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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, Міністерство оборони України, 

Київ, 2021. 

У дисертаційному дослідженні вивчено та вирішено актуальне наукове 

завдання, яке полягало у вивченні, систематизації й узагальненні досвіду 

становлення та розвитку офіцерського складу Збройних Сил України для 

удосконалення системи їх комплектування. 

Аналіз історіографії підтвердив актуальність теми дисертаційного 

дослідження та її недостатнє розроблення в українській воєнно-історичній 

науці. 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, залишаючи поза увагою статистичний аналіз 

показників зміни кількісного стану офіцерського складу Збройних Сил 

України, особливості розвитку інституту офіцерського складу та причинно-

наслідкові зв’язки, які впливали на зміни чисельності офіцерів у період 

1991‒2016 рр.  

Джерельна база представлена значною кількістю законодавчих та 

нормативно-правових документів, матеріалами, що зберігаються в архівних 

установах, звітними та розпорядчими документами, які прямо або 

опосередковано стосуються різних аспектів теми дослідження. Поєднання 

відомостей архівних і опублікованих матеріалів з науковими працями 

попередників, спеціальною літературою та низкою інших джерел суттєво 

розширило фактологічну базу дослідження. 
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В ході дослідження чисельності офіцерського складу збройних сил 

розвинених держав було проаналізовано статистичні дані співвідношення 

категорій офіцерського складу в збройних силах провідних країн світу та 

держав-членів Північноатлантичного Договору. Встановлено, що в основу 

діяльності служб персоналу передових країн та країн Альянсу закладено 

принципи формування та супроводження кар’єри військовослужбовця, 

дотримання показників чисельності категорій молодшого та старшого 

офіцерського складу в межах 60 % до 40 % та законодавче регулювання 

чисельності офіцерів по категоріях. 

Аналіз процесу становлення і розвитку офіцерського складу Збройних 

Сил України засвідчив, що вагомим внутрішнім чинником, який впливав на 

результативність цього процесу, була система нормативно-правових актів: 

закони України, нормативно-правові акти, відомчі накази. Під час 

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.  

Розглядаючи умови, в яких відбувалося становлення та розвиток 

офіцерського складу Збройних Сил України, встановлено, що на 

підготовчому етапі (1991‒1992рр.) на створення національних Збройних Сил 

і офіцерського складу зокрема, впливали прийнятті конституційні, 

законодавчі та нормативно-правові акти, 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 та переміщення військовослужбовців між країнами 

Співдружності Незалежних Держав. Вподальшому, з метою вдосконалення 

кадрової політики у Збройних Силах і оптимізації співвідношення молодших 
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та старших офіцерів було внесено ряд змін до діючих нормативних 

документів щодо встановлення мінімальних термінів вислуги у військовому 

званні, максимальних термінів перебування у військовому званні та 

граничного віку перебування на військовій службі офіцерів різних категорій.  

Також встановлено, що під час дії Державної програми розвитку 

Збройних Сил України на 2006–2011 роки, були розбіжності в плануванні 

приведення співвідношення між категоріями офіцерів до норми 1÷1,5, що 

пропагувалося на початку дії програмного документу. Незважаючи на 

впровадження нормативних документів, спрямованих на унормування 

чисельності категорій офіцерів, частка старших офіцерів превалювала над 

відсотком молодших офіцерів і складала 1:0,948. 

Таким чином, прийняті нормативно-правові акти та заходи 

запроваджені кадровими органами щодо комплектування офірським складом 

Збройних Сил України в 2006‒2011 рр., сприяли укомплектуванню посад 

офіцерського складу та просуванню офіцерів по службі.  

Але події на початку 2014 року виявили низку проблем у 

комплектуванні Збройних Сил України офіцерським складом, а подальший 

розвиток цих подій докорінно змінив стан комплектування офіцерського 

складу. У період 2014‒2016 рр. керівництвом Збройних Сил України було 

проведено заходи по підвищенню рівня обороноздатності країни та 

стабілізації ситуації на Донбасі. Результати реформування армії вплинули на 

збільшення кількості посад старшого та молодшого офіцерського складу 

командної ланки в Збройних Силах України.  

В результаті встановлено, що нормативно-правове забезпечення 

направлене на формування професійних та висококваліфікованих 

офіцерських кадрів є невід’ємною частиною політики держави у будівництві 

Збройних Сил. 

За результатами дослідження рівня фінансового забезпечення видатків 

на потреби Міністерства оборони України, встановлено, що відповідно до 

загальнодержавних нормативно-правових актів та відомчих документів що 
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визначають функціонування Збройних Сил України, фінансування армії 

передбачалося в обсягах не менше 2 % від внутрішнього валового продукту. 

Але практика виконання бюджету показала, що затверджені суми на оборону 

та безпеку до 2014 року були не більше 1,45 % і ніколи не відповідали 

фактичним видаткам, загальне недофінансування становило майже чверть від 

визначених коштів (75,6  % від запланованих потреб), що унеможливлювало 

розвиток на належному рівні як Збройних Сил України, так і їх складової – 

офіцерського складу. 

Таким чином, аналізуючи вплив рівня фінансування потреб Збройних 

Сил України, встановлено, що видатки на оборону не забезпечували 

належний рівень обороноздатності держави, що вкрай негативно впливало на 

комплектування військ (сил) військовослужбовцями, в тому числі офіцерами. 

Тільки з початком бойових дій на Сході країни керівництво держави 

прийняло визначальні рішення щодо збільшення фінансування армії, завдяки 

чому, з 2014 року почалося відновлення Збройних Сил України і 

офіцерського складу.  

На основі застосування комбінації спеціальних методів історичних 

досліджень з методами прикладної статистики вирішено актуальне наукове 

завдання, яке полягало в узагальненні досвіду становлення та розвитку 

офіцерського складу Збройних Сил України.  

