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Досліджено  особливості  сучасної  військово-морської  
стратегії  КНР, зокрема, передумови її  виникнення та форми  
реалізації  за  допомогою  тактики  «Обмеження  доступу»  до  
визначених  територій,  а  також  способи  й  можливості  
втілення цієї стратегії в життя за умов протидії з боку США  
та держав регіону Східної і Південно-Східної Азії.   
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Характерною  особливістю,  що  впливає  на  розвиток 
відносин двох економічно найпотужніших нині держав світу – 
Сполучених  Штатів  Америки  та  Китайської  Народної 
Республіки, є зростання військово-морської могутності КНР. У 
цьому  контексті  науковий  інтерес  привертає  сам  процес 
становлення  Китаю  як  морської  держави  і,  як  наслідок, 
вироблення та реалізація Пекіном сучасної  військово-морської 
стратегії. Така проблематика актуальна сьогодні серед широких 
наукових  кіл.  Зокрема,  дослідженням  китайської  тактики 
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«Обмеження доступу» в межах острівних оборонних ланцюгів 
займаються  американські  експерти  Дж.  Бріч,  Дж.  Голмс, 
Т.Донеллі, Г. Шміт, М. Демпсі та ін. В українській політичній 
науці  ця  проблематика розроблена недостатньо,  що зумовлює 
мету  і  завдання даного  дослідження,  а  саме:  визначити 
особливості  становлення  та  розвитку  сучасної 
військово-морської  стратегії  КНР та  способи  її  впровадження 
через  тактику  «Обмеження  доступу»  в  межі  територій, 
окреслених острівними оборонними ланцюгами.

Маючи  одне  з  найдовших  у  світі  морське  узбережжя, 
Китай тривалий час приділяв більшу увагу розвитку сухопутних 
військ.  Він  не  утримував  постійно  функціонуючого  флоту  з 
часів  адмірала  Чжень  Хе,  відомого  своїми  експедиціями  до 
берегів  Східної  Африки  та  вздовж  узбережжя  Індійського 
океану  (1403–1433  рр.).  Відсутність  значних 
військово-морських  сил  стала  однією  з  причин,  через  яку 
Велика  Британія,  Франція,  Японія  та  Росія  неодноразово 
порушували територіальний суверенітет Китаю в XIX та XX ст. 
Зокрема,  унаслідок  «Опіумних  воєн»  Китаю  була  нав язанаʼ  
торгівля  опіумом,  а  становище  країни  перетворилось  у 
напівзалежне від Британії. Франко-китайська війна призвела до 
колонізації  Індокитаю,  а  подальші  війни  з  Японією  також 
демонстрували  відчутну  прогалину  в  обороні  Китаю, 
неспроможність до відбиття нападів з боку агресорів. Ці та інші 
порушення  суверенітету,  територіальної  недоторканності  та 
цілісності  країни,  згодом  були  названі  суспільно-політичною 
елітою  Китаю  як  «національне  приниження».  Усвідомлення 
вразливості  з  боку  потужних  морських  держав  спонукало 
китайське  керівництво  до  перегляду  оборонної  стратегії 
держави [7].

Після  приходу  до  влади  1949  р.  Комуністичної  партії 
Китаю  питання  розвитку  збройних  сил  стало  одним  з 
першочергових.  Утім,  протягом  1950-х  і  першої  половини 
1960-х рр., коли основною зовнішньою загрозою для КНР були 
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США,  а  розрахунок  в  обороні  здійснювався  на  розвиток 
сухопутних  сил  безпеки,  військово-морські  сили  мали 
виконувати  радше  допоміжну  функцію  захисту  узбережжя  та 
створення потенційної загрози для Тайваню. Корейська війна та 
війна  у  В єтнамі,  у  яких  китайським  військам  доводилосяʼ  
вступати у зіткнення з американськими, стали підтвердженням 
правильно  обраного  курсу  КНР  на  розвиток  сухопутних  сил. 
Також варто зазначити, що за сприяння СРСР у 1964 р. Китай 
зумів  розробити  й  випробувати  власну  атомну  бомбу,  що 
суттєво збільшило вагу країни в міжнародних відносинах. Проте 
за часів  керівництва Мао Цзедуна (1949–1976 рр.) економічна 
ситуація  в  КНР залишалася  складною,  а  відтак  спрямовувати 
фінансування  на  розвиток  військово-морських  сил  просто  не 
було змоги. 

