і створені 2 нові дивізії - спеціальних і аеро-

мобільних операцій [11, 12, 13]. 

Танкові та мотопіхотні дивізії, незалеж¬ 

но від назви, будуть мати однакову організа¬ 

цію, та являти собою важкі (механізовані) 

дивізії. Останні включатимуть по 2 механі¬ 

зовані бригади та 4 полки (артилерійський, 

зенітний, управління і тилового забезпечен¬ 

ня) , розвідувальний батальйон та інші фор¬ 

мування. Одна з дивізій матиме як другу 

бригаду мотопіхотну, інша - гірсько-піхотну. 

В механізованій бриг аді буде 2 мот опіхот-

них бат альйони і 1 танковий, арт илерійсь-

кий дивізіон, роти забезпечення. На озбро¬ 

єння важких дивізій надходять 350 модерні-

зованих танків «Leopard-2A6», 185 САУ PzH-

2000, 202 БРМ «Fennek», замовлені 410 но

вих важких БМП «Puma». Для середніх сил 

у складі важких дивізій замовлені: для мото¬ 

піхотної бригади та формувань забезпечення -

272 БТР «Boxer» (потреба 1000 одиниць), 

для гірсько-піхотної бригади - 192 гірських 

БТР BV-206S (потреба 500 од.) . Миротворчі 

та тилові формування оснащуються 350 деше¬ 

вими БТР «Dingo» (броньовані цивільні авто¬ 

мобілі, потреба 1500 од.) [13]. 

Дивізія спеціальних операцій (чисель¬ 

ність понад 9300 чол.) включає 2 повітряно¬ 

десантні бригади (по 2 парашутно-десантних 

батальйони), командування спеціальних опе¬ 

рацій і 5 рот (штабну, парашутно-десантну, 

розвідувальну, глибинної розвідки та зв'яз¬ 

ку) . Для підвищення захищеності й тактичної 

мобільності десантників будуть закуплені 338 

легких десантних БТР «Mungo» (колісних) і 

32 «Viesel-2» (гусеничних) [11, 13]. 

Дивізія аеромобільних операцій, чисельні¬ 

стю до 11590 чол., включає 2 бригади: аеромо-

більну та армійської авіації, а також батальйон 

зв'язку й штабну роту. Аеромобільна бригада 

складається з 4 полків вертольотів (3 - проти¬ 

танкових, 1 - легких транспортних) та ескадри¬ 

льї армійської авіації (розвідки і радіоелек¬ 

тронної боротьби). Бригада армійської авіації 

складається з 5 полків транспортних вертольо¬ 

тів (2 легких і 3 середніх). Полки нарахову¬ 

ють: протитанкових вертольотів - 27-58 PAH-1, 

легких транспортних - 25-36 UH-1D, середніх 

транспортних - 48-53 машин (5-10 PAH-1, 10¬ 

16 Bo-105 і 27-33 CH-53). Усього в дивізії по¬ 

над 410 вертольотів (до 170 PAH-1, понад 50 

Bo-105, до 100 UH-1D і понад 90 CH-53). До 

дивізії надходять нові вертольоти (планується 

мати 80 ударних «Tiger» і 50 транспортних 

NH-90). Об'єднання в дивізії всіх вертольотів 

СВ дозволило поліпшити бойову підготовку і 

забезпечення [12, 13]. 

Усього в 2015 р. СВ матимуть 5 дивізій 

(3 механізованих, спеціальних і аеромобіль-

них операцій) у складі 8 бойових бригад (4 

механізованих, мотопіхотної, гірсько-піхот¬ 

ної, 2 повітрянодесантних), командування 

спеціальних операцій і німецької частини 

франко-германської бригади, а також 2 вер¬ 

толітних бригад (аеромобільної і армійської 

авіації) . 



Таблиця 6 

Основні тенденції реформування 
СВ СІЛА і Німеччини 

Шляхи і об'єкти 
реформування 

СВ США СВ Німеччини 

Мета реформуван
ня СВ 

Підвищення ефективності для вирішення 
нових завдань щодо захисту глобальних 
американських інтересів і боротьби з міжна¬ 
родним тероризмом та краї нами, які йому 
допомагають. Виправлення недоліків існую¬ 
чого озброєння і структури за досвідом ло¬ 
кальних війн. 

Підвищення ефективності для вирішення 
нових завдань боротьби з міжнародним те¬ 
роризмом за скороченої чисельності військ 
і кількості озброєння та збереження зміша¬ 
ного принципу комплектування. 

