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Відповідно до законів України 
«Про організацію оборонного планування» та 

«Про державні цільові програми» 
у рамках середньострокового оборонного 

планування розроблено Концепцію реформування 
і розвитку Збройних Сил України на період до 2017 
року, яка визначає основні напрями реформування 

і розвитку Збройних Сил України відповідно 
до принципів і пріоритетів державної політики 

у сфері національної безпеки і оборони.



Метою Концепції є створення боєздатних, мобільних, якісно підготовлених, все-
бічно забезпечених, професійних Збройних Сил, здатних швидко реагувати на ре-
альні і потенційні загрози національній безпеці у воєнній сфері, ефективно стрима-
ти та гарантовано ліквідувати (локалізувати, нейтралізувати) збройний конфлікт на 
ранній стадії його виникнення, не допускаючи переростання в масштабну агресію, 
та спроможних брати активну участь у міжнародних заходах з підтримання миру і 
безпеки.

Заходи реформування і розвитку Збройних Сил передбачається здійснити у два етапи.

На першому етапі планується здійсни-
ти основні заходи з реформування Збройних 
Сил, зокрема оптимізацію їх складу та чисель-
ності, завершення формування перспектив-
ного складу Збройних Сил, звільнення Зброй-
них Сил від виконання невластивих функцій 
та вивільнення надлишкового військового 
майна, укомплектування військових частин, 
підвищення рівня державних соціальних га-
рантій військовослужбовців та забезпечення 
соціального захисту осіб, які звільняються з 
військової служби у зв’язку з реформуванням.

На другому етапі планується забезпечи-
ти здатність військ (сил) до своєчасного реа-
гування на загрозу прикордонного збройного 
конфлікту, нарощування оперативних можли-
востей в особливий період для відсічі збройної 
агресії, перехід до комплектування Збройних 
Сил виключно військовослужбовцями за контр-
актом, приведення показників підготовки, тех-
нічного оснащення, всебічного забезпечення і 
рівня грошового забезпечення військовослуж-
бовців Збройних Сил до показників збройних 
сил провідних європейських держав.

Етапи реформування і розвитку
Збройних Сил України на період до 2017 року
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Приведення визначених бойових військових 
частин у постійну готовність до оперативного 
(швидкого) реагування на загрозу застосуван-
ня воєнної сили проти України шляхом удоско-
налення їх організаційно-штатної структури, 
відновлення повноцінної бойової підготовки 
з одночасним переходом до комплектування 
Збройних Сил військовослужбовцями за контр-
актом, забезпечення, необхідними непоруш-
ними запасами матеріальних засобів і військо-
вого майна;
забезпечення поступового збільшен-

ня кількості модернізованих і нових зразків 
озброєння та військової техніки (ОВТ);
удосконалення систем управління та все-

бічного забезпечення Збройних Сил, під-
вищення ефективності і зменшення витрат 
на їх утримання шляхом інтеграції органів 
військового управління на стратегічному та 
оперативному рівні, оптимізація кількості та 
чисельності військових частин забезпечення, 
автоматизації управлінських процесів і про-
цесів обліку та руху матеріальних засобів;
збереження та посилення кадрового по-

тенціалу, підвищення рівня державних со-
ціальних гарантій військовослужбовців та 
впровадження дієвого механізму забезпе-
чення житлом військовослужбовців Зброй-
них Сил;

удосконалення засад мобілізаційної підго-
товки та мобілізації, забезпечення здатності 
Збройних Сил до нарощування бойового по-
тенціалу в особливий період у разі загрози 
масштабної агресії проти України;
приведення бюджетної політики у сфері 

оборони у відповідність до сучасних потреб 
оборони та фінансово-економічних можли-
востей держави, підвищення ефективності 
використання коштів, які вивільняються для 
фінансування військової реформи.

