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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Обґрунтування вибору теми дослідження обумовлена такими 
положеннями її актуальності:  

по-перше, вимогами сьогодення, що передбачають приведення 
чисельності офіцерського складу Збройних Сил України до показників, які 
забезпечують результативне виконання покладених завдань відповідно до 
існуючих викликів і загроз; 

по-друге, потребою впровадження практичних підходів до 
комплектування Збройних Сил України офіцерським складом за військовими 
стандартами держав-членів НАТО;  

по-третє, необхідністю наукового прогнозування кількісних і якісних 
показників укомплектованості військових формувань та органів військового 
управління, що ґрунтується на вивченні статистичних даних щодо чисельності 
офіцерського складу та спираючись на історичний досвід; 

по-четверте, недостатньою розробкою в українській історичній науці 
теми створення та розвитку офіцерського складу Збройних Сил України.  

З огляду на зазначене, дослідження обраної теми становить теоретичний 
і практичний інтерес у контексті розвитку воєнно-історичної науки та 
сприятиме поглибленню та актуалізації наукових знань про комплектування 
офіцерським складом Збройних Сил України з урахуванням набутого 
бойового досвіду та досвіду армій зарубіжних країн.  

Виходячи з актуальності теми та стану її наукового розроблення, 
дисертанткою сформульовано наукове завдання, яке полягає у вивченні, 
систематизації й узагальненні досвіду становлення та розвитку офіцерського 
складу Збройних Сил України для удосконалення системи їх комплектування. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами, 
грантами. Дисертація виконана відповідно до Плану наукової та науково-
технічної діяльності Національного університету оборони України імені Івана 
Черняховського у рамках науково-дослідної роботи “Обґрунтування шляхів 
удосконалення системи підготовки громадян України за програмою 
підготовки офіцерів запасу” (шифр “Резерв У”, номер державної реєстрації 
0119U001747), яка виконувалася кафедрою військової підготовки 
Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, в 
якій здобувачкою проаналізовано систему підготовки офіцерів у провідних 
країнах світу, розроблено організаційні рекомендації щодо підвищення 
ефективності функціонування системи підготовки громадян України за 
програмою підготовки офіцерів запасу та надано пропозиції щодо 
удосконалення системи підготовки громадян України за програмою 
підготовки офіцерів запасу (пп. 5.1).  

Мета і завдання дослідження. Мета дисертації полягає в узагальнені 
досвіду формування офіцерського складу Збройних Сил України у 
1991‒2016 рр. та розробленні рекомендацій щодо застосування набутого 
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досвіду для подальшого розвитку системи комплектування офіцерським 
складом Збройних Сил України. 

Для досягнення поставленої мети передбачено виконання таких 
завдань:  

проаналізувати стан наукової розробки теми, охарактеризувати 
джерельну базу та методи дослідження;  

розкрити основні чинники, що впливали на комплектування 
офіцерським складом Збройних Сил України в 1991‒2016 рр.; 

узагальнити та систематизувати досвід комплектування офіцерським 
складом Збройних Сил України в період 1991‒2016 рр.; 

розробити рекомендації щодо використання набутого досвіду у сфері 
комплектування офіцерського складу Збройних Сил України. 

Об’єктом дослідження система комплектування Збройних Сил України. 
Предметом дослідження є історико-статистичний аналіз процесу 

комплектування офіцерським складом Збройних Сил України у 1991‒2016 рр. 
Хронологічні межі зумовлені предметом наукового пошуку й 

охоплюють період 1991–2016 рр. Вибір нижньої межі пов’язаний з початком 
будівництва Збройних Сил України та обумовлений прийняттям 
законодавчих, нормативно-правових документів, що визначили правові засади 
створення Українського війська. Верхня межа дослідження обумовлена 
прийняттям Державної програми розвитку Збройних Сил України на період до 
2020 року, що передбачала зміни у підходах до системи комплектування 
офіцерським складом Збройних Сил України. 

Методи дослідження. Методологічну основу дисертації склали 
принципи історизму, об’єктивності, всебічності, детермінізму, комплексності. 
Вони реалізовані через використання загальнонаукових методів, насамперед 
аналізу, синтезу, логічного, системного та спеціальних методів історичного 
дослідження: історико-генетичного, історико-порівняльного, історико-
системного, проблемно-хронологічного і методу періодизації. Разом з тим, 
були застосовані низка методів інших галузей науки, зокрема прикладної 
статистики (кореляційний аналіз, метод математичних моделей) та 
документального обліку. 

Поєднання принципів наукового пізнання, загальнонаукових та 
спеціальних методів наукового дослідження дозволило на теоретичному рівні 
розкрити досвід комплектування офіцерським складом Збройних Сил 
України, а також у повному обсязі реалізувати мету та розв’язати наукове 
завдання дослідження. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що у 
дисертації: 

вперше:  
узагальнено та систематизовано досвід формування офіцерського 

складу Збройних Сил України у період 1991–2016 рр.; 
представлено та обґрунтовано авторську періодизацію процесу 

формування офіцерського складу Українського війська; 
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встановлено чинники, що впливали на кількісні зміни посад офіцерів 
впродовж 1991‒2016 рр., розкрито їх зміст; 

визначено тенденції, що проявилися у процесі розвитку офіцерського 
складу в зазначений період;  

удосконалено: 

математичну модель прогнозування чисельності офіцерського складу 
Збройних Сил України; 

уточнено та доповнено:  
статистичні дані чисельності посад офіцерів Збройних Сил України за 

період 1991–2016 рр.; 
набули подальшого розвитку історіографія за напрямом дослідження; 

до наукового обігу введено маловідомі архівні матеріали. 
Практичне значення отриманих результатів полягає у тому, що 

окремі теоретичні положення можуть бути використані при визначенні і 
плануванні потреби та обсягів підготовки і перепідготовки офіцерського 
складу за всім переліком військово-облікових спеціальностей і категорій 
офіцерського складу; при розрахунку показників структури та чисельності 
особового складу Збройних Сил України, зокрема офіцерського складу на 
короткострокову та середньострокову перспективу реформування Збройних 
Сил України. Також вони можуть бути використані в узагальнюючих і 
спеціальних історичних та воєнно-теоретичних працях; для розроблення 
підручників і навчальних посібників для вищих військових навчальних 
закладів Міністерства оборони України; у загальних і спеціальних лекційних 
курсах із загальної та військової історії України; у проведенні досліджень з 
прогнозування потреби в офіцерських кадрах; у підготовці нормативно-
правових документів щодо комплектування посад офіцерського складу тощо.  

Особистий внесок здобувача. Усі отримані наукові результати 
дослідження та їх публікації виконані авторкою особисто.  

