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Мета роботи: метою статті є проведення крос-темпорального
аналізу втрат озброєння та військової техніки (ОВТ) РФ
під час ведення війн на території інших держав протягом
останніх 30 років.
Дизайн/Метод: для реалізації мети дослідження проведено пошук
даних щодо ходу ведення війн за участю угруповань
російських військ, проведено аналіз втрат ОВТ РФ, здійснено
їх крос-темпоральне порівняння по кожному військовому
конфлікту, на підставі проведеного порівняння визначені
основні причини втрат та тенденції подальшого розвитку
бойових дій на території України.
Результати дослідження: у статті проведено аналіз величин втрат
ОВТ окупаційних військ РФ під час ведення бойових дій
на територіях інших держав та повномасштабного
вторгнення в Україну.
Теоретична цінність дослідження: в перше проведено кростемпоральне порівняння втрат озброєння та військової
техніки підрозділів РФ, яка вела бойові дії на територіях
інших держав та під час вторгнення в Україну.
Практична цінність дослідження: Збір, узагальнення та
систематизація даних щодо причин виходу з ладу ОВТ в ході
бойових дій дає можливість проаналізувати цю інформацію
з метою попередження, недопущення або зменшення
негативного впливу цих факторів в майбутньому. Обробка
цих статистичних даних надасть можливість підготувати
пропозиції щодо визначення потрібного складу рухомих
засобів технічного обслуговування та ремонту озброєння та

Purpose: the purpose of the article is to conduct a cross-temporal
analysis of the loss of weapons and military equipment of
the Russian Federation during the wars on the territory of
other states over the past 30 years.
Design/Method/Approach: To achieve the purpose of the study, a search
was conducted on the course of wars involving groups of
Russian troops, analysis of losses of weapons and military
equipment of the Russian Federation, cross-temporal
comparison of each military conflict, based on the comparison
identified major causes of losses and trends hostilities on the
territory of Ukraine.
Findings: the article analyzes the magnitude of losses of weapons and
military equipment of the occupying forces of the Russian
Federation during hostilities in other countries and full-scale
invasion of Ukraine
Theoretical implications: It is that the first cross-temporal comparison
of the losses of weapons and military equipment of units of
the Russian Federation, which fought in other countries and
during the invasion of Ukraine.
Practical implications: Collecting, summarizing and systematizing data
on the causes of disarmament of weapons and military
equipment during hostilities makes it possible to analyze
this information in order to prevent, prevent or reduce the
negative impact of these factors in the future. The
processing of these statistics will provide an opportunity to
prepare proposals for determining the required composition
of rolling stock for maintenance and repair of weapons and
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військової техніки в ході ведення операцій (бойових дій).
Також наявність узагальнених даних щодо величини втрат
озброєння та військової техніки надасть можливість
спрогнозувати необхідний стратегічний запас ОВТ для
вчасного поповнення безповоротних втрат під час
проведення оборонної (контрнаступальної) операції
(бойових дій).
Оригінальність/Цінність дослідження: цінність дослідження полягає в
подальшій необхідності проведення подальшого аналізу
втрат ОВТ РФ в Україні в наступні три місяці війни та
визначити можливості військово-промислового потенціалу
РФ для відновлення втрачених зразків озброєння та
військової техніки.
Обмеження дослідження/Майбутні дослідження: обмеження
дослідження полягає у використанні джерел, що
знаходяться у відкритому доступі. Майбутні дослідження
передбачають врахування сил та засобів противника який
веде бойові дій на території України, з метою зменшення
негативних наслідків, що дає нам пріоритетні напрямки
щодо більшої збереженості сил та засобів логістичного
забезпечення.
Тип статті: теоретичний.

Paper type: theoretical

Ключові слова: озброєння та військова техніка, втрати, трофейна
техніка, військова автомобільна техніка, сили, засоби.

Key words: armaments and military equipment, losses, trophy
equipment, military vehicles, forces, means.

military equipment during operations (combat operations).
Also, the availability of generalized data on the amount of
losses of weapons and military equipment will provide an
opportunity to predict the necessary strategic stockpile of
weapons and military equipment for timely replenishment
of irreparable losses during defense (counter-offensive)
operations (combat operations).
Originality/Value: the value of the study lies in the further need to
further analyze the loss of weapons and military equipment
of the Russian Federation in Ukraine in the next three
months of the war and identify opportunities for militaryindustrial potential of the Russian Federation to restore lost
weapons and military equipment.
Research limitations/Future research: the limitation of the study is the
use of publicly available sources. Future research involves
taking into account the forces and means of the enemy who
is fighting in Ukraine, in order to reduce the negative
consequences, which gives us priority areas for greater
preservation of forces and means of logistics.