Після  приходу  до  влади  Ден  Сяопіна  наприкінці  1970-х 
рр., що збіглося зі встановленням дипломатичних відносин між 
КНР і США, офіційний Пекін розпочав масштабні різнопланові 
реформи.  Основна  військова  загроза  для  КНР  змістилася  зі 
США  на  СРСР,  а  політика  безпеки  почала  змінюватись, 
оскільки потенційно найбільшою загрозою для Китаю став не 
американський,  а  радянський  флот  у  Тихому  океані.  Проте 
флоту  КНР  відводилась  усе  ще  допоміжна  роль  у  випадку 
потреби захисту країни військовими засобами. 

У  1985  р.  Центральна  військова  комісія  КНР доповнила 
оборонну  концепцію  країни  рішеннями  щодо  активного 
використання  Військово-морських  сил  Народно-визвольної 
армії  Китаю.  Унаслідок  була  ухвалена  «Стратегія  оброни 
поблизу  узбережжя».  Ця  стратегія  передбачала  використання 
збройних сил лише у відповідь на агресію противника, але в її 
межах  оборонні  дії  збройних  сил  КНР  могли  переходити  в 
контрнаступальні  та  не  обмежуватись  у  часі  і  просторі.  Було 
переглянуто  рівень  і  масштаби  оборонної  діяльності  сил 
військового  флоту,  зокрема  –  від  оперативної  активності 
поблизу  китайського  узбережжя  до  здійснення  військових 
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операцій за межами прилеглих до узбережжя Китаю морів. До 
ухвалення  цієї  стратегії  військовий  флот  КНР розглядався  як 
винятково допоміжний для сухопутних сил і мав координувати 
власні  дії  з  їхньою  діяльністю.  Після  ухвалення  «Стратегії 
оборони  поблизу  узбережжя»  орієнтацію  флоту 
Народно-визвольної армії  КНР було спрямовано на активніше 
використання  морських  територій.  Стратегічна  переорієнтація 
на  військово-морський  напрямок  оборони  була  також 
спричинена змінами в оцінці безпеки міжнародного середовища 
та новими військово-технічними досягненнями КНР.

«Стратегія  оборони  поблизу  узбережжя»  передбачала 
створення військово-морських сил, здатних до виконання трьох 
ключових завдань для забезпечення національної безпеки:

- Стримування ворога та протистояння вторгненню з моря;
- Захист суверенітету держави над власною територією;
- Забезпечення цілісності батьківщини та її прав на морі [8]. 
Концептуальним  продовженням  «Стратегії  оборони 

поблизу  узбережжя»  в  подальшому  постали  питання 
оперативної  досяжності,  стратегічних  намірів  і  програми 
технологічної  модернізації  військового  флоту  КНР.  Яскравим 
прикладом,  що  стосується  питань  оперативної  досяжності  та 
стратегічних намірів, є ідея контролю в межах двох острівних 
оборонних  ланцюгів,  іншими  словами  –  поза  межами  200 
морських миль (370,4 км) виключної економічної зони.

Втілення в життя «Стратегії оборони поблизу узбережжя» 
виявило  потребу  модернізації  флоту  країни.  Цей  процес 
розпочався  із  середини  1980-х  рр.  Китай  збудував  значну 
кількість нових есмінців, крейсерів і підводних човнів. Зокрема, 
з  1989  р.,  коли  була  розпочата  реалізація  амбітної  програми 
модернізації  Народної-визвольної  армії  Китаю,  військові 
видатки КНР щороку в середньому зростали на 12,9%. Сам за 
себе  говорить  військовий  бюджет  Китаю,  який  на  2012  рік 
становив приблизно 670 млрд. юанів, або 106,4 млрд. дол. США, 
що на 11,2% перевищує військовий бюджет країни 2011 р. [2]. 
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Проте, якщо врахувати, що обмінний курс китайського юаня є 
штучно заниженим, то в такому випадку реальний оборонний 
бюджет  КНР становить  понад  200 млрд.  дол.  США.  Якщо  ж 
порахувати  оборонні  витрати  Китаю  відповідно  до  валового 
внутрішнього  продукту  щодо  паритету  купівельної 
спроможності,  то  виявиться,  що  вони  становлять  суму 
приблизно еквівалентну 400 млрд. дол. США. Тобто китайський 
військовий  бюджет  нині  становить  майже  дві  третини 
військового бюджету США, який у 2012 р. становить 655 млрд. 
дол. США [9].

