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Проведено аналіз та досліджено вплив обмеженого фінансування збройних сил та інших військових
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Вступ
Постановка проблеми. У відповідності з Указом
Президента України [1], сектор безпеки і оборони – це
охоплена єдиним керівництвом сукупність органів
державної влади, Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань ( Національна гвардія України, Державна прикордонна служба України та інші), діяльність яких за
функціональним призначенням відповідно до Конституції та законів України спрямована на захист національних інтересів від зовнішніх і внутрішніх загроз національній безпеці України. Військове формування – це
створена відповідно до законодавства України сукупність військових об’єднань, з’єднань і частин та
органів управління ними, які комплектуються військовослужбовцями і призначені для оборони України,
захисту її суверенітету, державної незалежності і національних інтересів, територіальної цілісності і недоторканності у разі збройної агресії, збройного конфлікту чи загрози нападу шляхом безпосереднього ведення воєнних (бойових) дій [2]. При розгляді питань
готовності військових формувань до виконання своїх
функцій нерозв’язаними проблемами [1] виявляються:
довготривале фінансове та матеріальне забезпечення
Збройних Сил України та інших військових
формувань за залишковим принципом; незавершеність
процесу побудови ефективної системи управління
ресурсами у кризових ситуаціях, що загрожують
національній безпеці та інші. Тому сучасний стан
складових сектору безпеки і оборони не дає змоги
забезпечити гарантоване реагування на актуальні
загрози національній безпеці України. Однією із
центральних причин накопичення проблем є
недостатнє фінансування.
Так, в останні роки, фінансування військових
формувань проводилось не в повному обсязі [3].
Кошти виділялись, в основному, на грошове забезпечення військовослужбовців, на продукти харчування для солдатів строкової служби. Про розвиток і
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модернізацію озброєння і військової техніки не
йшло і мови.
«Через нестачу фінансування Українська армія
дійшла до критичної межі. Я не пам’ятаю за своє
життя такого некомпетентного ставлення до армії,
як бюджет 2009 року. Ці ж помилки повторює бюджет 2010-го», – сказав екс-Президент України Віктор Ющенко [4].
«Проект бюджету на 2010 рік ставить обороноздатність держави на рівень, нижчій за критичний.
Це бюджет вбивання армії. Це означає, що держава
буде поставлена під загрозу. Фінансувати армію у
такому обсязі – злочин!», – голова парламентського
комітету з питань національної безпеки та оборони
(18 вересня 2009 року) Анатолій Гриценко [5].
«Соціальна складова, я однозначно скажу – вона
трагічна. Якщо все критично, то соціальна складова у
Збройних Силах України – трагічна. Фінансування
потреб оборони цього року було скорочено на 2 млрд.
135 млн. грн.» – екс-міністр оборони, народний депутат (14 липня 2010 року) Олександр Кузьмук [6].
Недостатнє цільове фінансування стало причиною не виконання планів льотної та бойової підготовки авіаційних підрозділів. Відсутність протягом
останніх років належного бюджетного фінансування
спричинило тенденцію до зменшення кількості бажаючих проходити військову службу за контрактом
і, як наслідок, зниження списочної чисельності військовослужбовців за контрактом [7].
Фінансування діяльності військових формувань, що здійснюють оборону країни, відбувається
за рахунок коштів Державного бюджету України, а
також інших джерел не заборонених законом. Всі
видатки, що необхідні для функціонування діяльності військових формувань, класифікують у відповідності до кодів [8] економічної класифікації видатків
(КЕКВ).
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Актуальні питання розвитку Збройних Сил
Вплив рівня поточного фінансування Збройних
сил та інших військових формувань на здатність
виконувати визначені законом завдання – різний.
В умовах нестачі коштів стає задача вимірювання і передбачення наслідків недофінансування за
напрямками діяльності військових формувань, що
відкриває можливості пошуку шляхів зберегти їх
здатність виконувати свої функції за призначенням.
У підсумку, стає актуальною проблема розробки інструментів кількісної оцінки ступеня впливу
рівня недофінансування (за різними КЕКВ) на здатність військових формувань виконувати свої функції
за призначенням.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню поняття «фінансове забезпечення» присвячено чимало наукових праць, які в переважній
більшості стосуються підприємств недержавної форми власності. Відзначимо праці вітчизняних науковців І.А. Бланка, М.Д. Білик, П.Ю. Буряка, О.Д. Василика, І.В. Зятковського, О.П. Кириленко, М.І. Крупи,
В.М. Опаріна, А.М. Поддєрогіна, Р.А. Слав’юка,
О.О. Терещенка, С.І. Юрія та інших. Але, на даний
момент, відсутній єдиний підхід щодо визначення
цього поняття: думки науковців розходяться при
визначенні суті (змісту) елементів і форм фінансового
забезпечення [9].
В розглянутій та іншій літературі, методика що
дозволяє оцінити вплив фінансового забезпечення на
здатність військових формувань виконати визначені
завдання, не наведена. Найбільш близькими до даної
задачі є публікації [10– 13].
У статті [10] розроблено методику оцінювання
бойових можливостей угруповань військ з метою
обґрунтування рішень стосовно будівництва та застосування збройних сил. У [11] перераховано назви
множини можливостей бригади оперативного призначення НГУ у спеціальній операції зі знешкодження незаконних збройних формувань; у [12] розглянуто бойові можливості міжвидових угруповань; у [13]
розроблено моделі та показники оцінювання і прогнозу можливостей з’єднань НГУ.
Однак у наведених та деяких інших роботах: не
врахована залежність втрати здатності виконати завдання військовими формуваннями від рівня обмеженого фінансування та не розглянуті способи компенсації даного негативного факту; негласно прийнято гіпотезу про те, що всі необхідні матеріальнотехнічні та фінансові засоби, які породжують здатність військ, гарантовано існують і поставляються
своєчасно й у повному обсязі. У практиці військового
будівництва в Україні таких гарантій немає.