Апробація результатів дисертації. Основні положення роботи 
обговорені на наукових семінарах і засіданнях кафедри історії війн і воєнного 
мистецтва Національного університету оборони України імені Івана 
Черняховського та оприлюдненні на 4 науково-практичних конференціях і 
семінарах, зокрема Міжнародній науково-практичній конференції 
“Пріоритетні напрямки досліджень в науковій та освітній діяльності” (Львів, 
13‒14 липня 2020 р.), Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції 
“Перспективні напрямки наукових досліджень” (Миколаїв, 15 липня 2020 р.), 
Міжнародній науково-практичній конференції “Модернізація та наукові 
дослідження: інтеграція науки та практики” (Вінниця, 24‒25 липня 2020 р.), 
міжвузівському науково-практичному семінарі “Досвід застосування 
Збройних Сил у світових війнах і воєнних конфліктах XX ‒ початку XXI ст.: 
тенденції та закономірності” (Київ, 21 травня 2020 р.). 

Результати дисертаційного дослідження використані у практиці 
прогнозування чисельності офіцерів за категоріями Головним управлінням 
персоналу Генерального штабу Збройних Сил України (акт від 14.06.2020 р.). 
Крім того, окремі матеріали дисертації впроваджені в освітній процес 
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Національного університету оборони України імені Івана Черняховського (акт 
від 12.06.2020 р.).  

Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження 
оприлюдненні у 10 наукових працях: 6 ‒ у фахових виданнях (у т. ч. 
4 закордонних), 4 ‒ у матеріалах науково-практичних конференцій і семінарів. 

Структура та обсяг дисертації підпорядкована меті та завданням 
дослідження. Робота складається зі вступу, трьох розділів і списків 
використаних джерел до них, висновків і 6 додатків. Обсяг основного тексту 
рукопису дисертації складає 182 арк. Повний список використаних джерел 
включає 275 найменування. Загальний обсяг дисертації – 259 арк.  

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ 

 
У вступі обґрунтовано вибір теми, сформульовано наукове завдання, 

визначено об’єкт, предмет, мету і завдання дослідження, окреслено його 
хронологічні межі. Розкрито наукову новизну, практичне значення 
отриманих результатів та їх апробацію, висвітлено особистий внесок 
дисертантки.  

У першому розділі “Історіографія, джерельна база та методи 
дослідження” проаналізовано стан наукової розробки теми, джерельну базу 
роботи, а також визначено й охарактеризовано методи проведення 
дослідження. 

Загальний стан наукової розробки теми дослідження за змістом 
публікацій, аналізом подій та їх оцінкою представлено працями українських 
дослідників і умовно поділено за проблемно-тематичним принципом: праці, 
в яких знайшли висвітлення процеси комплектування офіцерським складом в 
контексті будівництва Збройних Сил України; дослідження, в яких 
безпосередньо розкрито кількісні характеристики офіцерського складу в роки 
становлення та розвитку Збройних Сил України. Усі вони умовно зведені до 
чотирьох груп за видами наукових праць: монографії; дисертаційні 
дослідження; наукові статті у фахових виданнях; наукові статті, нотатки та 
тези наукових та науково-практичних конференцій і семінарів.  

Перший напрям складають дослідження, що висвітлюють процеси 
комплектування офіцерським складом Збройних Сил України. Основні 
напрями становлення та розвитку Українського війська, вплив політичних 
подій і змін військово-політичного вектору державної політики на кількісний 
склад офіцерів розглядалися в монографіях науковців В. Бринцева, 
О. Кузьмука, А. Папікяна1 та ін. Їх наукові здобутки дозволили з’ясувати 
загальні напрями воєнної політики держави, погляди на завдання, 
спроможності, структуру, кількісні і якісні показники Збройних Сил України. 

                                                 
1
 Збройні сили незалежної України. Перші 10 років (1991–2001) : наук-попул. вид. / за ред. В. Бринцева. 

Київ : НАОУ, 2006. 378 с.; Кузьмук О. І. Формування та еволюція Воєнної організації (сектору безпеки і оборони) 

України (1991‒2012) : монографія. Київ : НУОУ ім. Івана Черняховського, 2013. 436 с.; Папікян А. Збройні 

сили України двадцятого століття. Львів : КП Вид-во “Кобзар”, 1999. 308 с. 
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У монографії І. Автушенко1 комплексно проаналізовано державну політику 
України щодо соціального захисту військовослужбовців Збройних Сил 
України та членів їх сімей. 

Загальними рисами дисертаційних робіт Г. Гозуватенка, О. Лойка2 
стали дослідження теоретичних засад формування Збройних Сил України, 
роль війська у державотворчих процесах, вплив соціально-політичної 
ситуації на процес його формування та розбудови. У дисертаційному 
дослідженні О. Лойка, присвяченому трансформації Збройних Сил України 
наприкінці ХХ ст., широко висвітлена діяльність вищого керівництва 
держави щодо військового будівництва. Автор використовував значний 
масив документів Верховної Ради та Кабінету Міністрів України, інших 
документальних джерел, що дозволили висвітлити соціально-економічну 
ситуацію, з урахуванням політичних і економічних реалій того часу, 
актуальних вимог у сфері національної безпеки держави. Однак, вплив 
зазначених чинників в період становлення Збройних Сил України на зміни 
статистичних показників офіцерського складу автором висвітлено 
фрагментарно. 

Г. Гозуватенко зроблено спробу відтворити цілісну картину 
будівництва Збройних Сил України в період їх реорганізації в 1991–2007 рр. 
та вивчено головні чинники, що впливали на реалізацію військової реформи, 
переходу на контрактну основу Збройних Сил України. В роботі наведено 
статистичні та аналітичні матеріали Генерального штабу Збройних Сил 
України стосовно організаційно-штатної структури, кількісно-якісних 
характеристик особового складу, що дозволило використати їх під час 
дослідження.  

Доцільно виокремити дисертаційне дослідження О. Покотила3 щодо 
історіографії розвитку Збройних Сил України. Його здобутки послужили 
відправною точкою для вивчення історіографії щодо обраної теми 
дослідження. 

Висвітлення впливу державної політики на формування, становлення 
та розвиток офіцерського складу в процесі будівництва Збройних Сил 
України відображено в наукових статтях О. Кузьмука, В. Шевчука4 в 
фахових виданнях. П. Костюк, В. Лазоркін5 зосереджували увагу на участі 
громадських патріотичних організацій у процесах створення та реформування 
армії, однак фрагментарно висвітлювали зміни чисельності особового складу 
                                                 

1
 Автушенко І. Б. Державна політика України щодо соціального захисту військовослужбовців Збройних 

Сил України та членів їх сімей (1991–2014) : монографія. Київ : Фірма «ІНКОС», 2019. 415 с. 
2
 Гозуватенко Г. О. Збройні Сили України, їх створення, розвиток та реорганізація на контрактній основі 

(1991‒2007 рр.) : дис. … канд. іст. наук : 20.02.22. Львів, 2009. 178 арк.; Лойко О. М. Історична необхідність 

формування сучасної професійної армії України : дис. ... канд. іст. наук: 20.02.22. Львів, 2005. 185 арк. 
3
 Покотило О. І. Створення Збройних Сил України: історіографія : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 20.02.22. 