На  сучасному  етапі  доктринальні  основи  діяльності 
військового  флоту  КНР  продовжують  активно  розвиватись 
відповідно  до  концепції  «Стратегії  оборони  поблизу 
узбережжя» та як результат зростання економічної  могутності 
країни.  Однією  з  найважливіших  і  таких,  що  може  суттєво 
вплинути на характер відносин Китаю із сусідніми державами 
та  іншими  учасниками  міжнародних  відносин,  є  тактика 
«Обмеження  доступу»  до  визначених  територій  (Area 
Anti-Access  Denial  tactic).  Це  основоположна  тактика 
внеможливлення  оперативної  здатності  потенційного 
противника  в  певних  районах  моря,  якщо  йдеться  про 
використання  цієї  тактики  щодо  морських  та  океанічних 
територій. Для можливості втілення її в життя Китай підвищує 
рівень  своїх  військово-морських  потужностей  через 
використання нових ракет для ураження наземних цілей з моря, 
протикорабельних  балістичних  ракет,  а  також 
протисупутникової зброї та озброєння підводних човнів [1]. При 
цьому  географічне  розташування  дає  змогу  Китаю 
внеможливити доступ до будь-якої території  в регіоні Східної 
Азії,  яка,  на  думку  офіційного  Пекіна,  може  мати  вагоме 
значення  для  національних  інтересів  КНР  у  період  кризової 
ситуації.

Власне цілями тактики КНР щодо «Обмеження доступу» 
до  деяких  територій  є  лімітування  можливостей 
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військово-морських  сил  США,  Японії,  Південної  Кореї  та 
Тайваню в регіоні  Східної  та Південно-Східної  Азії.  Зокрема, 
США  та  Японія  є  тими  державами,  які  володіють  двома 
найбільшими  у  світі  військовими  флотами  (хоча  японські 
Морські  сили  самооборони  діють  винятково  в  межах  свого 
оборонного  мандату,  значення  цього  флоту  як  вагомої 
військової сили в регіоні ігнорувати не варто).

Слід  зазначити,  що  військово-морські  сили  США 
патрулюють західний тихоокеанський регіон,  декларуючи при 
цьому безпеку морських шляхів і свободу міжнародної торгівлі 
тими  цілями,  які  офіційний  Вашингтон  прагне  забезпечити 
відповідно  до  власних  національних  інтересів  у  регіоні.  Така 
позиція  Вашингтона  входить  у  колізію  з  позицією  КНР  у 
Південно- та Східноазійському регіоні, де офіційний Пекін має 
намір  реалізовувати  тактику  «Обмеження  доступу»  до 
прилеглих  морських  територій,  а  саме  до акваторій  Жовтого, 
Східнокитайського та Південнокитайського морів. 

Стратеги  військово-морських  сил  Китаю  визначили 
території, котрі підпадають під режим обмеженого доступу для 
флотів  іноземних  держав.  Це  доволі  значні  площі  морських 
територій,  у  межах  так  званих  двох  острівних  оборонних 
ланцюгів,  які  окреслюють  своєрідний  оборонний  периметр. 
Перший  острівний  оборонний  ланцюг  охоплює  території  між 
узбережжям КНР і Японськими островами, архіпелагом Рюкю, 
Тайванем  і  Філіппінськими  островами.  Тобто,  за  суттю,  це 
цілковито  акваторії  Жовтого,  Східнокитайського  та 
Південнокитайського  морів.  Другий  острівний  оборонний 
ланцюг є не таким чітко визначеним і простягається на морські 
території  до  середньої  лінії  Японських  островів  (середина 
острова  Хонсю)  на  півночі,  включаючи  острови  Огасавара 
(Бонін),  Маріанські  острови,  Гуам,  Каролінські  острови, 
Федеративні  Штати  Мікронезії,  і  закінчується  поблизу 
узбережжя  Нової  Гвінеї,  яка  є  південною  межею  даного 
острівного ланцюга. Ці території включають Філіппінське море 
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та в дійсності охоплюють весь Філіппінський архіпелаг з усіма 
його  внутрішніми  (Сибуян,  Вісаян,  Самар,  Мінданао)  та 
прилеглими  (Сулу  і  Сулавесі)  морями.  У  ширшому  вигляді 
Другий острівний оборонний ланцюг охоплює площі територій, 
що  простягаються  від  узбережжя  Камчатки  на  півночі,  через 
Курильські  острови,  Хоккайдо,  Хонсю  та  інші  острови 
Японського архіпелагу,  а  на півдні  охоплює весь Малайський 
архіпелаг,  включно з усіма Великими та Малими Зондськими 
островами  від  Нової  Гвінеї  аж  до  півострова  Малакка.  При 
цьому  крайньою  південною  межею  Другого  острівного 
оборонного  ланцюга  в  розширеному  варіанті  є  північне 
узбережжя  Австралії.  Загалом,  межі  Другого  острівного 
оборонного ланцюга простягаються на понад 3 300 кілометрів 
від узбережжя КНР [8].