Пріоритетні напрями 
реформування і розвитку 

Збройних Сил
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Генеральний штаб Збройних Сил Укра-
їни (далі – Генеральний штаб) як головний 
військовий орган з планування оборони дер-
жави, управління застосуванням Збройних 
Сил, координації та контролю за виконанням 
завдань у сфері оборони органами виконав-
чої влади, органами місцевого самовряду-
вання, утвореними відповідно до законів 
України військовими формуваннями, а також 
правоохоронними органами.
міжвидові органи військового управ-

ління з підпорядкуванням військ (сил), які 
дислоковані в межах, визначених новим вій-
ськово-адміністративним поділом території 
України;
управління бригад (полків), інших вій-

ськових частин і військових навчальних за-
кладів, установ та організацій.
Штаби видів Збройних Сил у складі Ге-

нерального штабу відповідатимуть у межах 
повноважень за розвиток відповідних військ 
(сил), визначення вимог до підготовки військо-
вих частин та розроблення на їх основі керівних 
документів, організацію підготовки осіб офі-
церського та сержантського (старшинського) 
складу у вищих військових навчальних закла-
дах, а також інспектування військ (сил) видів 
Збройних Сил.
Штаб Повітряних Сил планується інтегру-

вати до складу Генерального штабу після на-
буття оперативних спроможностей міжвидо-
вими органами військового управління, інші 
штаби видів Збройних Сил –  на першому етапі.
Міжвидові органи військового управ-

ління здійснюватимуть планування та управ-

ління застосуванням угруповань військ (сил), 
протиповітряною обороною в інтересах ве-
дення операцій (бойових дій), територіаль-
ною обороною держави у визначених зонах 
відповідальності, підготовку та всебічне за-
безпечення військ (сил), які дислокуються на 
їх територіях. Командувачі військ міжвидових 
органів військового управління нестимуть по-
вну відповідальність за оборону ввіреної їм 
частини території України.
Підвищення рівня оперативності та якос-

ті функціонування системи управління здій-
снюється за рахунок поетапного створення 
Єдиної автоматизованої системи управління 
Збройними Силами України.
Планується переоснастити на цифро-

ві засоби стаціонарний компонент системи 
зв’язку та розпочати переоснащення її по-
льового компонента, розгорнути систему за-
хисту інформації та кібернетичної безпеки в 
інформаційно-телекомунікаційних системах, 
створити інтегровану систему супутникового 
зв’язку Збройних Сил як підсистему Націо-
нальної системи супутникового зв’язку Укра-
їни та автоматизовану систему радіозв’язку.

Удосконалення системи управління 
Збройних Сил

З метою підвищення ефективності та оперативності управління військами (сила-
ми) планується  перерозподілити  на  законодавчому  рівні завдання і функції між 
органами військового управління та створити трирівневу систему управління Зброй-
них Сил, яка включає:
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Структура Збройних Сил за оператив-
ною організацією:
Генеральний штаб як головний орган вій-

ськового управління;
міжвидові угрупування військ, підпоряд-

ковані органам військового управління від-
повідно до адміністративно-територіального 
поділу території України, зведені за видовою 
ознакою до сухопутного, повітряного та мор-
ського компонентів. 

За адміністративною організацією 
Збройні Сили включатимуть:
види Збройних Сил — Сухопутні війська, 

Повітряні Сили, Військово-Морські Сили;
органи військового управління, військові 

частини, військові навчальні заклади, уста-
нови та організації Збройних Сил, що не на-
лежать до видів Збройних Сил.
За ступенем бойової готовності бойо-

вий склад Збройних Сил мирного часу 
поділятиметься на:

Сили постійної готовності, при-
значені для запобігання та ліквіда-
ції в найкоротший строк збройного 
конфлікту на державному кордоні, 
охорони повітряного простору та 
підводного простору в межах тери-
торіального моря України, прикрит-
тя важливих державних і воєнних 
об’єктів;
Сили резерву, призначені для на-

рощування Сил постійної готовності 
та розгортання військових частин 
територіальної оборони в разі ви-
никнення загрози збройної агресії.