Київ, 2012. 20 с. 
4
 Кузьмук О. І. Еволюція структури Збройних Сил України (1991–2011 рр.). Військово-науковий вісник. 

Львів, 2011. 16. С. 47-63; Шевчук В. П. Історіографія створення та розвитку Збройних Сил України в 1991–2014 

роках. Воєнно-історичний вісник : зб. наук. праць Нац. ун-ту оборони України. 2019. 1 (31). С. 55-73. 
5
 Костюк П. Збройним силам України чверть століття. Універсум. Львів, 2016. 11-12. С. 277- 278; 

Лазоркін В. Спогади. В’ячеслав Чорновіл і деякі сторінки з історії творення Збройних Сил України. Кримська 

світлиця. 2020. 11. 
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та чисельності офіцерів під впливом факторів, які відігравали значну роль під 
час формування та розвитку як організаційних, так і функціональних 
елементів структури Збройних Сил України. 

Інший напрям репрезентують наукові праці, в яких безпосередньо 

висвітлені кількісні характеристики офіцерського складу в роки будівництва 

Збройних Сил України. Найбільш вагомий внесок у дослідження становлення 
та розвитку офіцерського складу Збройних Сил України привнесла монографія 
О. Дашкевича1, в якій наведені статистичні дані вищого офіцерського складу 
Збройних Сил України, проаналізовані нормативно-правова база комплектування 
офіцерами та зміни чисельності посад вищих офіцерів. Соціальні аспекти 
комплектування Збройних Сил України військовослужбовцями служби за 
контрактом та їх вплив на результати цього процесу розкрито у монографії2 
науковців Науково-дослідного центру гуманітарних проблем Збройних Сил 
України. 

Фрагментарні відомості за темою дослідження містяться в дисертаційних 

роботах В. Колесника, Р. Колоса, Н. Вавілової, О. Нікітюка3. Більш ширше ця 
тематика розкривається у дисертаціях І. Сокаля, О. Нашивочнікова, Г. Воробйова, 
С. Горбенка4, загальними рисами яких є аналіз напрямів діяльності військового 
керівництва щодо створення і реформування видів Збройних Сил України та 
дослідження чинників, що впливали на комплектування їх особовим складом. 
Однак зазначені дисертаційні роботи мають значно вужчі хронологічні рамки 
дослідження, а їх автори фрагментарно розглядали проблематику чисельності 
офіцерського складу, оскільки це не було предметом їх дослідження. 

Варто відзначити наукові статті у фахових виданнях О. Дашкевича, 
І. Печенюка, В. Машталіра, І. Романченко, М. Денежкіна, М. Мороза, 
В. Артюха5 в яких розкрито історію розвитку системи комплектування 
                                                 

1
 Дашкевич О. І. Вищий офіцерський корпус: історія створення та комплектування. Вінниця : “ТМ 

Едельвейс і К”, 2015. 285 с. 
2
 Проблеми комплектування Збройних Сил України військовослужбовцями служби за контрактом: 

соціальний аспект аналізу: Монографія / Т.Д. Глушкова, І.С. Печенюк, М.М. Шевченко та ін. Київ : НДЦ ГП 

ЗС України, 2007. 172 с. 
3
 Колесник В. А. Підготовка офіцерських кадрів в Національній Академії Оборони України (Академії 

Збройних Сил України) (1992–1999 рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 20.02.22. Київ, 2001. 187 арк.; Колос Р. Л. 

Підготовка офіцерських кадрів для Збройних Сил України за досвідом Військово-інженерного інституту 1991–

2000 рр. : дис. ... канд. іст. наук : 20.02.22. Київ, 2004. 187 арк.; Вавілова Н. В. Гендерні трансформації у 

Збройних Силах України (1991–2011 рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 20.02.22. Київ, 2017. 232 арк.; Нікітюк О. В. 

Підготовка військово-медичних фахівців для Збройних Сил України (1991–2005 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. 

наук : 20.02.22. Київ, 2013. 20 с. 
4
 Сокаль І. І. Створення системи протиповітряної оборони України (1991–2000 рр.): історичний аспект : 

автореф. дис. ... канд. іст. наук : 20.02.22. Київ, 2004. 20 c.; Нашивочніков О. О. Створення основ Військово-

Морських Сил України (1991–1994 рр.) : автореф. дис. … канд. іст. наук : 20.02.22. Київ, 2016. 20 с.; 

Воробйов Г. П. Створення та розвиток Сухопутних військ Збройних Сил України (1991–2005 рр.) : автореф. 

дис. … канд. іст. наук : 20.02.22. Київ, 2014. 18 с.; Горбенко С. В. Обґрунтування рекомендацій щодо 

підвищення ефективності комплектування посад офіцерського складу Збройних Сил України в особливий 

період : дис. … канд. військ. наук : 20.01.05. Київ, 2017. 220 арк. 
5
 Дашкевич О. І. Метод періодизації як інструмент історичного дослідження діяльності кадрових органів 

Збройних Сил України з питань комплектування посад вищого офіцерського складу (1991–2011). Воєнно-

історичний вісник : зб. наук. праць Нац. ун-ту оборони України. 2012. 3 (5). С. 62-75; Печенюк І.С. Розвиток 

системи комплектування особовим складом військових формувань: історичний аналіз. Збірник наукових праць 

Науково-дослідного інституту українознавства. 2008. Т. 20. С. 457-471; Машталір В. Радянська спадщина та 
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особовим складом військових формувань загалом, та окремі аспекти 
комплектування офіцерським складом Збройних Сил України зокрема; 
наведено статистичні дані та проаналізовано досвід становлення та розвитку 
офіцерського складу, проте їх автори здебільшого пропонували теоретичні 
розробки удосконалення системи комплектування офіцерським складом. 

Розширили історіографію за темою дослідження наукові статті, 

нотатки та тези наукових конференцій і семінарів. Серед незначної їх 
кількості відзначаються праці В. Машталіра, І. Красоти і В. Скорика1, в яких 

розглядаються періодизація формування офіцерського складу та проводиться 
аналіз інформаційного та звітного матеріалу по чисельності офіцерського 
складу Збройних Сил України за 2006‒2011 рр. порівняно з категоріями 
офіцерського складу деяких держав-членів НАТО. У науковій розвідці 
Печенюка І. С. і Печенюка С. І.2 розкрито значення служби у військовому 
резерві, ставлення та мотивацію мобілізованих офіцерів IV, V і VI хвиль 
часткової мобілізації до неї, проте побіжно висвітлено питання чисельності 
мобілізаційного ресурсу Збройних Сил України. 