Регіоном, де за умов зіткнення протилежних інтересів (при 
використанні  тактики  «Обмеження  доступу»)  можливе 
виникнення  кризи  та  ймовірне  значне  загострення  ситуації,  є 
Малаккська  протока.  Адже  США,  при  потребі,  можуть 
використати  власний  військовий  флот  для  блокування  цього 
надзвичайно важливого морського шляху, який з єднує басейниʼ  
Тихого та Індійського океанів, для того, щоб випередити наміри 
Китаю та примусити його відмовитись від реалізації на практиці 
тактики  «Обмеження  доступу»  щодо  всього  регіону 
Південнокитайського моря, а також для того, щоб не дозволити 
Пекіну першим заволодіти повним контролем над протокою [1].

На  думку  американських  військових  аналітиків,  у 
військових  колах  КНР  можуть  розглядати  варіанти  ще  й 
Третього  острівного  оборонного  ланцюга,  крайньою  східною 
межею котрого визначають Гавайські острови. Подекуди межі 
цього  острівного  оборонного  ланцюга  можуть  проходити  на 
відстані  близько  4  000  кілометрів  від  західного  узбережжя 
штату Каліфорнія, що в масштабах Тихого океану не такий вже 
й значний показник. Водночас, відповідно до різних оцінок, у 
межі  Другого  острівного  оборонного  ланцюга  потрапляють 
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діючі  військові  бази  США  на  острові  Гуам,  а  в  деяких 
інтерпретаціях  –  навіть  американська  військова  база  на 
орендованому  США  у  Великої  Британії  атолі  Дієго  Гарсіа  в 
Індійському океані [4]. 

Важливою  економічною  метою,  яку  передбачають 
китайські  військові  стратеги,  встановлюючи  межі  Першого  і 
Другого  острівних  оборонних  ланцюгів,  є  гарантії  безпеки 
постачання  морем енергоносіїв  до  КНР,  а  також  контроль  за 
найважливішим джерелом видобутку нафти й газу в регіоні – 
островом Суматра, який перебуває під суверенітетом Індонезії. 
Китайські  військові стратеги розглядають ці острівні  ланцюги 
як  своєрідні  оборонні  периметри,  території  в  межах  яких 
підлягають окупації  чи принаймні захисту від доступу до них 
військових засобів противника у випадку виникнення кризової 
ситуації.  Тобто кожне військове, або навіть торговельне судно 
іншої держави, при реалізації  таких намірів КНР, буде суворо 
обмежене  у  своїй  можливості  заходити  в  межі  акваторії 
прилеглих до Китаю морів [1].

Утім,  у  випадку  виникнення  кризової  ситуації 
військово-морські сили США та їхніх союзників у регіоні, серед 
них  Японії  і  Південної  Кореї,  навряд  чи  пасивно 
спостерігатимуть,  якщо  КНР  спробує  військовими  засобами 
утвердити  власний  контроль  за  окресленими  територіями. 
Відомо,  що  США  безпосередньо  зацікавлені  в  підтриманні 
свободи мореплавства в зазначеному регіоні, серед іншого й у 
Тайванській  протоці.  Адже  інакше  контроль  за  Тайванською 
протокою дозволив би КНР заволодіти міцними позиціями на 
південному напрямку щодо Японії  та Південної Кореї. Можна 
допустити,  що за певних обставин,  при суттєвому загостренні 
ситуації,  флоту  КНР  будуть  протистояти  відразу  чотири 
потужні  військово-морські  угруповання:  флот  США 
(найбільший  у  світі)46,  флот  Японії  (другий  за  масштабом 
46 Налічує  332  тисячі  осіб  оперативного  складу  та  близько  124  тисячі 
персоналу в резерві, а також 1559 бойових суден, включаючи 11 авіаносців 
власного  виробництва.  Тоннажність  військового  флоту  США  перевищує 
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оперативних  потужностей  у  світі),  флот  Південної  Кореї 
(четвертий  за  величиною  у  світі)  та  Тайваню  (восьмий  за 
величиною у світі). Що стосується військового флоту КНР, то у 
світовому рейтингу він посідає друге місце за величиною47.