Шляхи підвищен¬ 
ня ефективності 
СВ 

Радикальне збільшення можливостей без¬ 
контактного бою, стратегічної, оперативної і 
тактичної мобільності, захищеності й керо¬ 
ваності за рахунок переоснащення новими і 
модернізованими ОВТ і вдосконалення ор¬ 
ганізації військ. 

Збільшення вогневих можливостей, 
стратегічної і оперативної мобільності за 
рахунок переоснащення новими та мо¬ 
дернізованими ОВТ і вдосконалення ор¬ 
ганізації військ. 

Тенденції змін ва¬ 
гомості родів 
військ 

Формування середніх сил, скорочення важ¬ 
ких та збільшення легких. Зростання чисе¬ 
льності піхоти, армійської авіації, хімічних 
військ, військової поліції, формувань пси¬ 
хологічних операцій і цивільної адміністра¬ 
ції. Зменшення чисельності танкістів і арти¬ 
леристів, зенітників і саперів. 

Скорочення важких сил (танкових і ме¬ 
ханізованих) за збереження середніх, 
десантних і вертолітних. 

Дивізійна ланка Збереглась, її роль змінилась до коорди¬ 
нації дій ББГ і забезпечення. 

Збереглась, її роль залишилась (координа¬ 
ція дій бойових бригад і забезпечення). 

Важкі дивізії Кількість зменшилась на 1, вони мають по 
4 бригадні бойові групи та 5 бригад забезпе¬ 
чення (армійської авіації, артилерійська, 
розвідувальна, бойового і тилового забезпе¬ 
чення). Замість танкової та механізованої 
дивізій створений один тип важкої дивізії. 

Кількість зменшилась на 2, вони мають по 
2 бойові бригади та 4 полки забезпечення 
(артилерійський, зенітний, управління і ти¬ 
лового забезпечення). Замість танкової та 
мотопіхотної дивізії створений один тип 
важкої дивізії (механізованої). 

Піхотні (легкі, 
десантні) дивізії 

Кількість зменшилась на 0,5, вони мають 
по 4 бригадні бойові групи та 5 бригад за¬ 
безпечення (армійської авіації, артиле¬ 
рійська, розвідувальна, бойового і тилово¬ 
го забезпечення). 

Створена дивізія спеціальних операцій, у 
ній зосереджені всі повітрянодесантні фор¬ 
мування (2 бригади) та спеціальні сили. 

Середні з'єднання З'явились 1,5 дивізії (7 ББГ) з середніми 
ББМ «Білукег», здатними до транспорту¬ 
вання літаками С-130, планується 15 ББГ 
з БСБ. 

Збережені бригади: піхотна на БТР, гор-
но-піхотна та німецька половина фран-
ко-германської бригади. 

Бойові бригадні 
групи (бригади) 

Бойові бригадні групи організуються за 
модульним принципом, що забезпечило 
їх самостійність та можливість перепід-
порядкування штабам різних дивізій для 
створення з'єднань необхідного складу. 

Бойові бригади завжди були організова¬ 
ні за модульним принципом. 

З'єднання ар¬ 
мійської авіації 

Реорганізовані бриг ади армійської авіа¬ 
цій у складі дивізій і корпусів. 

Створена дивізія аеромобільних опера¬ 
цій, у ній зосереджені всі вертолітні 
формування. 
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Закінчення таблиці б 

Шляхи і об'єкти 
реформування 

СВ США СВ Німеччини 

З'єднання забезпе¬ 
чення 

Створені бригади забезпечення у складі 
дивізій і корпусів (артилерійські, розві¬ 
дувальні, бойового і тилового забезпе¬ 
чення). 

Створені бриг ади забезпечення (арт и-
лерійська, зенітна, інженерна, захисту 
від ЗМЗ і тилового забезпечення). 

Переозброєння но¬ 
вими і модернізова¬ 
ними ОВТ 

Важкі сили отримають модернізовані тан¬ 
ки і БМП, середні сили - типажний ряд 
нових ББМ «Біїукег» та нові РСЗВ (у 
перспективі - бойові системи майбутнього), 
легкі сили і війська, задіяні у миротворчих 
операціях, - нове озброєння і БРМ, деше¬ 
ві броньовані автомобілі на базі цивільних, 
армійська авіація - нові вертольоти тощо. 