Проаналізувавши стан історіографії теми дослідження встановлено, що 
вона представлена виключно працями українських дослідників, де науковці 
висвітлювали передусім політичні, безпекові, економічні, соціологічні та 
інші аспекти проблематики становлення та розвитку офіцерського складу 
Збройних Сил України. Автори в зазначених історичних дослідженнях не 
ставили за мету показати вплив реформаторських змін в армії на кількісні 
показники, приводили фрагментарні відомості щодо чисельності офіцер-
ського складу в обмежених хронологічних рамках. Комплексне вивчення 
обраної проблематики залишилося поза увагою дослідників, що стало певною 
прогалиною в новітній воєнно-історичній науці та спонукало до висвітлення 
теми комплектування офіцерським складом Збройних Сил України. 

Джерельну базу дослідження складає сукупність документів і 
аналітичних матеріалів, які прямо або опосередковано стосуються обраної 
тематики. З метою аналізу джерельної бази дослідження її систематизовано 
                                                                                                                                                             

її вплив на формування офіцерського корпусу українського зразка після проголошення незалежності України. 

Воєнно-історичний вісник : зб. наук. праць Нац. ун-ту оборони України. 2012. 3 (5). С. 90-94; Романченко І., 

Денежкін М., Мороз М. До визначення раціонального співвідношення старших і молодших офіцерів у складі 

ЗС України. Наука і оборона. Київ, 2006. 1. C. 14-19; Романченко І. С., Артюх В. М. Методика оцінювання 

ефективності використання кадрового потенціалу в Збройних Силах України. Труди академії : зб. наук. праць 

Нац. акад. оборони України. Київ, 2008. 7 (87). С. 12-20. 
1
 Машталір В. В. Основні етапи формування офіцерського корпусу Збройних Сил України. Історія 

української науки на межі тисячоліть : зб. наук. праць. Київ, 2009. 40. С. 180-185; Красота І. В., Скорик В. А. 

Визначення раціонального співвідношення офіцерського складу Збройних Сил України за досвідом армій 

держав-членів НАТО. Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса) : зб. наук. пр. Одеса, 2019. 1 (11). 

С. 137-141; Красота І. В., Скорик В. А. Особливості досягнення раціонального співвідношення категорій 

офіцерського складу Збройних Сил України відповідно до загальноприйнятих показників збройних сил 

держав-членів НАТО. Молодіжна військова наука у Київському національному університеті імені Тараса 

Шевченка : тези Всеукр. наук.-практ. конф. молод. вчен., ад’юн., слух., курс. і студ., 25 квітня 2019 р. Київ, 

2019. С. 25-27;  
2
 Печенюк І. С., Печенюк С. І. Ставлення мобілізованих військовослужбовців до служби у військовому резерві. 

Застосування Сухопутних військ Збройних Сил України у конфліктах сучасності: зб. тез наук.-практ. конф., 

20 листопада 2020 р. Львів: НАСВ, 2020. С. 221-222. 



 8 

та умовно поділено на такі групи: законодавчі та нормативно-правові акти, 
програмні та концептуальні документи, що регулюють будівництво та 
розвиток Збройних Сил України; директивні та розпорядчі документи 
Міністерства оборони України, що висвітлюють питання формування 
офіцерського складу Української армії; документи та матеріали, що 
зберігаються у фондах архівних установ чи кадрових органів Збройних Сил 
України; звітні документи і матеріали (доповіді й аналітичні довідки); 
довідникові та енциклопедичні видання; матеріали наукових та науково-
популярних видань Міністерства оборони України, Національного 
університету оборони України імені Івана Черняховського, Українського 
центру економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова; 
історичні, аналітичні та військові періодичні видання; вебсторінки (сайти) 
офіційних, глобальних, національних та регіональних інформаційних мереж. 

Фундаментального значення у джерельній базі теми дисертації набули 
законодавчі і нормативно-правові акти, які умовно поділено на три 
підгрупи. Першу підгрупу складають конституційно-правові акти України, що 
визначають загальні засади державної політики військового будівництва та є 
правовою базою створення та розвитку Збройних Сил України, і 
офіцерського складу зокрема. До другої підгрупи увійшли концептуальні, 
доктринальні та програмні документи щодо забезпечення обороноздатності 
держави, напрямів розвитку та розбудови Збройних Сил України. В третю 

підгрупу зведено акти військового законодавства, зокрема законодавчі та 
нормативні акти державних і військових органів управління, які 
безпосередньо регулюють питання проходження військової служби 
офіцерами у Збройних Силах України. Вищезазначені нормативно-правові 
акти дозволили з’ясувати правові основи будівництва Збройних Сил України, 
напрями формування та розвитку їх видової структури, основні засади, зміст 
і особливості проходження військової служби офіцерським складом у різні 
періоди розбудови та розвитку Української армії, а також уточнити сутність 
різних термінів і понять, що використовуються у дисертації. 

Наступною групою стали накази та директиви військової інституції 
держави щодо організації діяльності Збройних Сил у контексті формування 
офіцерського складу та управління кар’єрою офіцера в умовах реформування 
армії. Відомчі наказові та розпорядчі документи дозволили встановити 
основні вимоги при доборі офіцерів на посади в структурних підрозділах 
Міністерства оборони України та Збройних Силах України, а також алгоритм 
управління кар’єрою військовослужбовця. 

Важливу групу джерел становлять архівні документи і статистичні 

матеріали. Дисертанткою опрацьовано 8 справ фонду Департаменту кадрової 
політики Міністерства оборони України Галузевого державного архіву 
Міністерства оборони України (м. Київ) в яких зберігаються історичні 
формуляри та історичні довідки кадрових органів Міністерства оборони 
України. Опрацьовані документи і матеріали дозволили розкрити зміст і 
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напрями кадрової політики військового відомства, періоди та етапи 
трансформації кадрових органів, узагальнити кількісні зміни офіцерського 
складу Збройних Сил України. Найбільший масив статистичних даних за 
офіцерський склад почерпнуто із статистичних та аналітичних матеріалів 
Кадрового центру Збройних Сил України. З формулярів донесень отримано 
кількісні характеристики чисельності посад офіцерів за категоріями щорічно 
у період 1991–2016 рр.  

Частково доповнили джерельну базу звітні документи і матеріали 
(доповіді й аналітичні довідки) Головного управління персоналу 
Генерального штабу Збройних Сил України та науково-методичного центру 
кадрової політики Міністерства оборони України. У них містяться кількісні 
та якісні характеристики офіцерського складу видів, родів військ (сил), дані 
про співвідношення чисельності офіцерів у Збройних Силах України та 
арміях провідних країн світу. Зазначені статистичні матеріали сприяли 
встановленню причинно-наслідкових зв’язків, виявленню тенденцій та 
формулюванню висновків при визначенні періодизації створення та розвитку 
офіцерського складу Збройних Сил України, слугували основою розроблення 
рекомендацій підвищення ефективності комплектування посад офіцерами. 