1. Вступ
Застосування озброєння та військової техніки в ході ведення бойових дій часто призводить до
виходу її з ладу, як в наслідок бойового пошкодження зразка озброєння та військової техніки,
спричиненого дією на нього засобів ураження противника чи супровідних вражаючих
факторів, так і внаслідок експлуатаційного пошкодження зразка, спричиненого дією на нього
експлуатаційних чинників, не пов’язаних з дією засобів ураження противника, зокрема
випадків залишення озброєння та військової техніки на полі бою.
Таким чином, збір, узагальнення та систематизація даних щодо причин виходу з ладу
озброєння та військової техніки в ході бойових дій дає можливість проаналізувати цю
інформацію з метою попередження, недопущення або зменшення негативного впливу цих
факторів в майбутньому. Обробка цих статистичних даних надасть можливість підготувати
пропозиції щодо визначення потрібного складу рухомих засобів технічного обслуговування та
ремонту озброєння та військової техніки в ході ведення операцій (бойових дій). Також
наявність узагальнених даних щодо величини втрат озброєння та військової техніки дає
можливість спрогнозувати необхідний стратегічний запас озброєння та військової техніки для
вчасного поповнення безповоротних втрат під час проведення оборонної (контр наступальної)
операції (бойових дій).

2. Теоретичні основи дослідження
Для визначення теоретичних основ залежності втрат зразків озброєння та військової техніки
від інтенсивності ведення бойових дій потрібно дослідити низку воєнних конфліктів в яких
приймала участь Російська Федерація починаючи з війни в Афганістані. Сукупно це дасть змогу
спрогнозувати необхідний стратегічний запас озброєння та військової техніки для вчасного
поповнення безповоротних втрат під час проведення оборонної (контрнаступальної) операції
(бойових дій).

3. Постановка проблеми
Успіх операції (бойових дій) в більшості випадків залежить від її якісного планування, вчасного
забезпечення до початку та підтримки підрозділів (військових частин) в ході операції. Одним
15
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з етапів планування операції є оцінювання бойового потенціалу противника. Узагальнення
даних про склад та можливості угруповання дозволить зформувати уявлення про бойові
можливості противника, створити перевагу під час ведення операції (бойових дій) та
передумови для успішного виконання бойових завдань. Тому аналіз втрат озброєння та
військової техніки противника, визначення причин, які сприяли вихід їх з ладу, забезпечить
ефективне планування дій для застосування підрозділів Збройних Сил України в майбутніх
бойових діях та операціях.

4. Методологія дослідження
Для реалізації мети дослідження дослідимо такі питання:
1) дамо визначення поняття та проведемо крос-темпоральний аналіз останніх
досліджень і публікацій за темою дослідження.
2) проаналізуємо основні війни за останні 30 років які вели радянська армія та Російська
Федерація на територіях інших держав та проведемо аналогію втрат озброєння та військової
техніки в порівняні з війною на території України.
3) визначемо наслідки, які призвели до масштабних втрат військ Російської Федерації в
озброєнні та військовій техніці під час повномасштабного вторгнення на територію України.
Методичним інструментарієм проведеного дослідження став крос-темпоральний
аналіз.