Під час дослідження процесу формування офіцерського складу 

Збройних Сил України впродовж 1991–2016 рр. визначено три періоди. В 

залежності від історичних фактів, змін у напрямах діяльності військового 

керівництва, особливостей причинно-наслідкових зв’язків в кожному 

періоді визначено етапи розвитку офіцерського складу Збройних Сил 

України. Аналіз даних чисельності посад офіцерів у визначених 

хронологічних межах дозволили розглянути динаміку змін чисельності 

офіцерських посад, описати її характер, на основі отриманих результатів 

описати етапи формування офіцерського складу Збройних Сил України та 

підтвертиди їх статистичними даними.  
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Перший період (24 серпня 1991 р. – початок 1996 р.) складається з 

перехідного етапу і етапу становлення офіцерського складу та визначено 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 як період 

“трансформації офіцерського складу” Збройних Сил України;  

третій період (2014‒2016 рр.) характеризується нарощуванням 

чисельності офіцерського складу Збройних Сил України та визначений як 

період “відновлення офіцерського складу” Збройних Сил України. 

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 

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 



7 

 

чисельності офіцерів, бажаючих звільнитися, завдяки підвищенню 

соціальних гарантій військовослужбовцям та членам їх сімей, престижу 

військової професії та мотивації на проходження військової служби. 

На підставі отриманих результатів сформульовано рекомендації щодо 

покращення стану комплектування офіцерським складом Збройних Сил 

України запропоновано: внести зміни до Закону України “Про військовий 

обов’язок та військову службу” та зміни до нормативно-правових актів щодо 

покращення забезпечення соціальних гарантій військовослужбовців і членів 

їх сімей з метою наближення їх до міжнародних стандартів; удосконалити 

систему управління кар’єрою військовослужбовців у відповідності до 

стандартів НАТО шляхом запровадження кваліфікаційних комісій; 

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; 

комплектування офіцерами військової служби за контрактом та військової 

служби за призовом здійснювати виключно на первинні посади до бойових 

частин; 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 з метою запровадження його у Збройних Силах 

України; уточнити перелік посад, на яких можуть проходити військову 

службу офіцери, які були визнані військово-лікарськими комісіями 

непридатними до військової служби за станом здоров’я та розшири 

можливості для вказаної категорії офіцерів у продовженні військової служби. 

Новизна роботи полягає в наступному. 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; встановлено чинники, що впливали на кількісні зміни посад офіцерів 
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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 воєнно-теоретичних 

працях; для розроблення підручників і навчальних посібників; у освітній 

діяльності; у проведенні досліджень з прогнозування потреби в офіцерських 

кадрах; у підготовці нормативно-правових документів щодо комплектування 

посад офіцерського складу тощо.  

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. 
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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. – National Defence University of Ukraine named 

after Ivan Cherniakhovskyi, Ministry of Defence of Ukraine, Kyiv, 2021. 

In the dissertation research the actual scientific task was studied and solved, 

which consisted in the study, systematization and generalization of the experience 

of formation and development of officers of the Armed Forces of Ukraine to 

improve the system of their staffing. 

The analysis of historiography confirmed the relevance of the topic of the 

dissertation research and its insufficient development in the Ukrainian military-

historical science. Analyzing the state of historiography of the research topic, it is 

established that it is represented exclusively by the works of Ukrainian researchers, 

where scholars covered primarily political, security, economic, sociological and 

other aspects of the formation and development of officers of the Armed Forces of 

Ukraine, ignoring the statistical analysis of indicators of changes in the number of 

officers of the Armed Forces of Ukraine, the peculiarities of the development of 

the institute of officers and the causal links that influenced changes in the number 

of officers in the period 1991‒2016. 

The source base is represented by a significant number of legislative and 

regulatory documents, materials stored in archival institutions; reporting and 

administrative documents that directly or indirectly relate to various aspects of the 

research topic and allow carrying out its comprehensive processing. The combination 

of information from archival and published materials with the scientific works of 

predecessors, special literature and a number of other sources has significantly 

expanded the factual basis of the study. 

When analyzing the number of officers in the armed forces of developed 

countries, statistics on the ratio of officers’ categories in the armed forces of the world's 
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leading countries and member states of the North Atlantic Treaty were considered. As a 

result of the research it was established that the personnel services of the advanced 

countries and the Alliance countries are based on the principles of formation and career 

support of the officers, compliance with the number of junior and senior officer 

categories within the range of 60 % to 40 % and legislative regulation of the number of 

officers by categories. 

Analysis of the process of formation and development of officers of the 

Armed Forces of Ukraine showed that a significant internal factor that influenced 

the effectiveness of this process was the system of regulations: laws of Ukraine, 

regulations, departmental orders. 

During the study of the legislation of Ukraine in the military sphere, the 

logical sequence of implementation of legislative acts of higher state bodies on the 

formation of officers and their impact on the change in the number of officers of 

the Armed Forces of Ukraine. 

Considering the conditions in which the formation and development of 

officers of the Armed Forces of Ukraine took place, it was established that at the 

preparatory stage (1991‒1992) the creation of the national Armed Forces and 

officers in particular was influenced by the adoption of constitutional, legislative 

and regulatory acts legal principles of defense of Ukraine, powers of public 

authorities, main functions and tasks of military administration in the field of 

defense; the functions, composition, legal bases of functioning and number of the 

Armed Forces were determined. 

Normative legal acts regulated the structure of the Armed Forces; regulated 

the issue of swearing allegiance to the people of Ukraine troops and the movement 

of servicemen between the countries of the Commonwealth of Independent States. 

Subsequently, in order to improve personnel policy in the Armed Forces and 

optimize the ratio of junior and senior officers, a number of changes were made to 

existing regulations on establishing a fixed number of officers in each military 

rank, the need to legislate minimum length of service in the military rank, 
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maximum length of service in the military rank and age limit for military service of 

officers of various categories. 

It was also found that the dynamics of the number of officers’ positions during 

the State Development Program of the Armed Forces of Ukraine for 2006‒2011, there 

are differences in planning to bring the ratio between officers’ categories to the norm of 

1:1,5, which was promoted at the beginning of the program document. Despite the 

introduction of regulations aimed at standardizing the number of officers’ categories, 

the proportion of senior officers prevailed over the percentage of junior officers and 

was 1: 0,948. 