Використання тлумачних словників, енциклопедичних і науково-

довідкових видань дозволили узгодити категорійний апарат з досліджуваної 
тематики, а група джерел, яку складають матеріали наукових і науково-

популярних видань Міністерства оборони України, Національного 
університету оборони України імені Івана Черняховського, Українського 
центру економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова та 
ін., стала додатковим джерелом матеріалів за обраною тематикою. Разом з 
тим, для всебічного висвітлення обраної теми авторка зверталася до веб-

сторінок (сайтів) офіційних, глобальних і національних інформаційних мереж, 
що зведені в окрему групу джерел. 

Загалом, наявна джерельна база достатньо репрезентативна і є базовою 
для об’єктивного осмислення заявленої теми і комплексного вирішення 
поставлених наукових завдань. Поєднання відомостей архівних і опублікованих 
матеріалів з науковими працями попередників, спеціальною літературою та 
низкою інших джерел суттєво розширило фактологічну базу дослідження. 

У другому розділі “Чинники, що вплинули на формування 
офіцерського складу Збройних Сил України” розглянуто комплекс 
зовнішніх і внутрішніх чинників, що впливали на ефективність 
комплектування Збройних Сил України офіцерським складом. З метою 
встановлення взаємозв’язку між фактами та подіями в ході реформування 
Збройних Сил і зміною чисельності офіцерського складу, серед внутрішніх 
чинників проведено дослідження нормативно-правових засад становлення 
офіцерського складу Збройних Сил України та вплив рівня фінансування 
потреб армії на чисельність офіцерського складу. Співвідношення категорій 
офіцерського складу збройних сил країн-членів НАТО розглядалося як 
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зовнішній чинник. Встановлено, що на визначення чисельності категорій 
офіцерського складу, їх кількісного співвідношення у видах, родах військ 
(сил) збройних сил країн-членів НАТО впливають внутрішньо-військові 
чинники. 

Аналіз процесу становлення і розвитку офіцерського складу Збройних 
Сил України засвідчив, що вагомим чинником, який впливав на 
результативність цього процесу, була система нормативно-правових актів: 
закони України, нормативно-правові акти, відомчі накази. Водночас, в ході 
дослідження законодавства України у воєнній сфері, встановлено логічну 
послідовність впровадження законодавчих актів вищих органів державної 
влади щодо формування офіцерського складу та їх впливу на зміну 
чисельності офіцерів Збройних Сил України.  

На підготовчому етапі (1991‒1992 рр.) створення національних Збройних 
Сил і офіцерського складу зокрема, увага керівництва держави зосередилася 
на прийнятті ряду конституційних, законодавчих та нормативно-правових 
актів, якими встановлювалися правові засади оборони України, повноваження 
органів державної влади, основні функції та завдання органів військового 
управління у сфері оборони; визначалися функції, склад, правові засади 
функціонування та чисельності Збройних Сил. Нормативно-правові акти 
урегульовували структуру Збройних Сил; унормовували питання приведення 
до присяги на вірність народові України військ, дислокованих на українській 
території та переміщення військовослужбовців між країнами Співдружності 
Незалежних Держав. Динаміка зміни чисельності посад офіцерів упродовж 
перших років формування Збройних Сил України характеризувалася 
стрімким скороченням. Станом на 01.01.1991 р. частка посад старшого 
офіцерського складу становила близько 67 %, чисельність молодшого 
офіцерського складу ‒ 33 %, до 1993 р. зменшення чисельності посад 
офіцерів складало 50 % від чисельності офіцерських посад, які залишилися у 
Збройних Силах України від Радянської Армії. 

Нормативно-правова база в 1992‒1996 рр. визначала становлення видів 
Збройних Сил, формування їх організаційної та функціональної структури, 
засади кадрової політики та порядок проходження військової служби 
громадянами України, унормовувала облік особового складу. Завершення 
процесу переміщення особового складу на терени України сприяло нарощенню 
чисельності посад старшого офіцерського складу на 1,3 % у 1995 р. 
порівняно з 1992 р. з подальшим щорічним збільшенням чисельності посад 
старших офіцерів до 1997 р.  

У 1997‒2005 рр. продовжувалася нормотворча діяльність органів 
військового управління щодо удосконалення структури Збройних Сил 
України, кадрової політики, підвищення значення кадрових органів в 
управлінні кар’єрою військовослужбовців, забезпеченні соціально-правових 
гарантій військовослужбовців та членів їх сімей. Водночас, відсутність 
системного підходу та чітко визначеного послідовного плану розв’язання 
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проблем військового будівництва, брак підготовлених фахівців для розробки 
та реалізації програмних документів з розвитку Збройних Сил України 
негативно впливали на чисельність Збройних Сил. У зазначений період 
превалювали процеси скорочення кількості штатних посад старшого 
офіцерського складу з 50,68 % у 1998 р. до 48,99 % у 2005 р., а чисельність 
посад молодшого офіцерського складу коливалася в межах 50 %.  

Прийняття Державної програми розвитку Збройних Сил України на 
2006‒2011 роки передбачало вирішення проблем чисельності особового 
складу та кадрового забезпечення армії. Зміст реформи системи кадрового 
менеджменту в Збройних Силах України полягав у розробці та впровадженні 
правових основ унормування граничного віку перебування на військовій 
службі офіцерського складу та запровадження мінімальних строків вислуги 
та максимальних строків перебування у військовому званні. Не зважаючи на 
впровадження нормативних документів, частка старших офіцерів 
превалювала над відсотком молодших офіцерів і складала 1÷0,948 на фоні 
загального скорочення чисельності військовослужбовців з 245 тис. до 
192 тис. осіб. 

Заходи реформування Збройних Сил відповідно до Державної 
комплексної програми реформування і розвитку Збройних Сил України на 
період до 2017 року призвели до розбалансованості структури органів 
управління та невідповідності наявної структури та чисельності особового 
складу Збройних Сил Концепції реформування і розвитку Збройних Сил 
України на період 2017 року. Це негативно вплинуло на загальну чисельність 
особового складу та чисельність штатних посад офіцерів. На кінець 2013 р. 
чисельність військовослужбовців становила 139 тис., при чому офіцерів ‒ 
24,2 % від загальної чисельності особового складу Збройних Сил України. 

Під час подій 2014 р. вищим воєнно-політичним керівництвом України 
було вжито заходів щодо підвищення рівня обороноздатності держави та 
стабілізації ситуації на Донбасі. На кінець 2014 р. після доукомплектування 
військових частин загальна чисельність військовослужбовців становила 
204,0 тис. осіб, з яких із запасу було призвано – 95,4 тис. військово-
зобов’язаних, чверть з яких складали офіцери.  