5. Результати
5.1. Крос-темпоральний аналіз – це порівняння, які надають особливого значення часу як
оперативній змінній, включеній у дослідження для подолання статичного характеру
порівняння. Більшість дослідників вважають динамічний характер порівняння складнішим,
ніж статичний, оскільки змінна часу включається в аналіз зв’язку між залежними й
незалежними змінними. Тоді, коли науковець бере дві точки розвитку певного явища у часі і
порівнює їх, то це не є динамічним порівнянням. Воно отримує таку властивість тоді, коли
розглядається динаміка зміни певної якості об’єкта у певний період часу [1].
Аналіз публікацій показав, що дослідженню питань із визначення втрат озброєння та
військової техніки (ОВТ) радянської армії (СРСР) та Російської Федерації (РФ) присвячена ціла
низка робіт, зокрема у роботі [2] проаналізовано втрати згідно даних генерального штабу
радянської армії за десять років бойових дій в Афганістані СРСР. У роботах [3-4] розкриваються
питання щодо втрат РФ у першій та другій Чеченській війні. В роботі [5] наводиться аналіз
ведення збройних конфліктів кінця ХХ-го, початку ХХІ-го століть та значення втрат від
нанесенням ударів високоточною зброєю, але структура втрат не розглядається. У роботі [6]
проводиться аналіз розвитку форм і способів збройної боротьби, але дана робота не враховує,
як буде функціонувати система забезпечення, а саме відновлення. В роботі [7] проведений
аналіз системи технічного забезпечення (ТхЗ) в Другій світовій війні, але не розглядаються
питання, як впливає забезпеченість ремонтно-відновлювальних органів на проведення
ремонту ОВТ, в роботі [8] досліджуються питання ТхЗ ЗС Російської Федерації у Чеченській
республіці, але у даній роботі не розглядаються питання щодо удосконалення системи
всебічного забезпечення бойових дій. У роботі [9] зазначено недоліки в організації
відновлення ОВТ в Афганістані, але не визначено порядок вирішення даних питань. У роботі
[10] визначено особливості ТхЗ російських військ у локальних війнах і збройних конфліктах. У
роботі [11] визначено порядок забезпечення угруповання внутрішніх військ МВС,
прикордонних військ при їх спільних діях з військовими частинами МО РФ в ході першої
Чеченської кампанії, але не зазначені причини виникнення проблем з ремонту ОВТ, які
неодноразово виникали через дублювання функцій ремонту і постачання матеріальних
16
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Кількість од.

засобів для системи ТхЗ ЗС РФ. В статті [12] описуються характерні втрати ОВТ та причини їх
виникнення в ході проведення антитерористичної операції, викладений порядок
удосконалення заходів відновлення ОВТ в ході ведення бойових дій, але не проведена
економічна оцінка визначених питань, у наступній статті [13] пропонуються шляхи
удосконалення системи відновлення ОВТ з метою ефективного поповнення підрозділів
(військових частин) справними зразками ОВТ, але не визначено порядок організації
відновлення ОВТ для батальйонних тактичних груп. Також, у статті [14] проведено аналіз
розвитку рухомих засобів технічного обслуговування та ремонту військової автомобільної
техніки. Проведений аналіз та порівняння сучасного парку рухомих засобів технічного
обслуговування та ремонту військової автомобільної техніки, які знаходяться на озброєнні
Збройних Сил України, країнах ближнього і дальнього зарубіжжя. За результатами аналізу
встановлено, що тактико-технічні характеристики рухомих засобів технічного обслуговування
та ремонту військової автомобільної техніки Збройних Сил України не забезпечують ефективне
відновлення нових зразків військової автомобільної техніки в повному обсязі. У роботі [15]
автор пропонує модернізацію і розробку нових, перспективних рухомих засобів технічного
обслуговування та ремонту (РЗТО та Р) ОВТ, які б в свою чергу відповідали вимогам сьогодення
щодо технічного обслуговування і ремонту (ТО і Р) військової автомобільної техніки (ВАТ) в
польових умовах та під час ведення бойових дій, а в роботі [16] запропонована методика
обґрунтування тактико-технічних вимог до РЗТО та Р, які діють на різних рівнях ієрархії. Всі
показники, які розглядаються в даній методиці мають свою специфіку при розробленні різних
типів обладнання. Застосування даної методики надасть можливість отримати технічні обриси
рухомих засобів ремонту для батальйонного, бригадного, оперативного, стратегічного рівнів.
5.2 Аналіз основних війн за останні 30 років СРСР та РФ показує, що 24 грудня 1979 року
СРСР здійснив військове втручання в справи Афганістану. Силам опозиції здійснювали пряму
військову допомогу США та ряд мусульманських держав. Застосовувались зброя і бойова
техніка радянського та західноєвропейського виробництва.
За 10 років війни в Афганістані СРСР, ґрунтуючись на гаслі виконання
інтернаціонального обов’язку, поніс втрати в зразках ОВТ в кількості [17-18]:
бойових броньованих машин (ББМ) – 1314 од.; ВАТ та паливозаправників – 11 369 од.
(Рис 1.).
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Рисунок 1 – Динаміка безповоротних втрат ББМ, ВАТ та паливозаправників СРСР в
Афганістані
танків – 385 од.; артилерії – 433 од.; спеціальної військової техніки – 510 од. (рис. 2);
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літаків – 118 од.; гелікоптерів – 400 од. (Рис. 3).
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Рисунок 3 – Динаміка безповоротних втрат літаків та гелікоптерів СРСР в Афганістані
Разом з цим, 11 грудня 1994 року президент РФ підписав Указ № 2169 “Про заходи
щодо забезпечення законності, правопорядку та громадської безпеки на території Чеченської
Республіки”. Після цього того ж дня на територію Чечні одночасно у трьох напрямках із заходу
(з Північної Осетії через Інгушетію), півночі (з Моздокського району Північної Осетії) та сходу
(з території Дагестану) увійшли російські війська. Так як і в Україні тодішній президент РФ
Борис Єльцин назвав війну у Чечні “Спецоперацією із захисту її громадян від екстремістів” та
пояснив, що федеральні війська зайшли на територію Чечні для захисту населення від
громадянської війни.
РФ приховує дійсний склад сил і засобів (СіЗ), які залучалися до проведення першої та
другої частини російсько-чеченської війни та втрати в особовому складі і ОВТ, з метою
підтримування міфу про непереможність російських військ і можливості, при потребі,
подальшого проведення такого роду гібридних війн на територіях інших держав.
На початку першої чеченської війни Збройними Силами РФ було задіяно [19-20]: танків
– 80 од.; бойових машин піхоти (БМП) – 35 од.; бронетранспортерів (БТР) – 70 од.
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Кількість од.