Thus, the described measures of the personnel support system implemented by 

the personnel bodies during 2006‒2011 contributed to the adoption of well-considered 

personnel decisions regarding the staffing of officers and their promotion. 

However, at the same time, the events in early 2014 revealed a number of 

problems in the staffing of the Armed Forces of Ukraine, and the further development 

of these events radically changed the state of staffing. In the period 2014‒2016, the 

Armed Forces of Ukraine authorities took measures to increase the country's defence 

capabilities and stabilize the situation in Donbas. The results of the Armed Forces of 

Ukraine reform have led to an increase in the number of senior and junior officer 

positions in the Armed Forces of Ukraine.  

As a result, it was established that the legal support for the formation of officers 

in the Armed Forces of Ukraine is aimed at the formation of professional and highly 

qualified officers and is an integral part of state policy in the construction of the Armed 

Forces. 

Based on the research findings of the impact level of the financial support of 

expenditures on the needs of the Ministry of Defence of Ukraine, including for the 

formation and development of officers, it is established that in accordance with national 

regulations and departmental documents on the development and functioning of the 

Armed Forces of Ukraine less than 2 % of gross domestic product. But the practice of 

budget execution showed that the approved amounts for defence and security until 2014 

were no more than 1,45 % and never corresponded to the actual expenditures, the total 
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underfunding was almost a quarter of the allocated funds (75,6 % of planned needs), 

which made it impossible development at the appropriate level of both the Armed 

Forces of Ukraine and their component ‒ officers. 

Thus, analyzing the financing of the army needs, it was found that defence 

spending did not provide an adequate level of the state defence capabilities, which had 

an extremely negative impact on the recruitment of troops (forces) by servicemen, 

including officers. Only with the beginning of hostilities in the East of the country did 

the leadership of the state make decisive decisions to increase funding for the army, 

thanks to which in 2015 the restoration of the Armed Forces of Ukraine and its officers 

began. 

Based on the use of a combination of special methods of historical research 

with the methods of applied statistics, the actual partial scientific task was solved, 

which was to generalize the experience of formation and development of officers 

of the Armed Forces of Ukraine. 

During the research of the officers’ formation process during 1991‒2016, three 

periods were identified. Depending on historical facts, changes in the activities of the 

military authorities, the peculiarities of causation in each period,. 

The analysis of data on the number of officer positions within certain 

chronological limits allowed to consider the dynamics of changes in the number of 

officer positions, describe its nature, based on the results to describe the stages of 

formation of officers of the Armed Forces of Ukraine and confirm their statistics. 

The first period (August 24, 1991 ‒ arly 1996) consists of a transition phase 

and a stage of formation of officers and is defined as a period of "creation of 

officers" of the Armed Forces of Ukraine; the second period (1996–2013) consists 

of the stages of formation of a new structure, standardization and total reduction 

and is defined as the period of “transformation of the officer staff” of the Armed 

Forces of Ukraine; the third period (2014‒2016) is characterized by an increase in 

the number of officers in the Armed Forces of Ukraine and is defined as a period 

of “renewal of officers” in the Armed Forces of Ukraine. 
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It is established that the general tendencies of formation and development of 

the officers of the Armed Forces of Ukraine in 1991–2014 were: unreasonable 

reduction of the number of officers against the background of the general reduction 

of the number of the army; the predominance of the number of positions of senior 

officers over junior due to the excessive number of management bodies at different 

levels; long-term process of forming a unified system of military education; 

reduction of the level of social guarantees for servicemen, which prompted the 

dismissal of officers from military service. The main reasons for the dismissal of 

officers from military service were the reduction of staff and health. The main 

trends in 2014–2016 during the period of officer renewal were: cessation of 

unjustified reduction of the number of officers and its increase during the general 

increase in the number of the Armed Forces of Ukraine; the predominance of the 

number of junior officer positions over the senior one in connection with the 

additional formation of military units of the combat staff and the optimization of 

military management bodies; expansion of opportunities for military service in the 

positions of officers for servicemen under contract with higher education and 

through the introduction of additional types of military service for officers; 

creation of a rating of military service competitiveness on the labor market; 

reducing the number of officers wishing to resign by increasing social guarantees 

for servicemen and members of their families, the prestige of the military 

profession and the motivation to serve in the military. 

Based on the obtained results, recommendations were formulated to improve 

the staffing of officers of the Armed Forces of Ukraine: it is proposed to amend the 

Law of Ukraine “On Military Duty and Military Service”, amendments to 

regulations on improving the provision of social guarantees for servicemen and 

members of their families in order to bring them closer to international standards; 

to improve the system of career management of servicemen in accordance with 

NATO standards by introducing qualification commissions; to introduce new 

minimum and maximum terms of service in the military rank, service in the 

position and new terms of concluding contracts by servicemen during military 
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service; recruitment by reserve officers and officers of military service on 

conscription to be carried out exclusively for primary positions in combat units; 

staffing of senior officers should be carried out mainly by moving officers as a 

result of the use of the personnel reserve; to study the experience of recruiting 

platoon commanders and their equals in the armed forces of the leading NATO 

member states as sergeants in order to introduce it in the Armed Forces of Ukraine; 

clarify the list of positions in which officers who have been declared unfit for 

military service by military medical commissions may serve in the military service 

and expand the opportunities for this category of officers to continue military 

service. 

The scientific novelty of the research is as follows: based on a wide range of 

archival and published documents and materials, the author for the first time: the 

experience of the officers formation in the Armed Forces of Ukraine during the period 

1991–2016 is generalized and systematized; the factors that influenced the change in 

the number of officer positions during 1991‒2016 were analyzed; the author's 

periodization of the process of officers formation into periods and stages was proposed 

and substantiated; recommendations on improving the further development of the 

officers formation system were developed; the statistical data of the officers formation 

process of the Armed Forces of Ukraine during the period 1991‒2016 were specified 

and supplemented; the historiography on the topic of research was further developed, 

the statistical data on the number of officers in the Armed Forces of Ukraine for the 

period 1991‒2016 was introduced into the scientific turnover; the mathematical model 

for predicting the number of officers in the Ukrainian Armed Forces has been 

improved. 