Отже, дослідження процесу формування і розвитку нормативно-правової 
бази становлення офіцерського складу, дозволило зробити висновок, що 
вище воєнно-політичне керівництво України вжило дієвих заходів щодо 
комплектування Збройних Сил України офіцерським складом. В перші роки 
незалежності України були прийняті основні закони необхідні для створення 
та функціонування Збройних Сил України. Законодавча база охоплювала 
питання структури Збройних Сил, загальної чисельності особового складу, 
визначала умови соціального захисту військовослужбовців, порядок 
проходження військової служби. Встановлено, що нормативна база з 
кадрової роботи мала вплив на зміну статистичних показників чисельності 
посад офіцерів в різні періоди реформування Збройних Сил. Нарощення 
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завдань та функцій органів кадрового забезпечення продовжувалося на всіх 
етапах реформування та розвитку Збройних Сил України. 

Розглядаючи внутрішні чинники, що вплинули на процес формування 
офіцерського складу Збройних Сил України у період 1991–2016 рр. слід 
зазначити, що з початком будівництва Збройних Сил, процентний розподіл 
коштів між основними напрямами видатків мав негативну тенденцію: 
потреби Збройних Сил фінансувалися на мінімальному рівні, заходи системи 
підготовки військ (сил) фінансувалися за залишковим принципом, на 
утримання Збройних Сил України виділялася левова частка коштів ‒ більше 
80 %. Внаслідок цього видатки на оборону не завжди забезпечували 
належний рівень обороноздатності держави, що вкрай негативно впливало на 
комплектування військ (сил) військовослужбовцями, зокрема офіцерами. 

Невідповідність структури офіцерського складу потребам Збройних Сил 
України обумовило необхідність звернутися до досвіду інших країн у 
вирішенні питань встановлення кількісних показників категорій офіцерів у 
збройних силах країн-членів НАТО, які були апробовані в умовах мирного 
часу та під час воєнних конфліктів. Вплив зовнішнього чинника визначався 
внутрішньо-військовими аспектами. Вивчення зарубіжного досвіду дозволило 
дійти висновку про необхідність впровадження у Збройних Сил України такої 
їх моделі, яка б відповідала кращим світовим стандартам. 

У третьому розділі “Історико-статистична характеристика 
офіцерського складу Збройних Сил України 1991‒2016 рр.” розглядається 
процес формування офіцерського складу Збройних Сил України впродовж 
1991–2016 рр. Аналіз даних чисельності посад офіцерів у визначених 
хронологічних рамках дозволив розглянути динаміку змін чисельності 
офіцерських посад, розкрити її характер та на основі отриманих результатів 
виділити певні етапи формування офіцерського складу Збройних Сил України 
та об’єднати їх в періоди: 

перший період (24 серпня 1991 р. – початок 1996 р.) складається з 
перехідного етапу і етапу становлення офіцерського складу, визначено 
авторкою як період “створення офіцерського складу” Збройних Сил України; 

другий період (1996–2013 рр.) складається з етапів формування нової 
структури, стандартизації та тотального скорочення та визначений авторкою 
як період “трансформації офіцерського складу” Збройних Сил України; 

третій період (2014‒2016 рр.) характеризується нарощуванням чисельності 
офіцерського складу Збройних Сил України та визначений авторкою як період 
“відновлення офіцерського складу” Збройних Сил України. 

Важливим для становлення офіцерського складу Збройних Сил України 
був “перехідний етап” у період 1991–1992 рр., який став початком процесу 
комплектування армії особовим складом, зокрема офіцерами. Базою для 
створення офіцерського складу Збройних Сил України стали офіцери 
об’єднань, з’єднань, військових частин, закладів, установ, що дислокувалися 
на території України, а також офіцери, які були переміщені на Батьківщину та 
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випускники військово-навчальних закладів. Характерними ознаками 
“перехідного етапу” створення офіцерського складу було формування 
конституційних засад політики у сфері оборони і національної безпеки, 
прийняття законодавчих актів щодо забезпечення національної безпеки та 
оборонної політики, впровадження правової основи визначення структури та 
чисельності військ, створення відповідних систем військового управління, 
підготовки і всебічного забезпечення військ, напрацювання та впровадження 
нормативно-правової бази службової діяльності в структурах Збройних Сил. В 
“перехідний етап” заснування офіцерського складу Збройних Сил України 
кількісні дані чисельності офіцерських кадрів становили 25,68 % офіцерів від 
загальної чисельності особового складу, де 726 536 становили військово-
службовці та 180 тис. працівників. 

Наступним етапом визначено “становлення офіцерського складу” 
Збройних Сил України, характерною ознакою якого було розформування 
органів військового управління, припинення функціонування об’єднання 
Ракетних військ стратегічного призначення, створення системи військової 
освіти. Домінували процеси скорочення офіцерського складу. Кадрову 
політику збройних сил колишнього СРСР у 1994–1996 рр. змінила кадрова 
політика “інтенсивного скорочення” особового складу, яка хоч і забезпечила 
зменшення кількості особового складу, але не змогла створити оптимальну 
розстановку кадрів. Зменшення кількості офіцерських посад досягло 38,1 % 
від їх загальної штатної чисельності, що обумовлювалося значним надлишком 
посад офіцерів. 

Наступний етап розвитку офіцерського складу Збройних Сил України ‒ 
“формування нової структури” (1996‒2005 рр.) ознаменувався впровадженням 
заходів Державної програми будівництва та розвитку Збройних Сил України 
на період до 2005 року, що сприяла змінам в кадровій політиці стосовно 
комплектування офіцерським складом Збройних Сил України. Впровадження 
змішаного принципу комплектування, нової системи підготовки 
сержантського та старшинського складу, перехід на бригадно-батальйонну 
бойову структуру Збройних Сил України спричинили відтік молодшого 
офіцерського складу. Зміни у підходах до комплектування Збройних Сил 
України офіцерськими кадрами та функціональних структур армії вилилося у 
подальше нарощування темпів зменшення чисельності посад офіцерів, і разом 
з тим, призвело до системного зниження рівня боєздатності армії. Чисельність 
посад офіцерського складу Збройних Сил України зменшилася майже вдвічі, 
до 33 % від чисельності 1991 р. 

Визначальними особливостями наступного етапу – етапу 
“стандартизації” (2006‒2009 рр.) ‒ стали заходи щодо комплектування військ 
офіцерським складом у відповідності до Державної програми розвитку 
Збройних Сил України на 2006–2011 роки. Було впроваджено систему 
кадрового менеджменту централізованого типу, пропагувалися пріоритети 
збереження кадрового потенціалу, однак реформування організаційно-штатної 
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структури бойових частин та підрозділів призвело до превалювання 
підрозділів забезпечення та військових навчальних закладів. Щорічний 
показник скорочення чисельності офіцерських посад показував середньорічну 
динаміку скорочення на рівні 1,92 %. Разом з тим, спрямованість воєнно-
політичного курсу України на інтеграцію в структури НАТО передбачала 
суттєве скорочення загальної чисельності армії до 0,27 % від кількості 
населення України. Таким чином, етапу “стандартизації” притаманний 
суперечливий характер планового скорочення одночасно з намаганням 
зберегти кадровий потенціал, з наближенням чисельності офіцерського складу 
до євроатлантичної моделі збройних сил. Скорочення чисельності посад 
офіцерського складу Збройних Сил України на етапі “стандартизації” досягло 
25 % від чисельності посад офіцерів з 1991 р. 