Виклад основного матеріалу
Ряд закордонних країн почали проявляти занепокоєння, щодо ситуації яка склалася з фінансуванням оборонного сектору.

Британія може залишиться без ефективної бойової сили через скорочення військового бюджету.
«Урізання витрат на оборону призводить до того,
що єдиний, який залишився, бойовий підрозділ британської армії може бути повністю знищений за
один день «компетентним ворогом», таким як Росія», – йдеться в доповіді британських аналітиків.
На думку експертів, зменшення фінансування призводить до виснаження можливостей армії, особливо в частині протистояння серйозним загрозам [14].
«Члени палати громад також відзначають, що йде
розпорошення коштів бюджету.
Тобто, є намагання бути сильними на всіх фронтах одночасно, що в принципі неможливо. В рамках
виділених коштів можна, безумовно, мати більш ефективні збройні сили. Британці одночасно утримують
стратегічні ядерні сили у вигляді підводних човнів з
балістичними ракетами і авіаносні сили. Більш того,
вони мають велике корабельне угруповання, експедиційні сили і разом з цим беруть участь у всіх навчаннях
НАТО, де використовують істотні для себе сили. Виходить, що на все не вистачає ні людей, ні грошей»
[15]. «Збройні сили Великобританії не в змозі захистити країну в разі масштабного нападу. Британські
збройні сили були позбавлені свого ключового потенціалу в результаті скорочення фінансування», із доповіді глави Об’єднаного командування збройних сил
Британії генерала Ричарда Барронса [16].
Німецький бундесвер, колись одна з найбільших і добре оснащених армій світу, зіткнувся з серйозними проблемами через недофінансування в
останні десятиліття [17–18]:
1. Німеччина скасувала масштабну програму закупівлі винищувачів Eurofighter Typhoon, і на даний
момент на озброєнні ВПС ФРН знаходиться лише 109
літаків цього типу. У жовтні 2014 року через брак
запчастин проблема загострилася настільки, що готові
до польоту були тільки 42 винищувача.
2. В рамках скорочення витрат Німеччина зменшила кількість основних бойових танків Leopard II до
225 одиниць. Раніше в Західній Німеччині на озброєнні перебували понад дві тисячі танків цього типу.
3. Проблеми виникли і з штурмовими гвинтівками G36. З 1996 року бундесвер закупив 176 тисяч
гвинтівок G36, але згодом в ході боїв в Афганістані
з’ясувалося, що в тривалих перестрілках гвинтівки
втрачають точність.
4. Брак фінансування в повній мірі відчули солдати німецького підрозділу сил швидкого реагування НАТО. В ході навчань в Норвегії в лютому
цього року їм довелося користуватися палицями
замість кулеметів. Як з’ясували ЗМІ, солдатам було
передано зброю інших частин бундесверу, але і його
виявилося недостатньо.
5. З 406 бойових машин піхоти Marder на ходу
зараз лише 280, з 180 бронетранспортерів GTK
Boxer – 70, а з 31 вертольота Eurocopter Tiger літають лише 10.
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6. Дефіцит техніки та необхідного обладнання
вже переходить всі межі допустимого. Яскравим
прикладом цієї тези можна вважати використання
військовими замість БТР і БМП мікроавтобусів
«Мерседес Віто»; іноді для заміни броньованих
машин німецька армія використовує «Ніссан Патфаіндер» та інші великі позашляховики.
7. Після перевірки казарм в майже 40 % таких
були виявлені серйозні порушення, а 269 будинків з
3000 взагалі визнали непридатними для проживання