Структура, склад і чисельність 
Збройних Сил

’

,, ,,

Передбачається перейти від видового до міжвидового принципу побудови Зброй-
них Сил, законодавчо уточнивши їх загальну структуру, чисельність і принципи 
дислокації.
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Сили постійної готовності поділяти-
муться на:
Сили негайного реагування, основу яких 

становитимуть військові частини високомо-
більних десантних військ, морської піхоти, 
військові частини розвідки та спеціального 
призначення, бригади кораблів. Їх дії підтри-
муватимуть армійська, тактична та морська 
авіація, визначений склад артилерії та зеніт-
них ракетних військ;
Сили швидкого реагування, основу яких 

становитимуть механізовані, артилерійські 
(реактивні артилерійські) та ракетна бригади 
(полки), авіаційні та зенітні ракетні військові 
частини. До складу Сил швидкого реагування 
також входитимуть військові частини зв’язку, 
оперативного, матеріально-технічного та ін-
ших видів забезпечення.
З метою приведення структури та складу 

Збройних Сил у відповідність до загально-
прийнятих у провідних державах світу по-

казників планується оптимізувати чисельність 
військових частин, установ та організацій за-
безпечення життєдіяльності Збройних Сил.
У результаті здійснення заходів з рефор-

мування Збройних Сил передбачається змен-
шити їх загальну чисельність.
Також планується збільшити чисельність 

громадян, які проходять військову службу в 
резерві.
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Удосконалення системи підготовки 
Збройних Сил

Для вдосконалення сис-
теми підготовки Збройних 
Сил передбачається:
оптимізувати структуру, 

удосконалити складові части-
ни, форми та методи підготов-
ки Збройних Сил;
удосконалити систему пла-

нування підготовки Збройних 
Сил, збалансувати її із систе-
мою оборонного та бюджетно-
го планування, здійснити пере-
хід до підготовки військ (сил) 
за дворічним циклом навчання, що склада-
ється з трьох періодів підготовки;
змінити порядок використання навчальної 

матеріально-технічної бази, утворити потуж-
ний навчальний центр, оснащений сучасни-
ми комп’ютерними моделюючими системами, 
тренажерними комплексами та обладнанням;
удосконалити процес забезпечення під-

готовки військових частин шляхом надання 
права їх командиру самостійно планувати ви-
користання ресурсів на підготовку підпоряд-
кованих підрозділів;
розробити стандарти підготовки та пере-

ліки завдань підрозділів, військових частин, 
органів військового управління;

запровадити нову систему 
самооцінки та оцінки підроз-
ділів, військових частин після 
завершення відпрацювання 
комплексу завдань з підготов-
ки;
упорядкувати систему керів-

ництва підготовкою Збройних 
Сил, надати командирам (на-
чальникам) право визначати та 
корегувати заходи з підготовки 
підпорядкованих військ (сил) 
з урахуванням завдань за при-

значенням, реального рівня навченості їх осо-
бового складу, ресурсного забезпечення.
Комплекс таких заходів дасть змогу за-

безпечити підготовку Збройних Сил до ви-
конання оперативних і бойових завдань, її 
міжвидовий та комплексний характер, під-
вищити рівень відповідальності командирів 
(начальників), зменшити тривалість періоду 
(циклу) підготовки до виконання завдань за 
кожним сценарієм застосування шляхом ви-
користання можливостей центрів імітаційного 
моделювання, тренажерних комплексів і мо-
делюючих систем навчального центру та під-
вищити ефективність використання ресурсів, 
що виділяються на підготовку військ (сил).
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Підвищення мотивації до військової 
служби передбачається шляхом:
суттєвого підвищення рівня грошового 

забезпечення військовослужбовців, удоско-
налення системи грошового забезпечення та 
приведення розмірів посадових окладів вій-
ськовослужбовців у відповідність до розмірів 
посадових окладів державних службовців;
підвищення питомої частки основних видів 

грошового забезпечення у загальній струк-
турі грошового забезпечення з одночасним 

впровадженням системи 
стимулювання військової 
майстерності, запроваджен-
ня ефективного механізму 
преміювання військовос-
лужбовців за досягнення у 
службі та високі показники 
підготовки підпорядкова-
них підрозділів і військових 
частин;
забезпечення військо-

вослужбовців житлом від-
повідно до потреб Збройних 
Сил та належних умов для 
проходження служби, оздо-

ровлення і відпочинку військовослужбовців і 
членів їх сімей;
забезпечення дотримання передбачених 

законодавством державних соціальних га-
рантій військовослужбовців, які звільняються 
з військової служби у зв’язку із скороченням 
штатів або здійсненням організаційних захо-
дів, за станом здоров’я, створення умов для 
їх адаптації до цивільного життя, забезпечен-
ня гідних пенсій військовим пенсіонерам.