The practical significance of the research results is in the possibility of their use 

in practice when calculating the need for officers, calculating the need for officers by 

categories and years, determining and planning the needs and scope of training and 

retraining of officers for the entire list of military accounting specialties and categories 

of officers, during the calculation of indicators of the structure and number of personnel 

in the Armed Forces of Ukraine, in particular officers for the short and medium term of 
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the Armed Forces reform. It is reasonable to use the obtained scientific materials during 

military-historical research on the issues of military construction, in the educational 

process in higher military educational institutions of the Ministry of Defence of Ukraine 

to improve the officers training while studying the national military history. 

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. 
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ВСТУП 

 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. За роки незалежності 

Збройні Сили України (далі – ЗС України) стали єдиним гарантом 

територіальної цілісності та державного суверенітету України. Проте, так 

званий пострадянський спадок майже тридцять років сповільнював глибоку 

та змістовну внутрішню перебудову всього військового організму [10], 

загальмовуючи впровадження стандартів підготовки збройних сил провідних 

країн світу, що в 2014 році, на початкових етапах збройної агресії проти 

України з боку Російської Федерації (далі – РФ), обернулося низьким рівнем 

боєздатності Української армії.  

Зміни, що відбулися у військово-політичній та воєнно-стратегічній 

обстановці, поставили нашу державу перед об’єктивною необхідністю 

зміцнення та вдосконалення Українського війська, впровадження в усіх 

сферах діяльності ЗС України стандартів та процедур, прийнятих у країнах-

членах Організації Північноатлантичного Договору (далі – НАТО) [4].  

У боротьбі з агресором ‒ РФ, що розв’язав “гібридну війну” проти 

нашої країни, формувалося нове українське військо, рушійною силою якого 

виступали офіцери. Однак, у процесі відновлення бойових спроможностей 

ЗС України гостро постало питання укомплектування офіцерським складом 

військових частин таким чином, щоб це сприяло гарантованому виконанню 

визначених завдань.  

За рахунок організаційних заходів та додаткових джерел 

комплектування було виконано розпорядження начальника Генерального 

штабу – Головнокомандувача ЗС України щодо першочергового 

укомплектування офіцерським складом військових частин бойового складу 

високомобільних десантних військ, сил спеціальних операцій, розвідки, 

частин та підрозділів сухопутної компоненти, а також комплектування 
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основних командних посад тактичної ланки [23]. У результаті 

цілеспрямованої роботи кадрових органів та військових комісаріатів на 

початок 2015 року укомплектованість посад офіцерського складу ЗС України 

досягла 70 %, однак, загальний некомплект офіцерами становив понад 20,7 % 

[8], з яких за основними первинними командними посадами більше 4 тисяч 

осіб [23; 26]. Водночас, основні зусилля українського командування в вході 

застосування військових частин і підрозділів в районі проведення 

Антитерористичної операції на Сході України (далі ‒ АТО) впродовж 

2014‒2015 рр. були зосереджені на утриманні під контролем сил АТО 

рубежів і позицій вздовж лінії розмежування, обороні Донецького аеропорту, 

охороні та обороні важливих об’єктів інфраструктури (ТЕС, ГРЕС, залізничні 

та автомобільні вузли), великих промислових підприємств [1; 2], що в свою 

чергу вимагало від військового керівництва рішучих кроків щодо 

ефективного, з найменшими втратами в особовому складі і серед мирного 

населення, застосування підрозділів збройних сил. Однак низка поразок та 

активізація бойових дій з боку противника викрили суттєві недоліки у доборі 

військовослужбовців перших черг часткової мобілізації, рівня їх навченості, 

укомплектованості командних посад підготовленим офіцерським складом та 

функціонуванні системи оперативного і бойового управління силами та 

засобами, залученими до проведення АТО, їх взаємодії і всебічного 

забезпечення [2; 3]. У результаті, нагальні обставини часу гостро поставили 

питання виправлення виявлених недоліків з метою приведення організаційної 

структури ЗС України до показників, визначених законодавством України [3; 19], 

що в свою чергу, забезпечувало своєчасне доукомплектування особовим 

складом, зокрема офіцерами, військових частин (підрозділів) тактичної ланки 

управління та дозволяло б виконання покладених завдань відповідно до 

існуючих викликів і загроз [3].  

Таким чином, характер воєнного конфлікту на Сході України, зміни 

діапазону та змісту завдань, до виконання яких сьогодні залучаються 

військові частини і підрозділи ЗС України, вимагають проведення 
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комплексного історичного дослідження процесу створення та розвитку 

офіцерського складу Української армії, з метою вивчення, систематизації та 

узагальнення накопиченого досвіду, що сприятиме ефективному 

комплектуванню військ (сил) ЗС України особовим складом, зокрема 

офіцерами. 

У вирі сьогоднішніх процесів трансформації Української армії 

висококваліфіковані офіцери є запорукою досягнення амбітної мети – 

спроможності ЗС України взаємодіяти зі збройними силами країн-членів 

НАТО [4]. Імплементація стандартів та принципів держав Організації 

Північноатлантичного Альянсу сприяє осучасненню та покращенню всіх 

сфер діяльності ЗС України, зокрема комплектування особовим складом [18]. 

Прикладом цього є реалізація кар’єри офіцера в збройних силах країн-членів 

НАТО, де впроваджена система управління офіцерським складом, виконання 

ключових вимог якої ‒ оцінювання діяльності офіцера, відповідність 

освітнього рівня (фахової та практичної підготовки) офіцера, його кар’єрний 

потенціал, призначення на посади дозволяє заповнити вакансії найбільш 

кваліфікованими особами, призначивши офіцера на доцільну посаду у 

потрібний час його кар’єрного розвитку [25; 27]. Відповідно, застосування 

політики послідовного збільшення повноважень і підвищення в посаді на 

основі принципів системи кадрового менеджменту в збройних силах країн 

НАТО сприяє підвищенню ефективності управління кар’єрним ростом 

офіцера [25]. Запровадження вказаних положень у військовій кадровій 

політиці в ЗС України розширить можливості гарантованого та якісного 

комплектування Українського війська офіцерським складом, спроможним 

виконувати покладені завдання за призначенням [12]. 