через великої кількості грибка і цвілі.
Голова об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Джозеф Данфорд вважає, що
Збройні сили США не готові протистояти загрозам,
з якими країні доводиться мати справу, причому це
стосується всіх видів військ. Генерал Роберт Неллер
(Neller) сказав: "Наші авіаційні підрозділи в даний
час не в змозі задовольнити свої потреби в підготовці кадрів і місії, в першу чергу через брак коштів.
Генерал Марк Миллей (Milley, Начальник штабу
армії) і генерал Джон Аллен показав, що менше, ніж
одна третина сил армії готові до високотехнологічного бою. Боєготовність армії США далека від того
рівня, на який американські громадяни вправі розраховувати. Данфорд пояснив проблеми боєготовності декількома строками – "нестабільної фінансової обстановки" на тлі високого залучення американських збройних сил в ті чи інші військові дії. За
словами генерала, на те, щоб "вибратися з цієї ситуації", у країни підуть роки. Він додав, що армія,
ВМФ і морська піхота не будуть готові протистояти
тим загрозам, яким вони повинні протистояти, на
необхідному рівні аж до 2020 бюджетного року, а
ВПС – до 2028 року [19]. За офіційними даними,
27 % винищувачів F/A-18 Hornet і Super Hornet проходять технічне обслуговування, ще 35% чекають
необхідних запчастин. Головною причиною такої
ситуації називається нестача грошей на ремонт. У
той же час у ВМС США кажуть, що літати не можуть 53 % (1,7 тис. од.) усіх повітряних суден, що
належать до військово-морського флоту: бойові,
патрульні і транспортні літаки, а також вертольоти
[20]. Останні п’ять років оборонний бюджет США
скоротився на 25 %, і це призвело до різкого зниження боєздатності американських збройних сил.
Нажаль, практика військового будівництва в
Україні, також, супроводжується фактами «хронічного» недофінансування потреб життєдіяльності
Збройних сил України та інших військових формувань. Результатом цього негативного стану [3; 7; 21–
22] є породження ряду проблемних питань:
– моральне старіння озброєння та техніки;
– щорічне накопичення заборгованості за належне та не видане речове майно офіцерам, прапорщикам та військовослужбовцям за контрактом;
– підвищений рівень захворюваності серед особового складу через відсутність або через не якісний
стан речового майна;
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– проведення закупівлі продуктів харчування
більш дешевого ряду (що знижує загальну калорійність продуктового набору), обмеження заготівлі
картоплі та овочів;
– не вирішення питання планового забезпечення військовослужбовців житлом, унаслідок чого за
останні роки, кількість безквартирних військовослужбовців становить більше 5000 осіб;
– не достатня забезпеченість засобами індивідуального броне захисту та активної оборони, та значна
кількість наявних засобів потребує оновлення;
– невиконання планів льотної та бойової підготовки авіаційними підрозділами;
– зменшення кількості бажаючих проходити
військову службу за контрактом і, як наслідок, зниження списочної чисельності військовослужбовців
за контрактом;
– скорочення витрат пального за рахунок прямування особового складу до місць несення служби
на громадському транспорті;
– інші.
Так, зокрема видатки на потреби Національної
гвардії України протягом останніх п’ятнадцяти років не перевищували половини від нормативної
потреби [3; 7; 22–23] і становили 21,0 % – 52,8 %
(рис. 1–2).

