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КОНТЕНТ-АНАЛІЗ УРОКІВ ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ
В НАГІРНОМУ КАРАБАСІ ЩОДО ВОГНЕВОЇ
ПІДТРИМКИ ВІЙСЬКОВИХ ФОРМУВАНЬ
АЗЕРБАЙДЖАНУ В НАСТУПАЛЬНИХ ДІЯХ
Здобуті уроки застосування військ (сил) у збройних конфліктах
останнього десятиріччя показують, що актуальним науковим
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завданням воєнної науки в цілому та військового управління зокрема
є дослідження ведення наступальних дій у сучасних умовах ведення
збройної боротьби. Водночас контент-аналіз ведення збройної
боротьби протиборчими сторонами в ході збройного конфлікту
в Нагірному Карабасі восени 2020 року показав, що вирішальним
чинником виконання завдань загальновійськовими формуваннями
в наступальних діях залишається ретельно спланована та вчасно
реалізована їх вогнева підтримка.
Метою статті є висвітлення результатів контент-аналізу змісту
джерел із пошукової системи “Google” здобутих уроків збройного
конфлікту в Нагірному Карабасі щодо вогневої підтримки військових формувань Азербайджану в наступальних діях.
Результати аналізу ведення контрнаступальної операції “Залізний
кулак” показали, що головним засобом вогневої підтримки загальновійськових формувань Азербайджану в наступальних діях були
безпілотні літальні апарати та артилерійські підрозділи. Обсяг завдань
вогневої підтримки військових формувань Азербайджану в таких діях,
що був покладений на артилерійські підрозділи, становив 35…45 %
від загального. Передусім це пов’язано з тим, що для досягнення мети
вогневої підтримки разом з артилерією застосовувалися боєприпаси,
що баражують, та безпілотні літальні апарати.
Одночасно, попри кількісну та якісну перевагу в силах і засобах
вогневої підтримки, темп наступу протягом перших п’яти – шести діб
становив 1…1,5 км на добу. Живучості артилерії як основного засобу
вогневої підтримки під час атаки (прориву) позицій (оборонних
рубежів) було досягнуто завдяки постійному маневруванню з
метою зміни вогневих позицій. Тобто уроки збройного конфлікту
в Нагірному Карабасі свідчать, що наступ залишається основним
видом воєнних дій для досягнення мети збройної боротьби. Артилерійські підрозділи залишаються головними військовими
формуваннями, які здатні забезпечити цілодобову результативну
вогневу підтримку військових формувань у наступальних діях.
Виконання завдання завоювання та утримання вогневої переваги
може здійснюватися протягом декількох днів, а прорив оборонних
рубежів у сучасних збройних конфліктах триватиме декілька тижнів.
Ключові слова: контент-аналіз; збройний конфлікт; наступальні
дії; вогнева підтримка; Нагірний Карабах.
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1. ВСТУП

