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у статті описана оптимізація системи технічного забезпечення військ зв’язку зс україни за досвідом про-
ведення бойових дій. технічне обслуговування озброєння та військової техніки полягає у перевірці його 
укомплектованості і справності (працездатності), налагодженні і регулюванні, усуванні несправностей і 
недоліків. Під системою технічного обслуговування слід розуміти сукупність взаємозв'язаних засобів, ви-
конавців, документації необхідних для підтримки і відновлюванні якості озброєння та військової техніки, 
які належать до цієї системи.
ключові слова: державна програма розвитку озброєння та військової техніки, державне оборонне замовлення, 
технічне обслуговування, технічне забезпечення.

Постановка проблеми. основними проблем-
ними питаннями існуючої системи техніч-

ного забезпечення зв’язку є:
відсутність оперативних запасів на покриття по-

треби частин та підрозділів зсу, що формуються;
відсутність функцій служб забезпечення у опе-

ративних командувань, що збільшує час на при-
йняття рішень по забезпеченню та перерозподілу 
техніки та майна зв’язку на відновлення втрат.

існуюча система забезпечення зв’язку 
зсу свідчить, що переважна більшість засобів 
зв’язку та автоматизації фактично повністю від-
працювала свій ресурс і потребує заміни. вона 
залишається у своїй основі аналоговою, несуміс-
ною з телекомунікаційною мережею держави, не 
відповідає потребам управління зс україни, що 
підтверджують в тому числі і дії військ зв’язку 
в зоні бойових дій та потребує вжиття невідклад-
них заходів щодо її розвитку, оптимізації та пе-
реходу на цифрові засоби зв’язку. 

аналіз технічного забезпечення зв’язку та ав-
томатизації з урахуванням досвіду проведення 
бойових дій підтверджує необхідність проведен-
ня ремонту засобів зв’язку і автоматизованих 
систем управління під час виконання завдань 
тільки при умові відповідності системи техніч-
ного обслуговування та ремонту збройних сил 
україни, системі прийнятій в нато та в інших 
провідних країнах світу, коли:

військовий ремонт (рівень екіпажу) – прово-
диться шляхом легкого поточного ремонту мате-
ріальної частини з використанням зіП;

базовий ремонт (рівень підприємства) викону-
ється на підприємствах, що виготовляють техні-
ку зв’язку з метою відновлення або заміни основ-
них вузлів і агрегатів;

польовий ремонт (рівень майстерні) передба-
чає тільки заміну або ремонт агрегатним методом 
виробів, що вийшли з ладу із складу апаратних.

в ході проведення бойових дій широко ви-
користовувався і такий спосіб як резервуван-
ня техніки,цей спосіб здійснювався за рахунок 

створення резерву угрупування, що дозволяв 
своєчасно та якісно здійснювати ремонт техніки 
зв’язку агрегатним методом. розміщувати ре-
зерв доцільно ешелоновано від переднього краю 
і в глибину, використовуючи – резерви друго-
го ешелону та розміщені в тиловій зоні рухомі 
ремонтні майстерні з ремонту техніки зв’язку 
та автоматизації. 

аналіз попередніх досліджень. існуючого 
система технічного забезпечення зв’язку та ав-
томатизації – це сукупність органів управління, 
сил та засобів технічного забезпечення зв’язку 
і автоматизації, які призначені для проведення 
комплексу організаційно-технічних заходів і дій 
для підтримання необхідного рівня боєздатнос-
ті і укомплектованості військ (сил) шляхом по-
стачання засобів зв’язку і автоматизації, вона 
є елементом системи зв'язку та призначена для 
забезпечення потреб військ у засобах зв'язку 
та автоматизації управління шляхом забезпе-
чення штатної потреби в засобах зв'язку і авто-
матизації, організації забезпечення безвідмовної 
роботи, ремонту, повернення до ладу, списання 
і вилучення та включає органи управління тех-
нічним забезпеченням, бази та склади збере-
ження засобів зв'язку і автоматизації, ремонт-
но-відновлювальні підрозділи, підприємства 
промисловості, ремонтно-технічні групи.

на сьогоднішній день до системи технічного 
забезпечення зв’язку та автоматизації входять 
наступні органи технічного забезпечення:

– бази ремонту та зберігання засобів зв’язку;
– бази зберігання і утилізації засобів зв’язку;
– центри ремонту і зберігання засобів зв’язку;
– центри зберігання і утилізації засобів зв’язку;
– ремонтні майстерні засобів зв’язку;
– ремонтні підрозділи військових частин зв’язку.
мета статті. Метою цієї роботи є висвітлення 

пропозицій щодо оптимізації системи технічного 
забезпечення військ зв’язку зс україни за до-
свідом проведення бойових дій. визначення за-
вдань системи технічного забезпечення в умовах 
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переходу до цифрових засобів і функціонування 
цифрової системи зв’язку збройних сил україни.

виклад основного матеріалу. забезпечення 
засобами зв’язку і автоматизації збройних сил 
україни здійснюється як шляхом видачі та пе-
рерозподілу засобів зв’язку старого парку, так 
і через закупівлю новітніх зразків техніки та мо-
дернізації існуючих зразків. Після проведення 
процедур закупівель, новітні зразки техніки по-
стачаються до центральних баз зберігання для 
подальшої передачі їх у військові частини або 
безпосередньо у війська, де використовуються за 
призначенням.

в основу діючої системи ремонту техніки 
зв’язку і автоматизації збройних сил україни 
покладена стратегія ремонту за напрацюванням, 
при якій перелік та періодичність виконання опе-
рацій залежать від напрацювання виробу з по-
чатку експлуатації чи після чергового ремонту. 
існуюча система ремонту є планово-запобіжною 
і характеризується визначенням для кожного 
об’єкта фіксованого обсягу робіт через заплано-
вані інтервали напрацювання.