Очевидно,  що  при  спробі  втілення  в  життя  тактики 
«Обмеження доступу» в межах Першого острівного оборонного 
ланцюга  військово-морським  силам  КНР  довелося  б 
протистояти  флотам  країн,  які  перебувають  за  межами 
відповідного периметра,  зокрема – Японії  та Південної  Кореї. 
Потенційна ж блокада доступу до територій у межах Другого 
острівного  оборонного  ланцюга  видається  ще 
проблематичнішою  для  КНР,  бо  тоді,  окрім  потенційних 
противників  за  доступ  до  визначених  морських  просторів  – 
Тайваню, Японії та Південної Кореї, довелося б протистояти ще 
й США. Окрім того, значна площа території  цього острівного 
оборонного  ланцюга  є  неповністю  досяжною  для  більшості 
ракетного  озброєння  КНР,  навіть  для  її  сучасних 
протикорабельних  балістичних  ракет.  Лише балістичні  ракети 
дальністю польоту понад 2–3 тисячі кілометрів, які здатні нести 
ядерні заряди, теоретично могли б забезпечити покриття площі 
території  Другого  острівного  оборонного  ланцюга,  але  таких 
ракетоносіїв  у  КНР  поки  що  лише  кілька  десятків,  чого 
звичайно недостатньо. Проте Китай активно розвиває технології 
їхнього  виробництва  впродовж  останніх  років.  Нині  КНР 
досягнула  ракетно-технічних  потужностей  для  того,  щоб  при 
потребі повністю обмежити доступ до території на відстані 1500 
кілометрів від власного узбережжя [9].  

аналогічний показник 13 наступних у списку військових флотів світу разом 
узятих. Підводний військовий флот США налічує 75 човнів [6].
47 Налічує  250  тисяч  осіб  персоналу,  760  бойових суден,  серед  них  один 
авіаносець “Шілан”, що поступив на озброєння військово-морських сил КНР 
у 2011 р. та є колишнім радянським, купленим в України військовим судном 
“Варяг”.  Підводний  військовий  флот  Китаю  налічує  у  своєму  складі  68 
підводних човнів [6].
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Отже,  ідея  острівних  оборонних  ланцюгів  КНР у  межах 
«Стратегії  оборони  поблизу  узбережжя»  являє  потенційну 
загрозу  міцним  позиціям  військового  флоту  США  та 
військово-морських  сил  їхніх  союзників  у  регіоні  Східної  та 
Південно-Східної  Азії.  За  останні  роки  Китайська  Народна 
Республіка  спромоглася  суттєво  наростити  власні 
військово-технологічні  потужності,  включаючи  вже  згадані 
ракетні  озброєння,  для  обмеження  доступу  в  межі  Першого 
острівного оборонного ланцюга, що суттєво полегшує для КНР 
здійснення швидкого військового вторгнення на Тайвань. КНР 
також висуває претензії щодо суверенітету над Парасельськими 
островами  й  архіпелагом  Спратлі,  які  знаходяться  в 
Південнокитайському морі,  з  метою закріплення  контролю за 
акваторією  всього  Південнокитайського  моря.  Це  спричиняє 
загострення  суперечностей  із  сусідніми  державами  і  може 
призвести  до  конфронтації  між  В єтнамом  і  Філіппінами,  зʼ  
одного боку, і Китаєм – з другого, у випадку, якщо офіційний 
Пекін односторонньо намагатиметься втілити в життя тактику 
«Обмеження доступу» до акваторії цього моря. 