За 20 місяців війни приблизні втрати РФ склали всього – 120 зразків ОВТ, із яких було
знищено:
танків – 31 од.; БМП – 17 од.; БТР – 41 од. (рис. 4);
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

80
70
Танки
35

41

БМП

31

БТР

17

Задіяно

Знищено

Рисунок 4 – Безповоротні втрати танків, БМП та БТР РФ під час першої чеченської війни
(1994 – 1996 роки)
літаків – 9 од.; гелікоптерів – 22 од. [21] (рис. 5).
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Рисунок 5 – Безповоротні втрати літаків та гелікоптерів РФ під час першої чеченської війни
(1994 – 1996 роки)
Не зважаючи на кількісну перевагу в живій силі та ОВТ, російські війська були відбиті
чеченським рухом супротиву, а неприйняття суспільством жорстокої війни змусило Росію
припинити вогонь у 1996 році.
Друга російсько-чеченська війна розпочалась з літа 1999 року та тривала до весни 2009
року. Вона розпочалася з масованих бомбардувань території Ічкерії російською авіацією та
артилерією на початку вересня. Такий же самий сценарій був використаний під час
повномасштабного вторгнення РФ на територію України. Війська РФ розпочали
бомбардування Грозного та його околиць, а вже 30 вересня 1999 року увійшли на територію
Чечні.
Загалом, на початку вторгнення на період другої чеченської війни РФ задіяла ОВТ в
кількості [22-23]: танків – 73 од.; БМП – 105 од.; БТР – 76 од. За 10 років війни приблизні втрати
РФ склали лише – 104 од. ОВТ, із якої було знищено: танків – 38 од.; БМП – 44 од.; БТР – 22 од.
(рис. 5).
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Кількість од.