Підвищення мотивації 
до військової служби
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Удосконалення кадрового 
та морально-психологічного 
забезпечення Збройних Сил

Передбачається впровадження сучасних 
принципів і підходів у військовій кадро-
вій політиці, забезпечення ефективного 
управління кар’єрою військовослужбов-
ців, удосконалення структури та оптиміза-
ція кількості та чисельності кадрових під-
розділів органів військового управління.
Планується опрацювати питання щодо 

створення Президентського кадрового ре-
зерву для Збройних Сил.
Передбачається привести у відповідність 

до потреб Збройних Сил та відповідних по-
казників збройних сил провідних європей-
ських держав співвідношення категорій осо-
бового складу, насамперед офіцерського.
Комплектування посад офіцерського скла-

ду здійснюється, зокрема, за рахунок осіб, 
які завершили навчання у вищих навчальних 
закладах та пройшли військову підготовку за 
програмою підготовки офіцерів запасу.
Планується створити нову систему комп-

лектування первинних посад офіцерів так-
тичного рівня.
Поступово буде сформовано професійний 

сержантський склад, який у перспективі ви-

конуватиме частину функцій, пов’язаних із 
роботою з особовим складом, що сприятиме 
зміцненню військової дисципліни та викорі-
ненню негативних явищ у військових колек-
тивах.
Служба в резерві передбачатиме можли-

вість залучення резервістів до виконання 
завдань у мирний час, у тому числі у складі 
миротворчих контингентів, і під час ліквідації 
наслідків надзвичайних ситуацій природного 
та техногенного характеру.
З метою удосконалення та підвищення 

ефективності морально-психологічного за-
безпечення військ (сил) передбачається:
підвищити ефективність соціально-пси-

хологічної роботи, забезпечити якісний про-
фесійно-психологічний відбір, військово-
патріотичне, духовне виховання особового 
складу та соціально-психологічний супровід 
військової служби;
впровадити інноваційні інформаційні тех-

нології виховання, забезпечити розвиток со-
ціально-культурної інфраструктури гарнізо-
нів (військових баз).
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Забезпечення високої мотивації до 
проходження військової служби, у тому 
числі підвищення грошового забезпечен-
ня, дасть змогу відмовитися від стро-
кової військової служби та перейти до 
комплектування Збройних Сил виключно 
військовослужбовцями за контрактом.
Для цього передбачається створити належ-

ні умови для проходження військової служ-
би професійними солдатами та сержантами, 
докорінно змінивши весь уклад військового 
життя шляхом внесення відповідних змін до 
статутів Збройних Сил, інших нормативних 
документів і програм підготовки, а також за-

безпечити належні соціально-побутові умови 
військовослужбовцям за контрактом.
З метою підвищення якості укомплекту-

вання Збройних Сил професійними військо-
вослужбовцями та уникнення помилок під час 
відбору кандидатів передбачається запрова-
дити для них інтенсивну (терміном до трьох 
місяців) початкову військову підготовку, за 
результатами якої ухвалюватиметься рішення 
щодо укладення контракту.
Планується опрацювати питання забезпечення 

на пільгових умовах навчання у вищих навчаль-
них закладах військовослужбовців за контрактом 
(під час проходження військової служби).

Перехід до комплектування 
Збройних Сил військовослужбовцями 

за контрактом
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Підготовку офіцерських кадрів за осно-
вними військовими спеціальностями буде 
зосереджено в Національному університеті 
оборони України, вищих військових-навчаль-
них закладах видів Збройних Сил та Військо-
вій академії (м. Одеса). Офіцерів окремих 
високотехнологічних спеціальностей перед-
бачається готувати у військових навчальних 
підрозділах провідних вищих навчальних за-
кладів.
Підготовку для Збройних Сил медичного 