Важкі сили отримають модернізовані 
танки і нові важкі БМП, середні й легкі 
сили - нові БТР, сили, задіяні у миро¬ 
творчих операціях, - дешеві броньовані 
автомобілі на базі цивільних, армійська 
авіація - нові вертольоти тощо. 

Роботизація Оснащення новими наземними машина¬ 
ми без екіпажу і БЛА взводного, бри¬ 
гадного і корпусного рівня. 

Оснащення новими БЛА. 

Система управляння 
і зв'язку 

Система \VIN-T, розробляється за про¬ 
грамою БСБ. 

Об'єднана розвідувальна і мережева 
системи, супутникова система зв'язку 
БЛТСОМВ\у. 

До командування забезпечення входить б 

бригад: артилерійська (з PCЗB MLRS і 

CAУ PzH-2000), зенітна, інженерна, захисту 

від З M З і 2 тилового забезпечення. Про 

співвідношення родів військ у CB свідчить 

запланована кількість батальйонів бойового 

складу: б танкових, 8 мотопіхотних, 8 піхот¬ 

них (4 парашутних, 3 гірсько-піхотних і пі

хотний), 11 артилерійських і б саперних. 

Oсновні тенденції реформування CB CIIIA і 

Німеччини наведені у табл. б. 

Сухопутним військам України доцільно за¬ 

позичити певні аспекти досвіду реорганізації та 

переозброєння CB CUIA і Ф Р Н . Зрозуміло, що 

Україна, яка мала у 200б р. воєнний бюджет 

1,74 млрд дол. CUIA, має набагато менші мо

жливості з реформування CB, ніж CLUA та 

Ф Р Н (воєнні бюджети - ЗЗ9 млрд дол. CUIA і 

ЗЗ,7 млрд дол. CUIA відповідно). Згідно з Дер

жавною програмою розвитку ЗC України на 

200б-2011 роки планується закупити всього 40 

ББM та 48 артилерійських систем, модернізува

ти 1З7 танків, 347 ББM і З0 вертольотів. 

Aле якщо правильно та обгрунтовано визна

чити пріоритети реформування CB, зосередити 

кошти на пріоритетних програмах і використа¬ 

ти можливості національного OПK, то у пода¬ 

льшій перспективі можливо реально переозбро¬ 

їти українські CB необхідним озброєнням. 

Можливості ОПК України 

з перспективного переозброєння її СВ 

Основою ОВТ важких сил СВ України (ме¬ 

ханізованих бригад) доцільно мати, крім танків, 

важкі гусеничні ББМ (за досвідом СВ ФРН, 

Ізраїлю і Росії, які замовили важкі ББМ «Pu-

ma» «Nemer» і БМПТ) . Але, зважаючи на ве¬ 

лику вартість нових машин, було б раціонально 

використати досвід ОПК Ізраїлю зі створення 

важких ББМ на шасі знятих з озброєння тан¬ 

ків, що дешевше у 2-3 рази. СВ Ізраїлю вже ма¬ 

ють 676 важких БТР на шасі танків Т-55 і «Цен

туріон» (276 «Achzarit» і 400 «Nagmachon» від¬ 

повідно) [14]. У ході другої ліванської війни 

2006 р. було задіяне 400 танків «Merkava» (під¬ 

бито 46 од., що складає 12 %) і 300 важких БТР 

(підбито 14 од., що складає 5 %) . Відносно ма¬ 

лі втрати важких БТР підтвердили велику знач¬ 

ний ступінь їхньої захищеності, тому плануєть¬ 

ся закупівля 250 важких БТР «Namer» на шасі 

танків «Merkava» [15]. 

Важкі сили СВ України у перспективі до¬ 

цільно озброїти типажним рядом важких ББМ 

на шасі танків Т-64 (1000 останніх знімаються 

з озброєння). Ця пропозиція державного під¬ 

приємства «Харківський бронетанковий ре¬ 

монтний завод» вже підтримана Комітетом Вер¬ 

ховної Ради з питань національної безпеки і обо¬ 

рони. Згідно з розробками заводу створюється 
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багатоцільове шасі, на яке можливо встанови¬ 

ти до 15 модулів озброєння, що дозволить ма¬ 

ти уніфіковану систему ББМ з танковим рів¬ 

нем захищеності, у т.ч. важкі БМП (БМПВ-

64), БТР і БРМ, самохідні гармати, міномети 

й зенітні системи, командно-штабні машини, 

універсальні машини бойового постачання 

(УМБП-64) , ремонтно-евакуаційні і санітар¬ 

но-евакуаційні машини. Керівництво заводу 

вважає, що ці ББМ матимуть експортний по¬ 

тенціал [16]. 