Етап “тотального скорочення” (2009 ‒ початок 2013 рр.) характеризувався 
проведенням необґрунтованих заходів з переформування структури Збройних 
Сил України, скорочення найбільш боєздатних військових частин, 
досвідчених військових фахівців, заміщення військових посад цивільними 
працівниками, а також негативним впливом соціально-економічних та 
політичних процесів у державі. Це призвело до зменшення посад офіцерів 
станом на кінець 2013 р. до катастрофічних значень ‒ 77,9 % від їх початкової 
штатної чисельності. Таким чином, на початок збройної агресії Російської 
Федерації чисельність офіцерського складу Збройних Сил України була 
найменшою за всю їх історію і становила 22 % від чисельності 1991 р. 

Період “відновлення” офіцерського складу Збройних Сил України у 
2014‒2016 рр. ‒ мав характерні риси, а саме: скасування заходів скорочення 
чисельності Збройних Сил та реорганізації структури органів військового 
управління; створення нових родів військ та сил Збройних Сил та їх 
командувань; створення нової системи управління Збройними Силами; 
нарощення їх бойового потенціалу, формування нових військових частин 
бойового складу; відновлення призову на військову службу офіцерів запасу 
під час мобілізації та запровадження військової служби за призовом осіб 
офіцерського складу. Чисельність посад офіцерського складу Збройних Сил 
України вперше за усі роки збільшилася майже на 40 %, і становила 63,2 % 
станом на 01.01.2017 р. 

 
ВИСНОВКИ 

 
У дисертації вирішено наукове завдання, яке полягало у вивченні, 

систематизації й узагальненні досвіду становлення та розвитку 
офіцерського складу Збройних Сил України для удосконалення системи їх 
комплектування. Основними теоретичними та практичними результатами 
дослідження стали такі положення. 

1. Аналіз стану наукової розробки запропонованої теми дослідження 
підтвердив її актуальність та недостатню розробленість в українській воєнно-
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історичній науці. З’ясовано, що історіографія теми у кількісному відношенні 
незначна, а у змістовному значенні розкрита фрагментарно. Зазначене 
обумовило потребу поглибленого дослідження досвіду розвитку 
офіцерського складу Збройних Сил України.  

Аналіз виявленої джерельної бази дає підстави вважати, що вона є 
загалом достатньо репрезентативною і змістовною. Поєднання інформативних 
відомостей архівних і опублікованих документів, статистичних звітів з 
науковими працями попередників, історичними нарисами та низкою інших 
джерел суттєво розширило фактологічну основу дослідження та знання з 
обраної теми. Використання широкої джерельної бази дозволило комплексно 
розкрити предмет дослідження, забезпечило реалізацію дослідницьких завдань 
та досягнення мети, надало обґрунтованості та достовірності висновкам і 
пропозиціям. 

2. Визначено й охарактеризовано основні чинники, що впливали на 
становлення та розвиток офіцерського складу Збройних Сил України в період 
1991–2016 рр. Встановлено, що на створення офіцерського складу Збройних 
Сил України в досліджуваний період впливали оборонна політика держави, 
кадрова політика військового відомства та економічні реалії. Дослідження 
кількісних показників категорій офіцерського складу у збройних сил країн 
НАТО вказує, що на визначення чисельності посад старших та молодших 
офіцерів у структурах різних рівнів військового управління та встановлення 
показника співвідношення старшого офіцерського складу до молодшого 
впливають внутрішньо-військові чинники формування офіцерської складової 
армії. 

3. Здійснено авторську періодизацію процесу формування офіцерського 
складу, що охоплює періоди та етапи у визначених хронологічних межах. 
Висвітлено причинно-наслідкові зв’язки зміни чисельності офіцерського 
складу під впливом історичних подій та фактів реформування та розвитку 
Збройних Сил України. 

4. Встановлено, що загальними тенденціями становлення та розвитку 
офіцерського складу Збройних Сил України у 1991–2014 рр. були: 
необґрунтоване скорочення чисельності офіцерського складу на фоні 
загального скорочення чисельності армії; переважання чисельності посад 
старшого офіцерського складу над молодшим у зв’язку з надмірною 
чисельністю органів управління різного рівня; довготривалий процес 
формування єдиної системи військової освіти; зниження рівня забезпечення 
соціальних гарантій військовослужбовців, що спонукало до звільнення 
офіцерів з військової служби. Основними причинами звільнення офіцерів з 
військової служби стали скорочення штатів і стан здоров’я. 

Основними тенденціями в 2014–2016 рр. у період відновлення 
офіцерського складу були: припинення необґрунтованого скорочення 
чисельності офіцерського складу та його нарощування в ході загального 
збільшення чисельності Збройних Сил України; переважання чисельності 
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посад молодшого офіцерського складу над старшим у зв’язку з додатковим 
формуванням військових частин бойового складу і оптимізацією органів 
військового управління; розширення можливостей щодо проходження 
військової служби на посадах офіцерського складу для військовослужбовців 
за контрактом з вищою освітою та за рахунок запровадження додаткових 
видів військової служби для осіб офіцерського складу; створення рейтингу 
конкурентно-здатності військової служби на ринку праці; зменшення 
чисельності офіцерів, бажаючих звільнитися, завдяки підвищенню 
соціальних гарантій військовослужбовцям та членам їх сімей, престижу 
військової професії та мотивації на проходження військової служби. 

5. Удосконалено модель прогнозування чисельності офіцерського складу 
Збройних Сил України на основі поєднання спеціальних методів історичного 
дослідження та математичного апарату, побудованого на теорії марковських 
процесів із застосуванням методу динаміки середніх. У математичній моделі 
при розгляді подій, які протікають в процесі проходження військової служби 
особами офіцерського складу, встановлено, що однорідні події утворюють 
послідовність, що відбуваються одна за одною у випадкові моменти часу і 
утворюють потік подій. Доведено, що при цьому зміна чисельності 
офіцерського складу відбувається під впливом потоку наступних подій: 
отримання чергового (дострокового) військового звання; пониження у 
військовому званні; звільнення із військової служби; прибуття випускників 
військових вищих навчальних закладів; прийняття офіцерів запасу на 
військову службу за контрактом та призов офіцерів запасу на військову 
службу офіцерського складу, а також поповнення офіцерського складу 
особами сержантського складу, які мають вищу освіту та переходять у 
категорію молодших офіцерів після перепідготовки та підвищення 
кваліфікації. Врахування зазначених подій та доповнення коефіцієнтом щодо 
призову офіцерів запасу на військову службу за призовом стало авторським 
внеском в удосконалення математичної моделі. 