Рис. 1. Порівняння нормативної потреби
та бюджетних асигнувань на утримання
Національної гвардії України

Рис. 2. Реальний стан фінансування
Національної гвардії України у % від потреби

Актуальні питання розвитку Збройних Сил
Зі статистики історії незалежної України випливає, що у випадку припинення фінансування
військова частина гарантовано перестає існувати
через час повного витрачання ресурсів або значно
раніше.
А саме, за часом – від 2 до 6 місяців, військова
частина втрачає особовий склад. Будівлі, складські

приміщення, обладнання розкрадаються місцевими
жителями та мародерами.
Існує ряд прикладів [23] на пост радянському
просторі та на території незалежної України
(табл. 1).

Таблиця 1
Результат припинення фінансування військових об’єктів на території незалежної України
№
з/п
1
1.

Військовий
об’єкт
2
в/ч А-1766

2.

в/ч 12553

3.

Позиційний
район 668 ракетного полку 43
ракетної дивізії
РВСН

4.

1 дивізіон
302 ракетного
полку РВСП

5.

Військове містечко 50 ракетної дивізії
РВСН
(в/ч 52035)
Автопарк 159
ракетної
бригади

Військовий гарнізон 50 ракетної Червонопрапорної
дивізії РВСП (в/ч 52035) в селищі Нові Білокоровичі
заснований в 1960 році. У 1991 році дивізія розформована. Більшість жителів містечка покинула свої
будинки.
В/ч А1575 (колишня в/ч11702) дислокувалася в місті
Кіровоград в т.зв. «Червоних казармах» (колишнє
юнкерське училище), а весь технічний склад розташовувався на околиці міста.

28.

База підводних
човнів

…

…

Таємна база підводних човнів у невеликому кримському містечку Балаклава – один з найбільших військових об’єктів, що опинилися покинутими після розпаду СРСР. З 1961 року під горою Таврос розташовувався комплекс, де зберігалися боєприпаси (в тому
числі і ядерні) і проводився ремонт підводних кораблів. У доках бази могло сховатися до 14 субмарин
різних класів, і весь комплекс був здатний витримати
прямий удар ядерної бомби потужністю до 100 кт.
…

6.

Характеристика

Результат

3
97-а гвардійська мотострілецька Полтавська Червонознаменна орденів Суворова і Богдана Хмельницького дивізія. Об’єкт являє собою 9 казарм і 5 додаткових будівель, в яких розміщувалися спортзал, їдальні, будинки культури. Також присутні залишки
боксів та іншої інфраструктури.
У військовому містечку Глухів-2 знаходилося 5 житлових будинків, в яких жили сім’ї офіцерів і працівників військової частини поряд в безпосередній близькості від самого окремого радіотехнічного батальйону.
Стартова позиція одного з дивізіонів 668 ракетного
полку 43 ракетної дивізії (Ромни). 4 стартових батареї з наземними стартами Р-14, в 1982 році 668 рп
переозброювати на 15П653 «Піонер-УТТХ». 668
полк у складі 2-х дивізіонів в 1962 році був включений до складу 51 ракетної дивізії (один з дивізіонів
переданий з 428 рп (Сморгонь)) і брав участь в операції «Анадир» з розміщення ракет Р-12 і Р-14 на
кубі.
Колишній 1 майданчик 1 дивізіону (в/ч 32156/1) 302
ракетного полку (м Білокоровичі – в/ч 32156), 50
ракетної дивізії РВСН (в/ч 32192), 43 ракетної армії
РВСН (м.Вінниця). На озброєнні знаходилися Р-12
(8К63) наземного базування.