Під час ведення бойових дій на території Чечні в серпні 2008 року Росія вторглася в
Грузію з суші, моря, повітря, кіберпростору і здійснила повномасштабну військову агресію
проти Грузії. Цей крок був безпрецедентним за своїм масштабом і впливом. Близько 12
регіонів Грузії стали об’єктами бомбардувань російської авіації; російські стратегічні
бомбардувальники і військова авіація обстріляли більше 30 міст і сіл застосовувалися касетні
бомби і інші види забороненої зброї. В результаті чого сотні військових та мирних мешканців
було вбито та поранено [19].
Загалом, за 16 днів війни приблизні втрати РФ в зразках ОВТ склали – 68 одиниць, із
яких було знищено: танків – 3 одиниці; ББМ – 20 одиниць; ВАТ – 32 одиниці; літаків – 6
одиниць; гелікоптерів – 2 (Рис. 6) [24-25].
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Рисунок 6 – Динаміка загальних безповоротних втрат танків, ББМ, ВАТ, літаків та гелікоптерів
РФ в Грузії
30 вересня 2015 року Росія оголосила про військову операцію в Сирії, метою якої
президент РФ назвав боротьбу з терористичною організацію “Ісламська держава”. Це стало
наймасштабнішою та найдовшою операцією російських військових поза межами Росії з
моменту розпаду СРСР. Від початку було оголошено лише про застосування авіації для
підтримки сирійської армії. Наземні сили були задіяні в меншому обсязі під кінець військової
операції [19].
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Загалом, за 6 років війни приблизні втрати зразків ОВТ РФ склали [26-28]: зенітноракетні комплекси (ЗРК) – 8 од.; літаків – 14 од.; гелікоптерів – 12 од. (Рис. 7).
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Рисунок 6 – Динаміка загальних безповоротних втрат ЗРК, літаків та гелікоптерів РФ в Сирії
Разом з цим, Україна не стала винятком в реалізації злочинних планів РФ щодо
збільшення зони свого геополітичного впливу на територіях пострадянських країн. На тлі
вибору Україною курсу на економічну інтеграцію, шляхом підписання угоди про асоціацію з
Європейським Союзом (ЄС), РФ почала чинити на Україну масштабний економічний тиск ще з
2004 року шантажуючи газовими угодами. Пославшись на тиск РФ діюча проросійська влада
України в 2013 році зупинила підготовку до підписання даної угоди з ЄС, що викликало
масштабний протест українського народу. Користуючись ситуацією в Україні, в березні 2014
року РФ анексувала автономну республіку Крим. Одночасно з цим російські військові
структури та підготовлені ними незаконні збройні формування провівши інформаційнопсихологічну операцію та обстрілюючи військові підрозділи ЗС України з території Російської
Федерації дали поштовх до створення сепаратизму на територіях Донецької та Луганської
областей з подальшим незаконним самопроголошенням “Донецької” (ДНР) та “Луганської”
(ЛНР) народних республік. Утримання даних незаконних республік супроводжувалось
економічною та військовою підтримкою РФ. Відповідно, військово-політичним керівництвом
України для стабілізації обстановки було прийнято рішення з проведення Антитерористичної
операції (АТО) (квітень 2014 – квітень 2018 років) та операції Об’єднаних Сил (ООС) (квітень
2018 – 24 лютого 2022 років).
Втрати в зразках ОВТ РФ за 8 років війни на території Донецької та Луганської областей
склали всього – 477 од. [29-31], із них: танків – 71 од.; ББМ – 116 од.; реактивна система
залпового вогню (РСЗВ) – 57 од.; артилерії – 26 од; ВАТ – 70 од.; спеціальної техніки – 2 од.;
безпілотних літальних апаратів (БПЛА) – 135 од. (рис. 8).
За 8 років війни РФ не змогла досягнути своїх політичних цілей використовуючи війська
в окремих районах Донецької та Луганської областей при цьому, заперечуючи свою військову
присутність в даних районах.
В зв’язку з цим 24 лютого 2022 року РФ здійснила повномасштабну військову агресію
на територію суверенної держави України. РФ заздалегідь запланувала провести так звану
“Спеціальну воєнну операцію”, метою якої визначалось проведення “демілітаризації та
денацифікації України”. Але план, який передбачав швидке захоплення влади та анексію
території України з подальшим встановленням проросійського режиму, потерпів невдачу.
Російсько-окупаційні війська зіткнулися з не очікуваним загальнонаціональним спротивом
Українського народу, що призвело до масштабних втрат в особовому складі та зразках ОВТ РФ
в порівнянні з попередніми військовими конфліктами, які РФ розпочинала.
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Так станом на 21 травня 2022 року Силами оборони України було завдано
безповоротних втрат в зразках ОВТ РФ, за даними Генерального штабу Збройних Сил України
[32], загальною кількістю – 8537 одиниць та захоплено трофейної техніки в ході ведення
бойових дій станом на 15 квітня 2022 року – 1061 од.
Із загальної кількості безповоротних втрат зразків ОВТ втрати за типами ОВТ склали:
танки – 1278 од.; ББМ – 3116 од.; артилерія – 596 од.; ВАТ – 2178 од. (рис. 9);
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Рисунок 9 – Динаміка безповоротних втрат танків, ББМ, артилерії та ВАТ РФ в Україні станом
на 21.05.2022
ЗРК – 93 од; РСЗВ – 201; спеціальна техніка – 43 од; цистерна з паливо-мастильними
матеріалами (ПММ) – 76 од; пускові установки оперативно-тактичних (тактичних) ракетних
комплексів (ПУ ОТ/Т РК) – 4 од (рис. 10);
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Рисунок 10 – Динаміка безповоротних втрат ЗРК, РСЗВ, спеціальної техніки, цистерн ПММ та
ПУ ОТ/Т РК РФ в Україні станом на 21.05.2022
літаки – 204 од; гелікоптери – 169; кораблі та катери – 13; БПЛА – 462 од; крилаті ракети
– 104 од (Рис. 11);
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Рисунок 11 – Динаміка безповоротних втрат літаків, гелікоптерів, БПЛА, крилатих ракет,
кораблів та катерів РФ в Україні станом на 21.05.2022
Трофейна техніка за видами (станом на 15 квітня 2022 року) складала [33]: танків – 218
од; ББМ – 366 од; ВАТ – 234 од; артилерії – 83 од; РСЗВ – 27 од; ЗРК – 29 од; спеціальної техніки
– 92 од; БПЛА – 11 од; гелікоптерів – 1 од (рис. 12).