персоналу, фінансистів, юристів, перекла-
дачів та інших спеціалістів передбачається 
здійснювати у вищих навчальних закладах з 
проходженням відповідного військово-про-
фесійного навчання (підготовки) за спеціа-
лізаціями, а військовослужбовців за контр-
актом у навчальних центрах зазначених 
академій.
Пріоритетом навчального процесу 

буде формування у майбутніх командирів ви-
соких лідерських якостей.
Планується укомплектувати науково-пе-

дагогічний склад військових навчальних за-

кладів найбільш підготовленими офіцерами з 
практичним досвідом керівництва військови-
ми частинами, з’єднаннями та органами вій-
ськового управління. Крім того, забезпечити 
ширше залучення вищого командного складу 
Збройних Сил до проведення лекцій, збільши-
ти питому вагу практичних занять на бойовій 
техніці та забезпечити участь слухачів і кур-
сантів у навчаннях, тренуваннях, які прово-
дяться з військами (силами).
Реформування військової освіти дасть 

змогу підвищити її якість, оптимізувати кіль-
кість військових навчальних закладів Зброй-
них Сил, і чисельність їх особового складу а 
також щорічні витрати на їх утримання.
Передбачається оптимізувати мережу на-

уково-дослідних установ, забезпечити збе-
реження для потреб Збройних Сил наукового 
потенціалу, спрямувати діяльність науково-
дослідних установ на практичне розв’язання 
найбільш актуальних проблем розвитку, під-
готовки, застосування, управління та всебіч-
ного забезпечення військ (сил), оснащення їх 
новітніми зразками ОВТ.

Розвиток військової освіти і науки
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Планується забезпечити виконання 
державних програм розвитку ОВТ, уточ-
нивши їх показники відповідно до поло-
жень Державної комплексної програми 
реформування і розвитку Збройних Сил 
України на період до 2017 року.
Для гарантованого виконання Збройними 

Силами покладених на них функцій передба-
чається:

 укомплектувати військові частини постій-
ної готовності боєздатними зразками ОВТ, у 
тому числі за рахунок проведення модерніза-
ції існуючих та закупівлі нових зразків;
відновити, подовжити ресурс та закупити 

ракети і боєприпаси, привести обсяги вій-
ськових і оперативних непорушних запасів 
матеріальних засобів у відповідність до по-
треб, визначених Генеральним штабом.
Пріоритети розвитку ОВТ:
посилення повітряного компонента за ра-

хунок модернізації та подовження ресурсу 
літаків, вертольотів, закупівлі авіаційного 
комплексу дальнього радіолокаційного ви-
явлення, закупівлі (спільного виробництва) 
сучасних безпілотних авіаційних комплексів;

відновлення з подовженням ресурсу та 
модернізація зенітних ракетних комплексів 
і подовження термінів придатності зенітних 
ракет;
посилення військово-морських спромож-

ностей шляхом модернізації корабельного 
складу та закупівлі новітніх кораблів (кате-
рів);
нарощування потенціалу стримування за 

рахунок закупівлі сучасних зразків високо-
точної зброї повітряного, наземного та мор-
ського базування.
Разом з підприємствами оборонно-промис-

лового комплексу планується забез-
печити реалізацію військово-техніч-
ної політики щодо підвищення темпів 
технічного оснащення Збройних Сил 
та інших військових формувань від-
новленими, модернізованими і нови-
ми зразками озброєння, військової та 
спеціальної техніки.
У результаті виконання зазначених 

завдань і здійснення відповідних за-
ходів очікується суттєве підвищення 
рівня технічної готовності ОВТ у бо-
йовому складі Збройних Сил. 

Забезпечення Збройних Сил 
озброєнням та військовою технікою
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Передбачається створити єдину систе-
му матеріально-технічного забезпечення 
Збройних Сил.
Забезпечення військ (сил) озброєнням, 

ракетами та боєприпасами, військовою тех-
нікою і військово-технічним майном здійсню-
ватиметься за територіальним принципом з 
об’єднаних центрів матеріально-технічного 
забезпечення, арсеналів, баз і складів опера-
тивних командувань шляхом доставки такого 
майна їх транспортом до військової частини, 
що дасть змогу зменшити кількість стаціонар-
них військових частин (установ) матеріально-
технічного забезпечення.

