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Зміни характеру збройної боротьби, розвиток способів ведення операцій 
(бойових дій), форм та способів виконання бойових завдань Збройних Сил (ЗС) 

України та подальший розвиток систем всебічного забезпечення обумовлюють 

необхідність подальшого розвитку та удосконалення системи логістичного 

забезпечення ЗС України, раціонального розподілу, використання сил та 
засобів з метою своєчасного відновлення зразків озброєння та військової 

техніки, безперебійного забезпечення ракетами та боєприпасами, поповнення 

військово-технічного майна і, як наслідок, здобуття переваги в діях підрозділів 

в короткі терміни. 
Як відомо, пересування військ (сил) здійснюється з метою швидкого та 

оперативного розгортання, створення відповідних угруповань військ (сил) 

у визначених зонах (районах) для виконання бойових завдань. Відповідно, на 

систему технічного забезпечення покладається низка різнорідних завдань, 
виконання яких забезпечує пересування військ (сил) і створення відповідних 

угруповань. Саме ці питання набули найбільшої актуальності в цей час, у ході 

проведення операції об’єднаних сил (ООС) на території Донецької та 

Луганської областей. Питання логістичного забезпечення щодо проведення 
технічного обслуговування, відновлення та забезпечення військово-технічним 

майном мають вирішальне значення, а недосконалість управління та зброї 

в організації такого процесу негативно впливають на рівень боєздатності 

військ, а інколи призводять до невиправданих людських жертв. 
Визначення напрямів розвитку та удосконалення системи технічного 

забезпечення вимагає проведення аналізу та узагальнення основних проблем 

логістичного забезпечення під час пересування у контексті основного 

призначення та умов її використання – забезпечення високої бойової 
і мобілізаційної готовності та боєздатності. 

В доповіді проведено аналіз чинників, що впливають на організацію 

логістичного забезпечення підрозділів та військових частин ЗС України під час 

пересування в ході проведення ООС. Відмічено, що на організацію 
логістичного забезпечення військових частин та підрозділів значно впливали 

особливості проведення ООС. По-перше: відсутність на першому етапі 

проведення операції чіткої лінії зіткнення з противником, що значно 

збільшувало імовірність нападу на колони. По-друге: маршрути пересування 
колон до регіонів виконання бойових завдань перетинали численні населені 

пункти, що значно зменшувало прихованість переміщення. По-третє: 

пересування колон здійснювалось переважно вдень. Всі ці фактори 

збільшували імовірність нападу сил спеціальних операцій, диверсійно-
розвідувальних груп, передових загонів противника на військові колони під час 

переміщення. 