У основі ОВТ середніх сил СВ України (мо¬ 

торизованих бригад) і легких сил (аеромобіль-

них бригад) доцільно мати колісні ББМ, здатні 

до транспортування літаками Іл-76 та Ан-70: се¬ 

редні 8х8 і легкі 4х4 відповідно (за досвідом СВ 

США, Ф Р Н , Франції та багатьох інших країн). 

Такі ББМ (БТР-4 і «Дозор-Б» відповідно) роз¬ 

робляє Харківське конструкторське бюро 

ім. Морозова, нині Міністерство оборони Укра¬ 

їни вивчає питання фінансової підтримки цих 

розробок. Сімейство ББМ БТР-4 включатиме 

БМП, розвідувальні машини БРМ-4К, машини 

вогневої підтримки МОП-4К, зенітні машини, 

командно-штабні машини БТР-4КШ, ремонтні 

машини БРЕМ-4К, санітарно-евакуаційні ма¬ 

шини БСЕМ-4К. Сімейство «Дозор-Б» включа¬ 

тиме БТР, бронеавтомобіль та інші машини 

(розвідувальні, радіаційної та хімічної розвідки, 

командирські, санітарні та загального призна¬ 

чення). Згідно з тенденціями світового ринку 

озброєнь ці ББМ матимуть значний експортний 

потенціал [17; 18; 19]. 

Необхідно забезпечити певний рівень робо¬ 

тизації СВ за рахунок їх оснащення новими 

БЛА і наземними машинами без екіпажу, а та¬ 

кож створення об'єднаної системи управляння 

і зв'язку (мережевого і супутникового). 

Доцільно також прийняти на озброєння 

ракетної бригади новий багатофункціональ¬ 

ний ракетний комплекс ( Р С З В / О Т Р К ) , 

який зараз розробляється державним кон¬ 

структорським бюро «Південне». 

Рекомендації щодо перспективного 

реформування СВ України 

Україні як переважно континентальній 

державі було б доцільно орієнтуватись на ні¬ 

мецьку модель СВ (з урахуванням націо¬ 

нальних потреб і можливостей), із залучен¬ 

ням досвіду СВ США та деяких інших кра¬ 

їн. Пропонується вжити таких заходів. 

1. Підвищити ефект ивність СВ для рі¬ 

шення традиційних завдань (оборона краї -

ни) і нових завдань (миротворчі) за скоро¬ 

ченої кількості озброєння та обмеженого фі¬ 

нансування шляхом збільшення мобільності, 

вогневих можливостей, захищеності та керо¬ 

ваності за рахунок вдосконалення організа¬ 

ції військ і переоснащення модернізованими 

і новими ОВТ. 

2. Зберегти важкі сили як основне бойо¬ 

ве ядро СВ, збільшити механізовані сили та 

створити середні (моторизовані) за рахунок 

скорочення танкових; зберегти аеромобільні 

й вертолітні сили. 

3. Відновити дивізії, використовуючи 

цю ланку для управління, координації та за¬ 

безпечення підпорядкованих бригад. Остан¬ 

ні реорганізувати за модульним принципом, 

що забезпечить їхню самостійність та мо¬ 

жливість перепідпорядкування штабам різ¬ 

них дивізій для створення з'єднань необхід¬ 

ного складу. 

4. Сформувати модульні механізовані 

дивізії по 4 бойові бригади (3 механізовані 

та моторизована) і 4 бриг ади забезпечення 

(артилерійська, зенітна, бойового і тилового 

забезпечення), для чого переформувати 10 

наявних важких бригад і реорганізувати на¬ 

явні корпусні частини вогневої підтримки, 

ППО і забезпечення у дивізійні. Модуль-

ність забезпечить швидке переформування 

дивізій на інший склад. Орієнтовна необхід¬ 

на кількість таких дивізій (3) потребує уточ¬ 

нення, виходячи з рівня воєнної небезпеки 

та можливостей країни. 

5. Сформувати аеромобільну дивізію, у 

якій зосередити всі повітрянодесантні фор¬ 

мування (2 бригади) та спеціальні сили. 

6. Сформувати дивізію армійської авіа¬ 

ції, у якій зосередити всі вертолітні форму¬ 

вання. 
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