23

ISSN 2522-9842

Journal of Scientific Papers “Social Development and Security”, Vol. 12, No. 3, – 2022

400

366

Кількість од.

350
300
234

218

250
200
150

92

83

100

27

50

29

11

1

0
Станом на 15.04.2022

Танки

ББМ

ВАТ

Артилерія

РСЗВ

ЗРК

Спец. Техніка

БПЛА

Гелікоптери

Рисунок 8 – Трофейні зразки ОВТ РФ, які були захоплені в ході ведення бойових дій станом
на 15 квітня 2022 року
Також, зазначмо, що за даними [34-39] окупаційні війська РФ для вторгнення на
територію України сформували міжвидові угруповання військ (сил), які складали понад 90
батальйонних тактичних груп до яких входили СіЗ в кількості: особового складу – 140000;
танків – 1200 од; БМП та БТР – 2900 од; артилерії – 1600 од; літаків – 330 од; гелікоптерів – 240
од; кораблів та катерів – 75 од; підводних човнів – 6 од.
Під час ведення бойових дій на території України РФ зазнала великих втрат в особовому
складі та техніці, що спричинило переміщення більшої частини угруповання військ із Сирії,
Нагорного Карабаху та перекидання військ із східних регіонів РФ для поповнення СіЗ, що
залучені до ведення бойових дій на території України в травні 2022 року [40-44].
5.3 Одним із наслідків, що призвели до масштабних втрат військ РФ в особовому складі
та ОВТ, можна віднести прорахунки в плануванні логістичного забезпечення (ЛЗ) угруповань
командуванням РФ, яке не взяло до уваги зміну форм та способів ведення бойових дій
використаних підрозділами ЗС України. Відсутність підвозу ПММ, продовольства, організації
системи відновлення ОВТ, з одночасним проведенням контрнаступальних дій сил оборони
України не дало можливості продовжувати наступальну операцію в Житомирській, Київській,
Чернігівській та Сумській областях. Дані обставини призвели до вимушених заходів
перегрупування (відступу з території Житомирської, Київської областей на територію
Республіки Білорусь) та зосередження основних зусиль на Луганській, Донецькій, Запорізькій,
Херсонській та частково Харківській областях.

6. Обговорення
Наукова новизна результатів дослідження та їх практичне значення підтримані у ході дискусії
між науково-педагогічним складом кафедри технічного забезпечення інституту забезпечення
військ (сил) та інформаційних технологій Національного університету оборони України імені
Івана Черняховського, серед яких: Копашинський С.А. – кандидат технічних наук, старший
науковий співробітник; Овчаренко І.В. – кандидат військових наук, доцент.

7. Висновки
Отже, крос-темпоральний аналіз втрат ОВТ РФ під час ведення війн на території сусідніх
держав протягом останніх 30 років показав, що ЗС РФ не зазнавали таких масштабних втрат
ОВТ, які мають місце в ході ведення збройної агресії проти України. Подальша агресії РФ проти
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України, враховуючи існуючі тенденції, призведе до демілітаризації РФ, а не України, як це
було заявлено на початку так званої “спеціальної операції” вже протягом наступних 6 місяців.
В подальшому необхідно провести дослідження щодо втрат ОВТ РФ в Україні на
наступні три місяці війни та визначити можливості військово-промислового потенціалу РФ для
відновлення втрачених зразків ОВТ.

8. Фінансування
Це дослідження не отримало конкретної фінансової підтримки.

9. Конкуруючі інтереси
Автори заявляють, що у них немає конкуруючих інтересів.
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