4
Припинення існування.

Будинки зруйновано.

На осінь 2015 року більшість наземних будівель перетворилися на
руїни.

На 2015 рік більшість
наземних будівель перетворилися на руїни.
Майже не збереглося
сховище ядерних ракет і
командний пункт.
На 2015 рік більшість
споруд в селищі занедбані і знаходяться в
аварійному стані.
Велика територія, з
масою гаражів без дверей і з дірявими дахами.
На території була також
автозаправна станція і
ремонтна база, які зараз
занедбані
В 1993 році об’єкт був
розтягнутий на металобрухт місцевими жителями.

…
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Закінчення табл. 1

1
29.

2
Захищений
вузол космічного зв’язку, Івано-Франківська
область

3
Бункер складається з двох рівнів (поверхів) і побудований у другій половині 80-х років 20 століття. Головна особливість даної будови – це чотири шахти по
кутах бункера, призначених для висувних антен космічного зв’язку, забезпечували зв’язок військ з командним пунктом.

Можливості військових формувань щодо виконання завдань за призначенням побічно можуть
бути оцінені співвідношенням необхідного і наявного особового складу або обсягу служби, який, в
свою чергу, залежить від якості, кількості та своєчасності всіх видів забезпечення, засоби і заходи якого
визначаються достатністю і своєчасністю обсягів
фінансування. Така трьох ступінчаста логіка кількісних оцінок може бути реалізована сучасними засобами моделювання, однак вимагає залучення зусиль
військових вчених.

Висновки
Проведений аналіз (на прикладі фінансування
діяльності Збройних Сил України та деяких інших
країн світу) свідчить, що факт обмеженого фінансування збройних сил та інших військових формувань, може привести до зниження їх боєготовності
та здатності виконувати свої функції. Тому мета
статті, а саме, дослідження впливу обмеженого фінансування на здатність Збройних Сил України та
інших військових формувань виконувати свої функції досягнута.
Нажаль, на даний момент, не розроблено підходів до чисельного оцінювання впливу обмеженого
фінансування на здатність Збройних Сил України
(та інших військових формувань) виконувати свої
функції. Тому, напрямком подальшого дослідження
може бути розроблення методики оцінювання впливу фінансового забезпечення на здатність Збройних
сил України та інших формувань виконати свої функції в мирний та воєнний час.
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ УРОВНЯ ТЕКУЩЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И ДРУГИХ
ВОИНСКИХ ФОРМИРОВАНИЙ НА СПОСОБНОСТЬ ВЫПОЛНЯТЬ СВОИ ФУНКЦИИ
В.П. Городнов, Ю.Е. Репило
Проведен анализ и исследовано влияние ограниченного финансирования вооруженных сил и других воинских формирований (образованных в соответствии с законами) на способность выполнять свои функции.
Ключевые слова: финансирование, проблемы с обеспечением, функции.

ANALYSIS EFFECT OF THE CURRENT FINANCING ARMED FORCES
AND OTHER MILITARY FORMS ON THE CONFLICT PERFORMANCE OF ITS FUNCTIONS
V. Gorodnov, Y. Repilo
The analysis effect limited financing of the Armed Forces and other military formations (formed in accordance with the
laws) on the ability to perform their functions have been analyzed and researched.
Keywords: financing, problems with provision, functions.
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