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Існуючий парк бойових легкоброньованих машин (ЛБМ) України 

сформований з техніки, яка дісталася нам в спадок від колишнього СРСР. В 

більшості своїй ця техніка майже повністю відпрацювала свій ресурс і потребує 

нагальної заміни або глибокої модернізації. І якщо з колісними 

бронетранспортерами ця задача може вважатися вирішеною завдяки розробці 

принципово нового українського бронетранспортера БТР-4, який прийнятий на 

озброєння і випускається як для потреб України, так і на експорт, то для бойових 

машин піхоти українські розробки типу «Мангуст» на шасі модернізованого 

багатоцільового артилерійського тягача МТ-ЛБ не випускаються серійно і не 

можуть задовольнити попит на ці машини. 

Тому єдиним способом зберігання на необхідному рівні обороноздатності 

України при суттєвих економічних обмеженнях на розробку нової техніки є 

проведення своєчасної і глибокої модернізації наявних бойових машин піхоти, 

більшу частину яких складають машини БМП-2 [1, 2]. 

Одним з ключових напрямків модернізації бойових броньованих машин є 

модернізація шасі, яка закладає основу для можливості збільшення бойової маси 

машини з метою встановлення на неї більш сучасного озброєння і спеціальних 

систем. Крім того на більшості бойових ЛБМ колишнього СРСР встановлювалися 

двигуни, які випускалися за межами України. 

Таким чином модернізація БМП-2 шляхом встановлення більш потужного і 

економічного двигуна DEUTZ BF6M 1015 [3] є актуальною і своєчасною задачею, 

яка в додаток забезпечує меншу залежність від Росії. 

В роботі проведено порівняльний аналіз характеристик рухливості базової 

повністю укомплектованої БМП-2, а також БМП-2 з встановленим на неї двигуном 

BF6M 1015CP при повному збереженні базової трансмісії і ходової частини. 

За основу було прийнято методику розрахунків, наведену в «Расчет 10.00.001 

РР30 Тяговая характеристика прямолинейного движения» Харківського 

тракторного заводу та [3]. 

Розрахунки доводять повну доцільність задекларованого варіанту заміни 

двигуна при модернізації. 
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