Спрямованість процесу реформування та розвитку ЗС України на 

створення нової моделі оптимальних за чисельністю, мобільних, добре 

озброєних і оснащених Збройних Сил з урахуванням принципів оборонної 

достатності, економічних і фінансових можливостей держави, зумовлює 

виконання низки заходів з підтримання їх боєздатності через удосконалення 
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та реформування елементів існуючої організаційної структури Збройних Сил, 

зокрема й системи комплектування особовим складом.  

З цією метою Державною програмою розвитку Збройних Сил України 

(далі – ДПР ЗС України) на період до 2020 року передбачалося впровадження 

підходів держав-членів НАТО щодо удосконалення принципів 

комплектування військовослужбовцями, зокрема офіцерським складом [18], а 

саме: досягнення раціонального співвідношення категорій молодшого та 

старшого офіцерського складу (60 % і 40 % відповідно). Тому у сучасних 

умовах перебудова офіцерської складової українського війська є однією з 

актуальних проблем військового будівництва ЗС України, вирішення якої 

полягає в раціональній побудові організаційної структури Збройних Сил, де 

чисельність особового складу, зокрема офіцерів, матиме оптимальні 

кількісно-якісні показники моделі офіцерського складу за військовими 

стандартами держав-членів НАТО.  

Таким чином, перехід на новий обрис Збройних Сил, зі зміненою 

системою управління та забезпечення, оптимізацією організаційних 

структур, проведенням заходів спрямованих на підвищення професіоналізації 

особового складу, потребує детального аналізу, систематизації, узагальнення 

досвіду кадрової політики щодо формування офіцерського складу 

ЗС України на основі статистичних даних чисельності офіцерського складу, з 

урахуванням набутого бойового досвіду та досвіду армій зарубіжних країн 

для удосконалення системи їх комплектування. 

Водночас, ефективне виконання положень ДПР ЗС України на період 

до 2020 року [18], Концепції військової кадрової політики у Збройних Силах 

України на період до 2020 року [12] щодо комплектування офіцерським 

складом нерозривно пов’язано з завданнями кадрових органів ЗС України, 

щодо прогнозування кількісних та якісних показників укомплектованості 

військових частин (підрозділів), органів військового управління і ЗС України 

в цілому [9]. Аналіз існуючих методологічних підходів оцінювання 

ефективності комплектування ЗС України, які активно розробляли у своїх 
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працях українські науковці О. Водчиць [5], М. Думенко [9], М. Крюков [13], 

І. Романченко, В. Артюх [20], І. Романченко, Ю. Гусак, А. Сиротенко [21], 

О. Устименко [24], вказує на використання авторами різних науково-

методичних підходів до оцінки ефективності комплектування Збройних Сил, 

однак всі без виключення ґрунтувалися на математичному моделюванні 

процесу комплектування з використанням значень списочної чисельності 

особового складу та штатної чисельності посад не враховуючи історичний 

досвід комплектування офіцерським складом ЗС України.  

Отже, отримання практичних результатів прогнозування кількісних та 

якісних показників укомплектування ЗС України особовим складом та 

офіцерами зокрема, залежить від вивчення статистичних даних чисельності 

особового складу і категорій офіцерського складу ЗС України відповідно. 

Прогнозування процесу укомплектування особовим складом на підставі 

вивчення досвіду становлення та розвитку офіцерського складу дозволяє 

ефективно удосконалити заходи комплектування ЗС України у відповідності 

до вимог ДПР ЗС України на період до 2020 року та Концепції військової 

кадрової політики у Збройних Силах України на період до 2020 року. 

Актуалізує обрану авторкою тему й та обставина, що аналіз існуючих 

наукових розвідок показує, що в наукових працях Г. П. Воробйова [6], 

О. І. Дашкевича [7], Р. Л. Колоса [11], О. О. Нашивочнікова [14], 

О. В. Нікітюка [15], О. І. Покотила [17], І. І. Сокаля [22], питання формування 

офіцерського складу розглядалися науковцями винятково через призму 

шляхів та завдань будівництва ЗС України, залишаючи поза увагою 

статистичні дані формування офіцерського складу в період від 1991 року до 

2016 року. До того ж, наукових розробок за вказаною темою у відкритих 

джерелах авторкою не виявлено, що вказує на потребу всебічного й 

об’єктивного вивчення теми дослідження, що сприятиме поглибленню й 

актуалізації наукових знань з обраної проблематики. 

Отже, обґрунтування вибору теми дослідження обумовлено такими 

положеннями її актуальності:  
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по-перше, вимогами сьогодення, що передбачають приведення 

чисельності офіцерського складу ЗС України до показників, які забезпечують 

результативне виконання покладених завдань відповідно до існуючих 

викликів і загроз; 

по-друге, потребою впровадження практичних підходів до 

комплектування ЗС 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 ЗС 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 ЗС 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 ЗС України для удосконалення системи їх комплектування. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами, 

грантами. Дисертація виконана відповідно до Плану наукової та 

науковотехнічної діяльності Національного університету оборони України 

імені Івана Черняховського (далі ‒ НУОУ ім. 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 



27 

 

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) [16, с. 355-370]. 

Мета і завдання дослідження. Мета дисертації полягає в узагальнені 

досвіду формування офіцерського складу ЗС України у 1991‒2016 рр. та 

розробленні рекомендацій щодо застосування набутого досвіду для 

подальшого розвитку системи комплектування офіцерським складом 

ЗС 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 ЗС України в 1991‒2016 рр.;  

узагальнити та систематизувати досвід комплектування офіцерським 

складом ЗС України в період 1991‒2016 рр.;  

розробити рекомендації щодо використання набутого досвіду у сфері 

комплектування офіцерського складу ЗС України.  

Об’єктом дослідження є система комплектування ЗС України. 

Предметом дослідження є історико-статистичний аналіз процесу 

комплектування офіцерським складом ЗС України у 1991‒2016 рр. 