Зважаючи на те, що критерієм будь-якої істини є практика,
найголовнішими чинниками розвитку воєнної науки в цілому та
військового управління зокрема, на відміну до теоретичних викладок,
доречно вважати уроки, що отримані у реальних збройних конфліктах.
Результати контент-аналізу ведення воєнних дій у ході збройного
конфлікту в Нагірному Карабасі, що розпочався 27 вересня 2020 року
та завершився цілковитою перемогою збройних сил Азербайджану,
підтверджує висловлювання Наполеона: “…Мистецтво війни полягає
у проведенні добре обґрунтованої і продуманої оборони з подальшим
переходом у швидкий і рішучий наступ” [1, с. 10].
Постановка проблеми. Здобуті уроки застосування військ (сил)
у збройних конфліктах кінця XX – початку XXI ст. [2], [3], [4], [5], [6]
дають змогу дійти висновку, що вирішальним чинником виконання
завдань загальновійськовими формуваннями в наступальних діях є
ретельно спланована та вчасно реалізована їх вогнева підтримка. За
результатами контент-аналізу ведення наступальних дій військовими
формуваннями збройних сил Азербайджану встановлено, що головними засобами вогневої підтримки були безпілотні літальні апарати та артилерійські підрозділи. Отримання лише осколкових поранень військовослужбовцями збройних сил Вірменії протягом перших 22…23 днів
збройного конфлікту восени 2020 року [7] означає, що саме артилерійські підрозділи залишаються головними військовими формуваннями,
на які будуть покладені завдання безперервної вогневої підтримки в наступальних діях під час атаки (прориву) оборонних позицій (рубежів).
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У [8], [9], [10] досить
вдало проведено аналіз уроків для Збройних Сил України, здобутих
у ході збройного конфлікту в Нагірному Карабасі, обґрунтована
необхідність подальшої модернізації озброєння та військової техніки,
однак форми і способи застосування військових формувань у
наступальних діях та особливості їх вогневої підтримки, незважаючи
на їх важливість для теорії військового управління, залишились поза
межами досліджень. Такий стан викликав нагальну потребу в пошуку
валідної інформації про здобуті уроки вогневої підтримки військових
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формувань Азербайджану та виконання ними поставлених завдань у
ході проведення контрнаступальної операції “Залізний кулак”.
Метою статті є висвітлення результатів контент-аналізу змісту
джерел із пошукової системи “Google” щодо здобутих уроків збройного конфлікту в Нагірному Карабасі з вогневої підтримки військових
формувань Азербайджану в наступальних діях.
2. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Результати проведеного аналізу застосування військових
формувань Азербайджану в контрнаступальній операції, що тривала
44 доби, показав, що перехід у наступ відбувся із безпосереднього
зіткнення з противником. Початку ведення військовими формуваннями
наступальних дій, розпочатих уранці вихідного дня, передувало
відключення глобальної мережі Internet. Вогнева підтримка виконання бойових завдань загальновійськовими підрозділами в наступальних
діях здійснювалася по всій лінії бойового зіткнення (так званої “лінії
Оганяна”), протяжність якої на початок збройного конфлікту становила 180…200 км [11]. На відміну від воєнних дій 1992–1994 років,
формуваннями Азербайджану сили і засоби пілотованої авіації активно
не застосовувались, а замість них перевагу було надано безпілотним
літальним апаратам. Досягнення мети воєнних дій було покладено на
військові формування зі складу сухопутних військ, вогневу підтримку
яких вели як безпілотні літальні апарати, так і артилерійські підрозділи.
У [12] показано, що на початку збройного конфлікту для протидії наступальним діям Азербайджану на першому оборонному
рубежі військове керівництво збройних сил Вірменії розгорнуло 10ту гірсько-стрілецьку дивізію зі складу 1-ї загальновійськової армії.
У бойовому складі цього з’єднання було не менше 9 мотострілецьких
полків, артилерійський полк, танкова бригада та військові частини
дивізійного підпорядкування. У другому ешелоні завдання виконувала
18-та мотострілецька дивізія.
Військові формування зі складу сухопутних військ збройних сил
Азербайджану, що вели наступальні дії, мали 3 армійських корпуси.
Азербайджан на початок ведення наступальних дій мав понад 20
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Рис. Співвідношення сил і засобів зі складу військових формувань сухопутних військ
протиборчих сторін на початок збройного конфлікту в Нагірному Карабасі
Рис. Співвідношення сил і засобів зі складу військових формувань сухопутних військ
протиборчих
сторін на сил
початок
збройного
конфлікту
в Нагірному
Карабасі
Рис.
Співвідношення
і засобів
зі складу
військових
формувань

сухопутних військ протиборчих сторін на початок збройного конфлікту
в Нагірному Карабасі