основу існуючого парку системи зв’язку на 
сьогоднішній день складають засоби зв’язку 
зразків 80-90-х років минулого століття. ресурс 
засобів зв’язку 80-х років за термінами знахо-
дження в експлуатації вичерпаний.

в ході виконання державних програм розвит-
ку овт, після уточнення їх показників відповід-
но до положень «державної комплексної про-
грами реформування та розвитку зс україни на 
період до 2017 року», стає очевидним і створення 
нової системи технічного обслуговування та ре-
монту відповідно до якої середній та капітальний 
ремонт овт необхідно проводити на ремонтних 
підприємствах держави, в першу чергу – дер-
жавних, а поточний у військових частинах.

не менш важливо, в умовах реформування зс 
україни одночасно зі зміною підходів щодо ре-
монту техніки зв’язку, в тому і новітньої напри-
клад – агрегатним способом, та з переходом на 
її сервісне обслуговування, врахувати і наявний 
досвід провідних держав світу, щодо навчання 
фахівців військ зв’язку під час отримання ними 
на озброєння нової техніки, та враховуючи про-
ведений аналіз технічного забезпечення зв’язку 
та автоматизації в ході проведення бойових дій 
пропонується перейти до системи ремонту та сер-
вісного обслуговування за технічним станом.

висновки та пропозиції. система технічно-
го забезпечення в умовах переходу до цифро-
вих засобів і функціонування цифрової системи 
зв’язку збройних сил україни повинна вирішу-
вати наступні завдання: 

підвищення ефективності системи управлін-
ня технічним забезпеченням зв’язку за рахунок 
автоматизації процесів управління на всіх рівнях 
підпорядкування (розробка системи автоматизації 
процесів збору, аналізу та обробки інформації, при-
йняття рішень в різних ланках системи управління 
технічним забезпеченням зв’язку) з метою підви-
щення ефективності планування та оперативного 
управління технічним забезпеченням зв’язку;

забезпечення військ зв’язку цифровими засо-
бами зв’язку і автоматизації;

обслуговування і ремонт цифрових засобів 
зв’язку і автоматизації.

розроблення нових нормативних і керівних 
документів;

впровадження на інформаційно-телекомуні-
каційних вузлах збройних сил україни автома-
тизованих систем технічної підтримки; 

розроблення і запровадження перспективних 
діагностичних систем;

поступового переходу від планового ремон-
ту засобів зв’язку на ремонт за технічним ста-
ном, застосування агрегатного методу поточного 
та відновлюваного ремонту; 

створення регіональних сервісних центрів на 
базі ремонтних установ, військових частин із за-
лученням представників виробників сучасних 
та перспективних засобів зв’язку з її технічного 
обслуговування і ремонту;

забезпечення військових ремонтних органів 
зв’язку ремонтною та експлуатаційною докумен-
тацією на сучасні засоби зв’язку, спеціальними 
засобами вимірювальної техніки, ремкомплекта-
ми до сучасних засобів та проведення навчання 
особового складу щодо навичок та методів ре-
монту відповідної техніки;

модернізація військової техніки з технічного 
обслуговування і ремонту засобів зв’язку (апа-
ратних технічного обслуговування та військових 
майстерень) та її забезпечення сучасними ре-
монтними засобами;

удосконалення системи метрологічного забезпе-
чення військового зв'язку та засобів автоматизації;

стандартизація процесів розробки, вироб-
ництва, постачання та експлуатації цифрових 
комплексів та засобів зв’язку; 

уніфікація та стандартизація цифрових комп-
лексів та засобів зв’язку, елементної бази, опе-
раційних систем і програмних модулів; 

постійне опрацювання класифікатора но-
менклатури начальника зв’язку збройних сил 
україни з метою обліку нових типів і зразків 
цифрових засобів зв’язку;

кодифікація та прийом на постачання теле-
комунікаційних засобів.
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оптимизация СиСтемЫ техничеСкого обеСпечения войСк Связи 
вС УкраинЫ за опЫтом проведения боевЫх дейСтвий

аннотация
в статье описана оптимизация системы технического обеспечения войск связи вс украины по опыту 
проведения боевых действий. техническое обслуживание вооружения и военной техники – заключа-
ется в проверке его укомплектованности и исправности (работоспособности), наладке и регулировании, 
устранении неисправностей и недостатков. Под системой технического обслуживания следует пони-
мать совокупность взаимосвязанных средств, исполнителей, документации необходимых для поддер-
жания и восстановительные качества вооружения и военной техники, которые принадлежат к этой 
системе.
ключевые слова: государственная программа развития вооружения и военной техники, государствен-
ный оборонный заказ, техническое обслуживание, техническое обеспечение.
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OptIMIzatIOn Of the teChnICaL sUppOrt sYsteM  
Of the trOOps Of COMMUnICatIOn Of the arMed fOrCes  
Of UKraIne OVer the eXperIenCe Of CarrYIng OUt Of war

summary
the article describes the optimization of the technical support system of the armed forces of the armed 
forces of ukraine on the basis of the experience of carrying out the aoc. maintenance of weapons and 
military equipment – is to check its staffing and fitness (working capacity), adjustment and regulation, 
troubleshooting and deficiencies. the maintenance system should be understood as a collection of intercon-
nected means, executors, documentation necessary for maintaining and restoring the quality of weapons 
and military equipment that belong to this system.
Keywords: state program of development of weapons and military equipment, state defense order, technical 
maintenance, technical support.