Хронологічні межі дослідження зумовлені предметом наукового 

пошуку й охоплюють період 1991–2016 рр. Вибір нижньої межі пов’язаний з 

початком будівництва ЗС України та обумовлений прийняттям законодавчих, 

нормативно-правових документів, що визначили правові засади створення 

Українського війська. Верхня межа дослідження обумовлена прийняттям 
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ДПР ЗС України на період до 2020 року, що передбачала зміни у підходах до 

системи комплектування офіцерським складом ЗС України [18]. 

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 ЗС 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 ЗС України у період 1991–2016 рр.; 

представлено та обґрунтовано авторську періодизацію процесу 

формування офіцерського складу Українського війська; 

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 

ЗС України; 

уточнено та доповнено:  
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статистичні дані чисельності посад офіцерів ЗС 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 ЗС України, зокрема офіцерського складу на коротко-

строкову та середньострокову перспективу реформування ЗС 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.), науково-

практичній конференції “Модернізація та наукові дослідження: інтеграція 

науки та практики” (Вінниця, 24‒25 липня 2020 р.), міжвузівському науково-
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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 ЗС України (акт від 14.06.2020 р.). Крім того, 

окремі матеріали дисертації впроваджені в освітній процес 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. 
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РОЗДІЛ 1  

ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

 

На сучасному етапі трансформації ЗС України в умовах бойових дій на 

Сході України та інтенсифікації процесу набуття взаємосумістності 

Української армії зі збройними силами країн-членів НАТО [76] зростає роль 

та відповідальність основи Збройних Сил ‒ офіцерського складу. 

Наукова тема створення та розвитку інституту офіцерів ЗС України має 

міждисциплінарний характер та досліджується науковцями в галузі 

історичної науки, військових та технічних наук, соціології. Це диктується не 

лише науково-пізнавальними цілями, а й практичними потребами 

ефективного комплектування офіцерським складом ЗС України. 

 

 

1.1. Стан наукової розробки теми дослідження 

 

Для аналізу ступеню вивченості предмету дисертаційного 

дослідження здобувачкою опрацьовано певну сукупність наукових праць 

українських дослідників періоду 1991–2019 рр.: І. Автушенко [1], 

В. Бринцев [47], Н. Вавілова [19], Г. Воробйов [25], Г. Гозуватенко [28], 

М. Думенко [41], В. Колесник [59], Р. Колос [60], П. Костюк [62], 

О. Кузьмук [67], В. Лазоркін [68], Б. Левик [69], О. Лойко [70], В. Машталір 

[73], О. Нашівочніков [77], О. Нікітюк [78], О. Покотило [87], П. Скиба [162], 

І. Сокаль [168], Г. Темко [171], А. Ткачук [172], В. Шевчук [176], 

Б. Якимович [179], які спираючись на статистичні дані архівних матеріалів, 

нормативно-правову базу, монографії, наукові висновки дисертаційних 

робіт під різним кутом і за різним ступенем глибини, досліджували 

політичні, соціально-економічні, нормативно-правові аспекти становлення 

та розвитку офіцерського складу ЗС України.  
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Крім того, в процесі наукового пошуку дисертанткою вивчено наукові 

матеріали з питань комплектування офіцерським складом ЗС України, 

якими займалися в НУОУ імені Івана Черняховського, Центральному 

науково-дослідному інституті ЗС України [162], Національному інституті 

стратегічних досліджень [164], Українському центрі економічних і 

політичних досліджень імені Олександра Разумкова [170]. Також, у процесі 

вивчення обраної теми авторка зверталася до аналітичних та наукових 

матеріалів, які генерують в науково-методичному центрі кадрової політики 

Міністерства оборони України (далі ‒ МО України) та в Головному 

управлінні персоналу Генерального штабу ЗС України, працюючи над 

аналізом комплектування офіцерського складу [40; 64‒65].  

Водночас, аналіз праць українських науковців засвідчив, що в питаннях 

становлення, розвитку, трансформації інституту офіцерів ЗС України 

починаючи з 1991 року і до сьогодення, увага авторів концентрувалася 

переважно в контексті військово-політичних та правових аспектів 

будівництва Збройних Сил і лише побічно стосувалася історико-

статистичного аналізу комплектування офіцерським складом ЗС України. 

Разом з тим, аналіз вітчизняної історіографії показав, що наукове 

надбання нараховує певну кількість праць, які описують науково-

методологічні підходи комплектування офіцерами Збройних Сил [30; 64‒65; 

161‒63] на основі математичних розрахунків, однак фрагментарно 

висвітлюють кількісні показники чисельності офіцерського складу 

ЗС України. 

Більше того, досліджуючи стан наукової розробки теми дисертації, 

авторкою не виявлено окремих праць які присвячені статистичному аналізу 

становлення та розвитку офіцерського складу ЗС України, а наявний 

науковий матеріал, що частково розкриває обрану проблематику, до того ж 

має закритий характер [31]. 

Крім того, аналіз праць українських науковців засвідчив, що в них 

відсутні посилання на іноземні наукові публікації, відповідно це дало авторці 
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підстави зробити висновок, що проблематика створення та розвитку 

офіцерського складу ЗС України була предметом дослідження виключно 

українських істориків. 

Підсумовуючи, важливо зазначити, що тема дослідження 

комплектування офіцерським складом ЗС України постійно перебуває у 

стадії опрацювання з різних точок зору науковців та вимагає вироблення 

рішень та висновків для отримання наукових результатів у подальшому.  

Наукові праці, що висвітлюють проблематику комплектування 

офіцерським складом ЗС України у 1991‒2016 рр., доцільно поділити за 

проблемно-тематичним принципом [54]:  

1) дослідження, в яких знайшли висвітлення процеси комплектування 

офіцерським складом в контексті будівництва ЗС України; 

2) дослідження, в яких безпосередньо розкрито кількісні 

характеристики офіцерського складу в роки становлення та розвитку 

ЗС України. 

Усі історіографічні джерела за видами наукових праць зведені у 

чотири групи:  

монографії;  

дисертаційні дослідження; 

наукові статті у фахових виданнях;  

наукові статті, нотатки та тези наукових конференцій і семінарів.  