Буде створено єдиний реєстр озброєння, 
військової техніки та інших матеріально-тех-
нічних засобів Збройних Сил та забезпечено 
автоматизацію процесів обліку, закупівель і 
постачання матеріально-технічних засобів у 
військові частини.

 Капітальний та середній ремонт озбро-
єння та військової техніки передбачається 
здійснювати на державних ремонтних підпри-
ємствах та мобільними бригадами у військах 
(силах), поточний ремонт – у військових час-
тинах.
Планується забезпечити укриття в захище-

них сховищах всього боєзапасу, необхідного 

Удосконалення 
матеріально-технічного 

та фінансового забезпечення 
Збройних Сил

-

,
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для задоволення потреб Збройних Сил, про-
довжити розвиток системи живучості та ви-
бухопожежобезпеки арсеналів, баз і складів 
озброєння, ракет і боєприпасів, запровадити 
нові підходи до зберігання та транспортуван-
ня ракет і боєприпасів, зокрема з використан-
ням тари пакетно-контейнерного типу.
Передбачається удосконалити систему 

харчування особового складу шляхом досяг-
нення оптимального балансу між закупівлею 
послуг за аутсорсингом та збереженням мож-
ливостей підрозділів забезпечити харчування 
в польових умовах власними силами.

Планується удосконалити систему речово-
го забезпечення Збройних Сил та впровадити 
сучасну форму одягу і польове (спеціальне) 
екіпірування.
Будуть переглянуті обсяги та створені не-

обхідні військові та оперативні непорушні за-
паси ракет, боєприпасів, пально-мастильних 
матеріалів, продовольства, речового та ін-
шого військово-технічного майна.
Планується запровадити сучасні економічні 

форми забезпечення життєдіяльності військ 
(сил) у мирний час із залученням суб’єктів 
господарювання.
З метою адаптації бюджетного механізму у 

сфері оборони до сучасних потреб Збройних 
Сил та фінансових можливостей держави пе-
редбачається:
забезпечити здійснення централізованих 

закупівель матеріально-технічних засобів в ін-
тересах Збройних Сил в єдиному структурному 
підрозділі Міністерства оборони України;
оптимізувати систему фінансових органів, 

через які здійснюється фінансове забезпе-
чення військ (сил), створити централізовану 
систему розрахунків з особовим складом з 
грошового забезпечення та заробітної плати.
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З метою більш ефективного викорис-
тання об’єктів інфраструктури Збройних 
Сил, а також поліпшення умов прохо-
дження служби військовослужбовцями 
передбачається:
удосконалити систему дислокації Зброй-

них Сил шляхом укрупнення військових гар-
нізонів, наближення військових частин до 
військових полігонів, використання існуючих 
великих військових містечок, розташованих у 
населених пунктах з розвиненою соціальною 
інфраструктурою;
запровадити створення військових баз з 

необхідною інфраструктурою для підготовки 
і повсякденної діяльності військ (сил);
використати земельні ділянки і будівлі ви-

вільнених військових містечок для створення 
фонду службового та постійного житла для 
військовослужбовців, передати (реалізувати) 
надлишкові військові містечка;
суттєво скоротити аеродромну мережу 

Збройних Сил, передбачивши використання 

в особливий період цивільних аеродромів та 
аеродромних ділянок доріг;
перейти до закупівлі послуг з обслуго-

вування військових містечок (об’єктів) у 
суб’єктів господарювання;
впровадити енергозберігаючі технології на 

військових об’єктах;
обладнати військові об’єкти сучасними тех-

нічними засобами охорони та передати їх під 
охорону організаціям, що провадять охорон-
ну діяльність.
Планується внести необхідні зміни до зако-

нодавчих актів та визначити дієвий механізм 
вирішення питання забезпечення житлом вій-
ськовослужбовців, у тому числі:
видачі військовослужбовцям Збройних Сил 

та особам, звільненим з військової служби, 
іменних сертифікатів на житло;
здійснення виплати грошової компенса-

ції військовослужбовцям за належне їм для 
отримання жиле приміщення;
надання в рамках реалізації соціальних 

ініціатив Президента України піль-
гових іпотечних кредитів військо-
вослужбовцям, які потребують по-
ліпшення житлових умов;
створення фонду службово-

го житла відповідно до потреб 
Збройних Сил, зокрема за рахунок 
переобладнання казарм, інших 
будівель у військових містечках, 
впровадження сучасних технологій 
будівництва житла (швидкого мон-
тажу каркасно-монолітних та збір-
них великопанельних конструкцій 
будинків).

