
 
 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ 
 

1. Тези доповідей приймаються в одному примірнику, підписаному автором (із 

зазначенням прізвища, ім’я та по-батькові), лише у повному комплекті необхідних 

документів, що не повертається. 

2. Оргкомітет не несе відповідальності за зміст тез. 

3. Тези доповіді повинні бути обсягом до одної сторінки тексту та набрані у 

редакторі Microsoft Word шрифтом Times New Roman, розмір шрифта 14, без 

розстановки переносів, стиль – normal (звичайний), інтервал між рядками – одинарний. 

Назва файлу з тезами доповіді повинна відповідати прізвищу першого автора 

латиницею, наприклад, Petruk.dос. 

4. Формат аркуша –  А4. 

5. Параметри сторінки: 

- розмір полів: ліве – 2,5 см, праве – 2,0 см, 

верхнє – 2,0 см, нижнє – 2,0 см; 

- сторінки без нумерації. 

6. У правому верхньому кутку (шрифт звичайний, без нахилу та підкреслювань): 

прізвище та ініціали авторів; 

науковий ступінь та вчене звання; 

назва організації. 

Назва доповіді друкується великими літерами, шрифт жирний, без нахилу та 

підкреслювань, по центру аркуша, без переносів, відокремлюється від тексту одним 

вільним рядком зверху та знизу. 

7. Формули, рисунки, таблиці у тексті тез не допускаються. 

8. Список літератури не додається. 

9. Тези доповідей подаються двома мовами українською (російською) та 

англійською. 
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Центральний НДІ озброєння та військової техніки ЗС України 

 

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ СУХОПУТНИХ 

ВІЙСЬК ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ  

НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 
 

Нинішній стан ОВТ Сухопутних військ у цілому дозволяє вирішувати 

поставлені перед ними завдання стримування агресора щодо ескалації конфлікту. 
В той же час існуючі проблеми оновлення озброєння та військової техніки можна 

глобально звести принаймні до трьох основних: 

1) поряд з технічною оснащеністю СВ ЗС України застарілим озброєнням і 
військовою технікою (при загальному задоволенні потреби сучасною зброєю на 

рівні не більше 5%) зразки, які використовуються в зоні АТО та при підготовці 

відмобілізованих резервів, мають підвищену витрату ресурсу. Це стримує їх 
спроможності до застосування в динамічних бойових діях через понижені 

показники надійності;  
2) негативним фактором залишається розбалансованість системи озброєння 

СВ, що виражається в недостатній ефективності засобів бойового та технічного 

забезпечення (у першу чергу - засобів розвідки та зв’язку) і невисокого ступеня 
автоматизації управління військами (особливо в тактичній ланці) і зброєю, що у 

свою чергу унеможливлює використання потенціалу засобів ураження. При цьому 
поставки закордонних зразків залишаються значно обмеженими й не включають 

найбільш критичних елементів;  

3) відсутністю необхідної кількості сучасних тренажерних комплексів і 
новітнього полігонного обладнання разом з труднощами матеріально-технічного 

забезпечення зумовлюють підвищену витрату ресурсу зразків ОВТ при 

інтенсивній бойовій підготовці підрозділів і частин СВ. 
Практично ці проблеми, які були закладені раніше в умовах хронічного 

недофінансування заходів з розвитку ОВТ, неможливо одночасно вирішити навіть 
при достатньому фінансуванні через неможливість оперативного збільшення 

потужностей підприємств оборонної галузі. В нинішніх умовах виникає просте 

запитання, а що розробляти в першу чергу при появі стабільного фінансування 
державних оборонних програм. 

Виходом може бути лише концентрація на найбільш пріоритетних 

напрямам, до яких слід віднести розвиток системи озброєння у напрямі створення: 
платформ; 

роботизованих засобів (на основі комплексної автоматизації); 
високоточної зброї. 

Можливо ці пріоритетні напрями і не в повній мірі відображають 

особливості проблемних питань розвитку родового ОВТ, однак їх слід приймати 
як концептуальні з огляду на середньо та довгострокову перспективу. Розвиток 

системи озброєння СВ по шляху її збалансованості й комплексного підходу 
дозволить істотно підвищити бойові можливості з'єднань, частин СВ і забезпечити 

успішне виконання ними бойових завдань у сучасних війнах і збройних 

конфліктах.  
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PROBLEM ISSUES OF DEVELOPMENT OF ARMAMENTS AND MILITARY EQUIPMENT OF THE 

GROUND FORCES OF THE UKRAINIAN ARMED FORCES AT THE PRESENT STAGE 

 

The current status of the Ground Forces of the Ukrainian Armed Forces allows them 

to solve their task of deterring the aggressor from escalating the conflict. At the same time, 

existing problems of upgrading armaments and military equipment can be globally reduced 

to at least three main issues: 

1) along with the obsolete weapons and military equipment of the Armed Forces of 

Ukraine, (with a total satisfaction of modern weapon requirements at the level of not more 

than 5%) samples used in the ATO zone and during preparation of reserves have increased 

lost of service life. It limits their ability to be used in dynamic combat due to insufficient 

reliability; 

2) the negative factor remains the imbalance of the weapon systems of the Ground 

Forces, which is presented in the insufficient effectiveness of the means of combat and 

technical support (first of all, we can outline means of intelligence and communication) , 

low degree of automation of troop control (especially in the tactical link) and weapons, and 

in its turn it makes impossible to use all capabilities of means of destruction. In this case, 

the supply of foreign samples remains significantly limited and does not include the most 

critical elements; 

3) the lack of the required number of modern training complexes and the latest test 

equipment together with the logistics difficulties result in reduction of service life of 

weapons and military equipment during intensive combat training of the Ground Forces 

divisions and units.  

Practically, these problems, which were laid down earlier due to conditions of 

chronic under-financing of the development of weapons and military equipment, can not be 

solved immediately, even with sufficient funding due to the impossibility to increase 

capacities of the defence industry. Now we have a simple question: what we should develop 

first of all in case of stable funding of state defence programs. 

Concentration on the most priority areas can be key solution, and it should include 

development of the weapons system in the following directions: 

platforms; 

robotic systems (based on complex automation); 

high-precision weapons. 

Perhaps, these priority directions do not fully reflect the peculiarities of the 

problematic issues of the development of weapons and military equipment for all services of 

the Armed Forces of Ukraine, but they should be taken as conceptual in terms of medium 

and long-term prospects. The development of the armament system of the Ground Forces in 

a balanced and integrated way will significantly increase the combat capabilities of the 

divisions and units of the Ground Forces and will ensure successful implementation of their 

combat missions in modern wars and armed conflicts.  
 