Дослідження, в яких знайшли висвітлення процеси комплектування 

офіцерським складом в контексті будівництва ЗС України; 

Основні напрямки становлення та розвитку ЗС України в 

1991‒2016 рр., вплив політичних подій, змін військово-політичного вектору 

та державної політики України щодо соціального захисту 

військовослужбовців на кількісний склад офіцерів розглядалися в 

монографіях науковців І. Автушенко [1], В. Бринцева [47], О. Кузьмука [67], 

А. Папікяна [85] та інш. 
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Так, А. Папікян у своїй монографії “Збройні сили України двадцятого 

століття” [85] всебічно досліджував процес створення, розвитку та 

реформування Збройних Сил незалежної України в 1991‒1999 рр. 

Проаналізував процес формування законодавчої бази, яка стала правовим 

підґрунтям будівництва Української армії, етапи розвитку видів Збройних 

Сил, проблеми організації виховної роботи, героїко-патріотичного 

виховання, становлення і розвитку системи військової освіти, проте питання 

становлення та розвитку офіцерського складу розглядав частково, 

акцентуючи увагу на процесі комплектування командним складом видів 

ЗС України.  

Продовження наукового пошуку у дослідженні напрямків формування 

загальної структури ЗС України відображено в колективній праці військових 

фахівців “Збройні Сили незалежної України. Перші 10 років (1991–2001)” за 

редакцією В. Бринцева. Монографія присвячена вивченню правових основ 

створення та функціонування Збройних Сил незалежної України в перше 

десятиліття та становленню видів ЗС України [47]. В праці досліджувалися 

процеси розбудови Сухопутних військ, Військово-Повітряних Сил, Військ 

Протиповітряної оборони, Військово-Морських Сил, спеціальних родів 

військ ЗС України. Авторський колектив прагнув всебічно розкрити умови 

історичного процесу зародження і розвитку Української армії. Надбанням 

авторів, поряд з питаннями нормативно-правових основ будівництва та 

розвитку військ ЗС України, формування загальної структури ЗС України, 

стали кількісно-якісні характеристики видів та спеціальних родів військ 

ЗС України. Дані формулярів та донесень щодо чисельності офіцерського 

складу видів ЗС України, що наведені в монографії, стали складовою у справі 

вивчення досліджуваної тематики.  

Військово-історичний досвід розбудови українських Збройних Сил 

ХХ століття суттєво доповнює робота “Військове будівництво в Україні у 

ХХ столітті: історичний нарис, події, портрети” [24]. У колективній 

монографії під редакцією О. Кузьмука, поряд з описом періоду відродження 
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українських національних військових традицій, ґрунтовно розглянуто 

становлення Збройних Сил незалежної України на основі формування 

нормативно-правової бази створення та розбудови армії, що у підсумку 

розкрило напрямки військового будівництва в Україні. Продовження 

вивчення тематики реформування та розвитку Збройних Сил знаходимо в 

монографії О. Кузьмука “Формування та еволюція Воєнної організації 

(сектору безпеки і оборони) України (1991‒2012)” [67], де автор висвітлював 

процес формування та еволюції ЗС України шляхом аналізу програмних 

документів щодо реформування армії, акцентував увагу на вихідних умовах 

розбудови армії ‒ тенденції державного будівництва, пріоритети і напрямки 

політики безпеки України, фінансування потреб армії. Визначальними 

науковими даними в монографії стали аналіз державних програмних 

документів, що окреслювали призначення, склад, засади функціонування 

ЗС України та наявність даних щодо скорочення військових структур, 

чисельності особового складу, кількості озброєння і військової техніки. 

Аспекти державної політики щодо підтримання обороноздатності 

держави напередодні вторгнення РФ в Крим та на Сході України, 

проаналізували провідні науковці Національного інституту стратегічних 

досліджень у колективній праці “Світова гібридна війна: український 

фронт” [164]. В монографії аргументовано розкрито прорахунки у процесі 

будівництва ЗС України, що мали місце до 2014 року та які суттєво вплинули 

на стан боєздатності армії на початкових етапах АТО.  

Комплексний аналіз державної політики України щодо соціального 

захисту військовослужбовців та членів їх сімей у 1991‒2014 рр., проведений 

у монографії І. Автушенко [1], дозволив оцінити вплив соціального 

забезпечення військовослужбовців на рівень укомплектованості офіцерським 

складом ЗС України у різні періоди у визначених хронологічних межах.  

Таким чином, аналіз наукових розвідок, що присвячені вивченню 

державної політики будівництва Збройних Сил в 1991‒2016 рр., дозволив 

всебічно висвітлити в роботі етапи розвитку ЗС України, створення їх 



39 

 

структурних елементів та розкрити вплив трансформаційних процесів 

реформування армії на чисельність офіцерського складу в досліджуваний 

період. 

Слід зазначити, що шляхи будівництва ЗС України та їх 

опосередкованого впливу на формування офіцерського складу національного 

війська досить широко досліджували українські вчені у дисертаційних 

роботах. 

Науковці Г. Гозуватенко [28] О. Лойко [70], О. Покотило [87] 

розглядали у своїх роботах шляхи становлення Української армії як одної з 

найважливіших інституцій держави, взаємозв’язки впливу економічного 

розвитку держави і воєнно-політичних рішень керівництва країни та вищого 

військового керівництва на побудову, реформування і розвиток національних 

Збройних Сил, зокрема й офіцерського складу.  

Так, дослідник О. Покотило аналізував історіографію розвитку 

ЗС України в перші роки незалежності держави на основі суспільно-

політичної ситуації, що склалася в результаті розпаду Радянського Союзу, 

досліджував історіографію становлення структури ЗС України, формування 

вищих органів військового управління. Висвітлюючи історіографію 

комплектування особовим складом та створення видів ЗС України, автор 

приділив значну увагу науково-популярним працям та спогадам офіцерів, що 

описували особливості комплектування офіцерськими кадрами, приводили 

статистичні дані укомплектованості офіцерського складу в період 

становлення Збройних Сил [87].  