У результаті моделювання чисельності офіцерів у кожній штатно-
посадовій категорії станом на 2016 р., виявлено зростання чисельності 
офіцерів у військовому званні “капітан” та “підполковник”, що обумовлено 
сучасними поглядами військового керівництва на військову кадрову політику 
в Збройних Сил України на найближчі 10 років. В короткостроковій 
перспективі розвитку офіцерського складу спостерігається тенденція 
зниження чисельності категорії “молодший лейтенант”, як категорії, що 
комплектується за рахунок переходу осіб сержантського складу в категорію 
молодших офіцерів після перепідготовки. В довгостроковій перспективі, при 
збереженні встановлених видів військової служби для офіцерського складу, 
щорічної чисельності випускників військових вищих навчальних закладів на 
рівні 2 тис. осіб, дотримання існуючих термінів вислуги у кожному 
військовому званні дозволить забезпечити потреби Збройних Сил України в 
офіцерському складі.  
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6. На підставі отриманих результатів дослідження сформульовано 
рекомендації щодо покращення стану комплектування офіцерським складом 
Збройних Сил України: 

запропоновано внести зміни до Закону України “Про військовий 
обов’язок та військову службу” щодо впровадження випробувального терміну 
для громадян України, яких приймають на військову службу за контрактом 
осіб офіцерського складу;  

удосконалити систему управління кар’єрою військовослужбовців у 
відповідності до стандартів НАТО шляхом запровадження кваліфікаційних 
комісій як ключового органу управління кар’єрою офіцера;  

впровадити нові мінімальні та максимальні терміни вислуги у 
військовому званні, проходження служби на посаді та нові терміни 
укладання контрактів військовослужбовцями під час проходження військової 
служби з обов’язковим кар’єрним зростанням;  

комплектування органів військового управління і військових частин за 
рахунок офіцерів запасу та офіцерів військової служби за призовом 
здійснювати виключно на первинні посади до бойових частин, за винятком 
гостродефіцитних спеціальностей;  

комплектування посад старшого офіцерського складу здійснювати 
переважно шляхом переміщення офіцерів за результатом використання 
кадрового резерву;  

вивчити досвід комплектування посад командирів взводів та їм рівних 
у збройних силах провідних країн-членів НАТО особами сержантського 
складу та уточнити перелік штатно-посадових категорій посад командирів 
взводів з військовими званнями офіцерського складу для заміни на штатно-
посадові категорії за військовими званнями сержантського (старшинського) 
складу;  

уточнити перелік посад, на яких можуть проходити військову службу 
офіцери, які були визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до 
військової служби за станом здоров’я; 

внести зміни до нормативно-правових актів щодо покращення 
забезпечення соціальних гарантій військовослужбовців і членів їх сімей з 
метою наближення їх до міжнародних стандартів, зокрема країн-членів 
НАТО.  

Перспективними напрямами подальших воєнно-історичних досліджень 
офіцерського складу можуть бути: вивчення досвіду комплектування 
офіцерським складом Збройних Сил України в ході проведення 
Антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил; дослідження 
співвідношення категорій офіцерського складу на основі досвіду провідних 
країн світу. 
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АНОТАЦІЯ 
Дрок Л. В. Комплектування офіцерським складом Збройних Сил 

України (1991–2016 рр.): історико-статистичний аналіз. – Кваліфікаційна 
наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за 
спеціальністю 20.02.22 – військова історія. – Національний університет 
оборони України імені Івана Черняховського, Київ, 2021. 

На основі всебічного аналізу та опрацювання широкого кола 
опублікованих матеріалів і джерел у дисертації представлено теоретичне 
узагальнення та вирішення актуального наукового завдання, яке полягає у 
вивченні досвіду комплектування офіцерським складом Збройних Сил у 1991–
2016 рр., з метою його використання у сучасних умовах реформування 
Збройних Сил України.  

Досліджено стан наукової розробленості теми й охарактеризовано 
джерельну базу дослідження. З’ясовано стан процесу комплектування 
офіцерським складом через зовнішні та внутрішні фактори, що впливали на 
становлення та розвиток офіцерського складу у хронологічних межах 
дослідження. 

Узагальнено та систематизовано досвід формування чисельності посад 
офіцерів, що дозволило розглянути динаміку змін чисельності офіцерських 
посад, описати її характер, на основі отриманих результатів виділити певні 
етапи та періоди становлення та розвитку офіцерського складу Збройних Сил 
України. Дослідження етапів та періодів формування офіцерського складу 
Збройних Сил України методами прикладної статистики стало принципово 
новим підходом до визначення проблем комплектування офіцерським складом 
Збройних Сил України. Застосування математичних методів прогнозування 
чисельності офіцерського складу Збройних Сил України дозволило 
сформулювати рекомендації щодо підвищення рівня ефективності 
функціонування системи комплектування офіцерським складом Збройних Сил 
України, визначення потреби та обсягів підготовки і перепідготовки 
офіцерського складу за всім переліком військово-облікових спеціальностей.  

Ключові слова: офіцерський склад, категорії офіцерського складу, 
молодші офіцери, старші офіцери, співвідношення категорій офіцерського 
складу, чисельність офіцерів, етапи розвитку офіцерського складу, система 
комплектування, Збройні Сили України. 

 
 

ANNOTATION 
Drok L. V. Staffing in the Armed Forces of Ukraine (1991–2016): historical 

and statistical analysis. ‒ Qualifying scientific work as a manuscript. 
Dissertation to obtain the Degree of Candidate of Historical Sciences in the 

specialty 20.02.22 – Military History. – The National Defence University of Ukraine 
named after Ivan Cherniakhovskyi, Kyiv, 2021. 
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Based on a comprehensive analysis and elaboration of a wide range of 
published materials and sources, the dissertation presents a theoretical 
generalization and solution of a topical scientific problem, which is to study the 
experience of staffing the Armed Forces in 1991–2016, in order to use it in modern 
reforming the Armed Forces. Of Ukraine.  

The state of scientific development of the topic is studied and the source 
base of the research is characterized. The state of the process of recruiting officers 
through external and internal factors that influenced the formation and 
development of officers within the chronological framework of the study. The 
experience of forming the number of officer positions is generalized and 
systematized, which allowed to consider the dynamics of changes in the number of 
officer positions, describe its nature, on the basis of the results to identify certain 
stages and periods of formation and development of officers of the Armed Forces 
of Ukraine. 

The study of the stages and periods of formation of the officers of the Armed 
Forces of Ukraine by the methods of applied statistics has become a fundamentally 
new approach to determining the problems of staffing the officers of the Armed 
Forces of Ukraine. The application of mathematical methods for forecasting the 
number of officers of the Armed Forces of Ukraine allowed to formulate 
recommendations for improving the efficiency of the system of staffing officers of 
the Armed Forces of Ukraine, determining the need and scope of training and 
retraining of officers for the entire list of military accounting specialties. 

Key words: officer, categories of officers, junior officers, senior officers, 
the ratio of categories of officers, number of officers, stages of development of 
officers, staffing system, the Armed Forces of Ukraine. 

 