Розвиток інфраструктури та квартирно-
експлуатаційне забезпечення 

військ (сил), забезпечення житлом 
військовослужбовців

14



З метою розвитку медичної служби 
Збройних Сил передбачається:
підвищити якість медичного забезпечення 

військовослужбовців безпосередньо у вій-
ськових частинах і підрозділах;
удосконалити з урахуванням досвіду ре-

формування збройних сил провідних європей-
ських держав разом з Міністерством охорони 
здоров’я України систему надання кваліфіко-
ваної та спеціалізованої медичної допомоги 
військовими медичними закладами відповід-
но до потреб Збройних Сил;
перетворити військові санаторії Міністер-

ства оборони України на державні підприєм-
ства, не допустивши їх перепрофілювання та 
поклавши на них мобілізаційні завдання з ре-
абілітації військовослужбовців в особливий 
період.

Для покращення готовності медичної 
служби до виконання покладених на неї за-
вдань передбачити оновлення обладнання 
медичних підрозділів військових частин та 
військово-медичних закладів, забезпечити 
спроможність військ здійснювати евакуацію 
поранених осіб з поля бою.

Удосконалення 
медичного забезпечення
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Планується здійснити заходи з відчужен-
ня надлишкового та списаного рухомого і не-
рухомого військового майна, відповідних вій-
ськових об’єктів зберігання (арсенали, бази, 
склади) та інших цілісних майнових комплек-
сів, а також відчуження земельних ділянок, 
на яких розташовані об’єкти нерухомого вій-

ськового майна, що підлягають реалізації, та 
земельних ділянок, які вивільняються у про-
цесі реформування.
Планується розробити дієвий механізм від-

чуження та передачі рухомого військового 
майна Збройних Сил у складі цілісних майно-
вих комплексів.

Вивільнення Збройних Сил 
від надлишкового та списаного 

військового майна

-- 91,2 91,2 
. . . . 

, 

--
167,8 167,8 . . . . 

2,8 2,8 . . ..

540540 //
185,8185,8 ..

455 455 . . 
8,9 8,9 . . 

421,9 421,9 . . . . 

100% 

(
2 2 . . 

) 

5 5 . . 

30,4 30,4 . . 

--
113,5 113,5 . . . . 

-- 49,4 49,4 
. . . . 
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З метою забезпечення спроможності 
Збройних Сил виявляти та реагувати на 
інформаційні загрози у воєнній сфері, 
ведення протиборства у кіберпросторі 
передбачається:
сформувати систему забезпечення інфор-

маційної безпеки держави у воєнній сфері, в 
тому числі кібернетичного захисту інформа-
ційно-телекомунікаційних ресурсів та інфра-
структури управління Збройних Сил і протидії 

інформаційно-психологічному впливу на осо-
бовий склад;
створити багаторівневу систему інформу-

вання громадськості про діяльність Збройних 
Сил та підвищити ефективність військових 
засобів масової інформації, спрямувавши їх 
діяльність на формування позитивного імі-
джу Збройних Сил в українському суспіль-
стві, відновлення поваги до професії вій-
ськового.

Посилення інформаційної складової 
частини військової діяльності та 

забезпечення інформаційної безпеки 
держави у воєнній сфері
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З метою забезпечення реалізації по-
літики позаблоковості держави та за-
хисту національних інтересів у сфері 
безпеки і оборони міжнародне військо-
ве співробітництво Збройних Сил має 
проводитися за такими основними на-
прямами:
участь у розвитку європейської системи 

колективної безпеки, розширення міжнарод-
ного військового співробітництва із збройни-
ми силами інших держав;
забезпечення конструктивного партнер-

ства з Організацією Північноатлантичного 
договору та іншими військово-політичними 
блоками з питань, що становлять взаємний 
інтерес;
підтримання взаємовигідних відносин із 