На озброєнні військових формувань ракетних військ збройних
сил Вірменії восени 2020 року перебувало не менше 8 сучасних
оперативно-тактичних ракетних комплексів 9К270 “Іскандер” (за
класифікацією НАТО – SS-26 “Stone”) виробництва Російської
Федерації, а також 8 оперативно-тактичних ракетних комплексів
9К72 “Ельбрус” (за класифікацією НАТО – SS-1C “Scud”) та не менше
4 тактичних ракетних комплексів 9К79-1 “Точка-У” (за класифікацією
НАТО – “Scrab B”). Головною особливістю співвідношення у вогневих
засобах артилерійських підрозділів була беззаперечна якісна перевага
артилерії за всіма її видами та кількісна перевага в понад 10 разів у
самохідній артилерії [17].
До переходу військ (сил) Азербайджану в наступ ракетні та
артилерійські підрозділи у взаємодії з безпілотними літальними
апаратами завдали масованого вогневого удару [12], [18], [19], [20],
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[21], [22]. До ураження було прийнято понад 500 об’єктів по всій лінії бойового зіткнення в тактичній та оперативній глибині. Під час
ведення бойових дій артилерійськими підрозділами в ході їх участі
у масованому вогневому ударі до ураження були прийняті позиції
підрозділів, що оборонялися на лінії бойового зіткнення сторін,
озброєння та військова техніка в районах зосередження і склади з
боєприпасами. Масованого удару було завдано по всій лінії бойового
зіткнення, щоб ввести противника в оману щодо обраних напрямків
наступальних дій, спрямованих на прорив першого рубежу оборони.
На додаток до цього для приховування напрямку головного удару
першого ешелону військових формувань Азербайджану з початком
їх переходу в контрнаступ атака здійснювалась по всій лінії бойового
зіткнення. Згодом було визначено два напрямки подолання оборони на
першому оборонному рубежі. Як свідчать результати контент-аналізу,
такий вибір напрямку головного удару (на південному сході вздовж
русла р. Аракс) викликаний двома основними чинниками: перевагами
рівнинної місцевості для наступу та достатністю сил і засобів, що
оборонялися на цьому напрямку. Оборонні дії вів 9-й мотострілецький полк. Наявність кордону з Іраном на лівому фланзі смуги, в якій
велися наступальні дії військовими формуваннями Азербайджану,
унеможливлювала завдавання контрудару у лівий фланг противника.
Перший рубіж оборони противника на фронті 10…12 км було
прорвано на третю добу ведення наступальних дій військовими
формуваннями зі складу 2-го армійського корпусу, у першому ешелоні
якого було до трьох загальновійськових бригад [13]. Вогнева підтримка
військових формувань, що вели наступальні дії, здійснювалася
безпілотними літальними апаратами, баражуючими боєприпасами та
артилерійськими підрозділами. Основний обсяг завдань із завоювання
вогневої переваги та переваги в повітрі був покладений на безпілотну
авіацію та баражуючі боєприпаси. Основними об’єктами розвідки
та ураження безпілотними літальними апаратами типу Bayractar
TB-2 та баражуючими боєприпасами типу Harop були сили і засоби
протиповітряної оборони та артилерія. Артилерійські підрозділи
виконували завдання контрвогню та безперервної вогневої підтримки
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загальновійськових формувань у наступальних діях під час атаки
(прориву) оборонних позицій (рубежів).
З кінця третьої доби військові формування Азербайджану,
що досягли тактичного успіху в наступальних діях, перейшли
до оборони, щоб перегрупуватися і продовжити наступальні
дії на початок шостої доби. У цей період війська (сили) Вірменії
спробували завдати контрудару по військових формуваннях
Азербайджану, але такі дії не мали успіху. Контент-аналіз здобутих
уроків із нейтралізації контрударного угруповання військовими
формуваннями Азербайджану показав, що для знищення резервів
застосовували безпілотну авіацію [23]. На артилерійські підрозділи
на цьому етапі ведення контрнаступальної операції було покладено
завдання контрвогню, основний обсяг яких реалізували артилерійські
підрозділи самохідної та реактивної артилерії. Ракетні підрозділи
були застосовані для затримки висування резервів контрударного
угруповання. Ракетного удару було завдано по мосту через р. Акар.
Військові формування Азербайджану проривали рубежі оборони
протягом двох тижнів [24]. Незважаючи на кількісну та якісну
перевагу, темп наступу на деяких ділянках фронту протягом перших
п’яти – шести діб становив 1…1,5 км на добу. Військові формування
зі складу 3-го армійського корпусу просунулися на 20…25 км у глиб
оборони противника на одинадцяту добу.
Після створення умов для виходу на оперативний простір та
завершення перегрупування подальшим завданням наступальних
дій було перетворення тактичного успіху в оперативну перевагу.
Для досягнення цієї мети на базі армійського корпусу було створено
загальновійськову армію. Кінцевою метою перегрупування було
досягнення переваги в силах та засобах у 10…12 разів. Основний обсяг
завдань загальної вогневої підтримки під час ведення наступальних дій
військовими формуваннями Азербайджану виконували артилерійські
підрозділи, озброєні 152-мм гарматами-гаубицями vz. 77 “Dana”. Високої ефективності вогневої підтримки було досягнуто завдяки веденню
розвідки і корегуванню вогню із застосуванням безпілотних літальних
апаратів та груп спеціального призначення [25], [26], [27], [28], [29].
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Результати контент-аналізу уроків збройного конфлікту свідчать,
що, як правило, артилерія вела бойові дії у складі батареї або взводу.
Завдання вогневої підтримки, покладені на артилерійські підрозділи
зі складу військових формувань Азербайджану, становили 35…45 %
від їх загального обсягу [18]. Передусім це пов’язано з тим, що для
досягнення мети вогневої підтримки застосовувались баражуючі
боєприпаси та безпілотні літальні апарати. Масштаб застосування
ударних безпілотних літальних апаратів на завершальному
етапі залишався відносно невеликим, що може бути пов’язано з
обмеженістю ресурсу високоточних боєприпасів та погодними
умовами.
У той же час живучості артилерійських підрозділів Азербайджану
було досягнуто насамперед завдяки постійному їх маневруванню
та виконанню ними завдань вогневої підтримки у складі
артилерійського взводу (артилерійської батареї). Уроки ведення
бойових дій артилерії в аспекті забезпечення живучості показали,
що постійне маневрування артилерійських підрозділів ефективніше,
ніж інженерне забезпечення. За підрахунками військових аналітиків,
у ході збройного конфлікту восени 2020 року було знищено до 70 %
артилерійського озброєння зі складу військових формувань Вірменії. З огляду на те, що на артилерійські підрозділи було покладено
70…80 % обсягу завдань вогневої підтримки [18], зазначені втрати
стали критичними, що сприяло досягненню мети наступальних дій
військовими формуваннями Азербайджану в контрнаступальній
операції “Залізний кулак”.
3. ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Контент-аналіз уроків збройного конфлікту в Нагірному Карабасі
щодо вогневої підтримки військових формувань Азербайджану в
наступальних діях свідчить:
основним видом воєнних дій для досягнення мети збройної
боротьби залишається наступ;
на противагу конфліктам минулого, для досягнення мети
наступальних дій, завоювання й утримання переваги в повітрі
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доцільно застосовувати безпілотну авіацію, основними завданням якої
в розглянутому конфлікті були знищення засобів протиповітряної
оборони противника, забезпечення результативного ведення
бойових дій артилерійськими підрозділами під час прориву оборони
противника та ведення наступальних дій у цілому;
тривалість завоювання вогневої переваги та безпосереднього
прориву оборони дві–три доби, виконання найближчого завдання
оперативним об’єднанням – від 5 діб і більше;
артилерійські підрозділи залишаються головними військовими
формуваннями під час виконання завдань вогневої підтримки в
ході ведення наступальних дій військовими формуваннями під час
прориву оборони;
основними способами забезпечення живучості артилерійських
підрозділів є здійснення постійного маневру та застосування
військових формувань артилерії у складі взводу – батареї.
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ЗБІРНИК
НАУКОВИХ ПРАЦЬ