Реалізувати  прагнення  КНР  щодо  обмеження  доступу 
інших  флотів  на  територію  в  межах  Другого  острівного 
оборонного ланцюга все ще не є в силах Пекіна. Це пояснюється 
як  нестачею  технологічних  потужностей  флоту  КНР,  так  і 
значною кількістю інших претендентів на офіційне розширення 
власних  екваторіальних  володінь,  зокрема  –  у  регіоні 
Південнокитайського моря та західнотихоокеанської акваторії в 
цілому,  серед  них  В єтнам,  Філіппіни,  Тайвань,  Малайзія,ʼ  
Індонезія, Сінгапур. Утім, надмірні амбіції Китаю свідчать про 
його  твердий  намір  втілювати  в  життя  «Стратегію  оборони 
поблизу узбережжя».

Тактика Китаю щодо «Обмеження доступу» в межах двох 
острівних  оборонних  ланцюгів  спричинила  дискусії  щодо 
вироблення контрзасобів для протистояння обмеженню доступу 
до будь-яких територій.  Нещодавно у військових колах США 
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було розроблено концепцію «Спільного оперативного доступу». 
Така концепція, автором котрої є голова Комітету начальників 
штабів  США  М.  Демпсі,  найперше  передбачає  забезпечити 
належну  координацію  дій  різних  родів  військ  збройних  сил 
армії США. Скоординовані дії різних підрозділів армії США, а 
також  військових  сил  інших  держав  повинні  забезпечити 
здатність долати монопольну прерогативу інших держав на ті чи 
інші регіони [3]. 

Концепція  «Спільного  оперативного  доступу»,  на  думку 
американського  експерта  Дж.  Голмса,  свідчить  про  те,  що 
збройні сили США більше не володіють повною кількісною та 
якісною  перевагою,  як  це  було  ще  донедавна,  а  відтак, 
Сполученим Штатам Америки потрібно  визнати  новий рівень 
ризиків, щоб і надалі бути здатними до здійснення традиційних 
військових місій, як наприклад, забезпечення вільного доступу 
до  Ормузької  протоки  чи  гарантування  військової  підтримки 
Тайваню  або  Японії.  США  доведеться  усвідомити  реальність 
того, що більше неможливо розраховувати на ведення успішних 
військових дій без загрози значних втрат в особовому складі [5]. 

Можна  дійти  висновку,  що  концепція  «Спільного 
оперативного  доступу»,  у  випадку  її  використання  в  регіоні 
Східної та Південно-Східної Азії, є відповіддю США на тактику 
«Обмеження  доступу»  в  межах  двох  острівних  оборонних 
ланцюгів,  розроблену  в  КНР  у  рамках  «Стратегії  оборони 
поблизу  узбережжя».  Таким  чином,  США  готуються  до 
зростання  ризиків  у  боротьбі  за  свободу  доступу  до  всіх  без 
винятку  міжнародних  вод  і  збереження  належної 
військово-оперативної  здатності  до  здійснення  масштабних 
маневрів  власних  військ  в  акваторії  морів,  де  потенційні 
противники  намагаються  створити  перешкоди  доступу.  Серед 
американських експертів побутує думка про те,  що у випадку 
спроби  Китайської  Народної  Республіки  силою  обмежити 
доступ до акваторії  морів  у межах двох острівних  оборонних 

271



С.М. Пик, Р.Д. Федів

ланцюгів  це  б  закінчилось  для  неї  так  само,  як  це  було  з 
військово-морськими силами Японії 1943 р., тобто провалом [1]. 

Утім,  оскільки  Китай  швидко  нарощує  власні 
військово-морські  потужності,  США  та  їхнім  союзникам 
доведеться  швидко адаптовуватись,  якщо вони мають намір  і 
надалі  підтримувати  статус-кво  в  регіоні  Східної  та 
Південно-Східної Азії.
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Исследовано  особенности  современной  военно-морской  
стратегии КНР, в частности предпосылки ее возникновения и  
формы  реализации  с  помощью  тактики  «Ограничения  
доступа» к определенным территориям, а также способы и  
возможности внедрения этой стратегии в жизнь в  условиях  
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противодействия  со  стороны  США  и  других  государств  
региона Восточной и Юго-Восточной Азии.

Ключевые  слова:  военно-морские  силы,  «Островные  
оборонные  цепи»,  «Стратегия  обороны  вблизи  побережья»,  
тактика «Ограничения доступа».       
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