сусідніми державами, міжнародними та ре-
гіональними організаціями у сфері безпеки і 
оборони;

залучення міжнародної технічної допомоги 
в інтересах розвитку оперативних спромож-
ностей Збройних Сил;
розширення участі в міжнародних операці-

ях з підтримання миру та безпеки діяльності 
багатонаціональних військових формувань 
високої готовності;
забезпечення представництва Збройних 

Сил у багатонаціональних штабах оператив-
но-стратегічного та оперативно-тактичного 
рівня, а також участь підготовленого військо-
вого і цивільного персоналу в міжнародних 
операціях з підтримання миру і безпеки;
участь у багатонаціональних військових 

навчаннях за межами України та проведення 
їх на території України;
виконання міжнародних зобов’язань із 

здійснення контролю над озброєнням та здій-
снення заходів для зміцнення довіри та без-
пеки в Європі.

Розвиток міжнародного військового 
співробітництва та миротворчої 

діяльності
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Для забезпечення реформування і роз-
витку Збройних Сил передбачається удо-
сконалити нормативно-правову базу щодо:
повноважень, функцій та завдань органів 

військового управління, військового коман-
дування, а також органів державної влади у 
сфері оборони;
структури Збройних Сил;
оборонного планування, формування дер-

жавного оборонного замовлення, управління 
оборонними ресурсами;
військово-адміністративного поділу тери-

торії України та дислокації Збройних Сил;
організації територіальної оборони держави;
системи мобілізаційної підготовки та мобі-

лізації, служби у військовому резерві;
системи військової освіти і науки та комп-

лектування особовим складом Збройних Сил;
порядку всебічного забезпечення Зброй-

них Сил, а також створення непорушних за-
пасів матеріальних засобів з урахуванням 

потреб Збройних Сил та інших військових 
формувань;
створення новітніх систем озброєння та 

Єдиної автоматизованої системи управління 
Збройними Силами України, переведення сис-
теми зв’язку на цифрові засоби;
порядку відчуження та вивільнення Зброй-

них Сил від надлишкового та списаного вій-
ськового майна;
підвищення посадових окладів військовос-

лужбовців до рівня посадових окладів дер-
жавних службовців та підвищення окладів за 
військове звання;
забезпечення військовослужбовців житлом;
посилення соціального захисту військовос-

лужбовців, які звільняються у зв’язку із ско-
роченням чисельності Збройних Сил під час їх 
реформування, та членів їх сімей.
Планується врегулювати питання забезпе-

чення інформаційної безпеки держави у во-
єнній сфері.

Нормативно-правове забезпечення 
реформування і розвитку Збройних Сил
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Реалізація Концепції сприятиме:
забезпеченню спроможностей Збройних 

Сил негайно адекватно реагувати на можливі 
загрози національній безпеці у воєнній сфері;
посиленню кадрового потенціалу Збройних 

Сил, забезпеченню високої мотивації до про-
ходження військової служби та переходу до 
їх комплектування військовослужбовцями за 
контрактом;
приведенню у відповідність до потреб 

Збройних Сил систем управління, підготовки, 
військової освіти і науки, кадрового, матеріаль-
но-технічного, медичного та інших видів забез-
печення військ (сил), підвищенню ефективності 
таких систем та зменшенню їхньої затратності;

відновленню технічної готовності основних 
зразків ОВТ з їх частковою модернізацією та 
оновленням;
створенню необхідних військових і опера-

тивних непорушних запасів та забезпеченню 
згідно iз встановленими нормами повсякден-
ної діяльності військ (сил);
забезпеченню активної участі Збройних 

Сил у міжнародних операціях з підтримання 
миру і безпеки та багатонаціональних вій-
ськових навчаннях;
підвищенню престижності військової служ-

би, довіри суспільства до Збройних Сил, за-
безпеченню суверенітету та територіальної 
цілісності держави.

Очікувані результати реалізації 
Концепції

Вивільнені у ході реформування Збройних Сил фінансові ресурси будуть спрямовані на 
розвиток озброєння, військової техніки та підвищення інтенсивності бойової підготовки.
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