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОЇ
ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

СЕРІЯ: ВІЙСЬКОВІ ТА ТЕХНІЧНІ НАУКИ

ВІЙСЬКОВI НАУКИ

Iurii Repilo, Oleg Golovchenko, Oleksiy Ishchenko. Content Analysis of Lessons Learned from Armed Conflict in Nagorno-Karabakh
for Fire Support for Maneuver Formations of Azerbaijan in offensive
Actions
The lessons learned in armed conflicts of the last decade show that the
current scientific task of military science in general and military management in particular is the study of the management of offensive actions in
modern conditions of warfare. The content analysis of the armed conflict
in Nagorno-Karabakh in the fall 2020 showed that the decisive factor in
achieving the goal of tasks maneuver formations in the offensive actions
remains the fire support.
The purpose of the article is the presentation of the results of the content
analysis of the content of sources from the search engine “Google” of the
lessons learned of armed conflict in Nagorno-Karabakh.
The results of the analysis of the Operation “Iron fist” showed that the
main means of fire support for the maneuver formations of Azerbaijan
in offensive actions were unmanned air vehicles and artillery units. The
volume of tasks of fire support for the maneuver formations of Azerbaijan with artillery units amounted to 35 ... 45 percent of the total. First of
all, this is due to the fact that to achieve the goal of fire support, together
with artillery, loitering munition and unmanned air vehicles were used.
Despite the quantitative and high-quality superiority in the forces and
means of fire support, the rate of offensive actions during the first five
- six days was 1...1,5 kilometers per day. The survivable of artillery during the attack of positions, was achieved due to constant maneuvering in
order to change the firing positions.
The lessons learned of armed conflict in Nagorno-Karabakh testify that
the offensive remains the main type of hostilities to achieve the goal of
the warfare. Field artillery remains the main units that are able to provide
round-the-clock efficient fire support for the maneuver formations in offensive actions. The task of the conquest and hold of firing superiority
can be carried out within a few days, and a breakthrough of defensive
frontiers in modern armed conflict will last several weeks.
Key words: content analysis; armed conflict; offensive actions; fire support; Nagorno-Karabakh.
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