Комплексно розкрити процес трансформації армії наприкінці 

XX століття та початку XXI століття, описати процес перебудови ЗС України 

протягом 1995‒2005 рр. на основі фактичного історичного матеріалу, 

документів діяльності Верховної Ради України (далі ‒ ВР України) та уряду 

держави щодо побудови професійних Збройних Сил, зробив спробу 

О. Лойко. Науковцем проаналізовано проблеми у сфері військового 

будівництва, які вплинули на процес формування та модернізацію Збройних 
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Сил, досліджено соціально-економічну ситуацію, з урахуванням політичних і 

економічних реалій того часу, актуальних вимог у сфері національної 

безпеки та обороноздатності держави. Однак, вплив зазначених чинників в 

період становлення Збройних Сил на зміни статистичних показників 

офіцерського складу автором висвітлено фрагментарно. Водночас, 

незважаючи на загальний характер, робота має прикладне значення, адже 

науковець спираючись на досвід будівництва збройних сил в провідних 

країнах світу доводить історичну необхідність створення сучасної 

професійної армії України [70]. 

Г. Гозуватенко зроблено спробу відтворити цілісну картину 

будівництва ЗС України в період їх реорганізації в 1991–2007 рр. та вивчено 

головні фактори, що впливали на реалізацію військової реформи переходу на 

контрактну основу ЗС України. В роботі наведено статистичні та аналітичні 

матеріали Генерального штабу ЗС України (далі ‒ ГШ ЗС України) стосовно 

організаційно-штатної структури, кількісно-якісних характеристик особового 

складу, що дозволило використати статистичні дані до обраної теми 

дисертації [28].  

Загальними рисами зазначених дисертаційних робіт стали дослідження 

теоретичних засад формування професійних Збройних Сил, роль армії у 

державотворчих процесах, вплив соціально-політичної ситуації на процес 

формування та розбудови армії. Але проблематику чисельності офіцерського 

складу автори розглядали у загальному контексті, не зупинялися на вивчені 

статистичних даних чисельності посад офіцерів у ЗС України. 

Висвітлення впливу державної політики на формування, становлення 

та розвиток офіцерського складу в процесі будівництва ЗС України 

знаходимо в низці наукових статей у фахових виданнях.  

Так, О. Кузьмук у статті “Еволюція структури Збройних Сил України 

(1991–2011 рр.)”, провів ретроспективний огляд еволюції загальної структури 

ЗС України на основі аналізу програмних документів реформування армії та з 

точки зору аналізу чинників, які відігравали вирішальну роль під час 
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формування та розвитку як організаційних, так і функціональних елементів 

структури Збройних Сил. У даній публікації автор не лише характеризує 

структурні зміни, а й наводить основні результати виконання програмних 

заходів переформатування армії з відповідною оптимізацією їх структури та 

чисельності [66]. 

Певний інтерес становить стаття В. Шевчука “Історіографія створення 

та розвитку Збройних Сил України в 1991–2014 роках”, де автором розкрито 

нагромадження історичних знань стосовно розбудови видів Збройних Сил у 

1991–2014 рр. на основі комплексного опрацювання наукового матеріалу. 

Науковцем висвітлено історичний процес становлення та розвитку 

ЗС України, чинників та наслідків реформування Збройних Сил, але на жаль, 

автор залишив поза своєю увагою розвиток історичної думки щодо 

формування офіцерського складу ЗС України [176].  

До витоків історії створення ЗС України у статті “Збройним Силам 

України чверть століття” звертався П. Костюк. Автором описано етап 

створення Української армії від початку перебудови в СРСР до 1991 року та 

охарактеризовано внесок всеукраїнської громадської організацій “Спілка 

офіцерів України” і патріотично налаштованої громадськості у створення 

ЗС України. У публікації запропоновано авторський поділ історії 

становлення та розвитку ЗС України на етапи починаючи з грудня 1991 року 

по 2016 рік, описано знакові події військового будівництва на кожному з них. 

П. Костюк у статті акцентував увагу на участі “Спілки офіцерів України” у 

формуванні нормативно-правової бази будівництва ЗС України, торкався 

питань впливу політичних та фінансових факторів на розвиток армії та 

наводив дані зміни чисельності особового складу та офіцерів зокрема, у 

визначені у статті етапи [62]. Згадані матеріали мали значення при 

дослідженні початкових етапів створення армії та ролі офіцерів у будівництві 

ЗС України. 

В продовження теми ролі громадських патріотичних організацій у 

створенні національних Збройних Сил, варто звернутися до роботи 
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дослідника В. Лазоркіна [68]. Автор описував події у військових колективах 

Прикарпатського військового округу в кінці 80-х років, що відбувалися під 

впливом змін суспільно-політичної ситуації в СРСР, висвітлював політичні 

погляди серед офіцерів, які підтримували ідею відродження Української 

державності та створення власних Збройних Сил. Автором наведено 

маловідомі історичні факти діяльності Львівського обласного комітету за 

відродження української національної армії та розробку Концепції творення 

Українських Збройних Сил, що в подальшому стала дорожньою картою при 

розробці “Концепції оборони і будівництва Збройних Сил України”. 

Проте варто зазначити, що праці вищезазначених дослідників, 

розглядали процеси будівництва ЗС України в контексті нормативно-

правових актів та програмних документів, які характеризують структурні 

зміни Збройних Сил. П. Костюк, В. Лазоркін зосереджували увагу читачів на 

участі громадських патріотичних організацій у процесах створення та 

реформування армії, однак фрагментарно висвітлювали зміни чисельності 

особового складу та чисельності офіцерів під впливом чинників, які 

відігравали значну роль під час формування та розвитку як організаційних, 

так і функціональних елементів структури ЗС України. 

Дослідження, в яких безпосередньо розкрито кількісні характеристики 

офіцерського складу в роки становлення та розвитку ЗС України.  

Найбільш вагомий внесок в розробку теми становлення та розвитку 

офіцерського складу ЗС України привнесла монографія О. Дашкевича 

“Вищий офіцерський корпус: історія створення та комплектування” [32]. 

Автором розглядалася історія створення та комплектування посад, які 

підлягали заміщенню особами вищого офіцерського складу з моменту 

набуття системності у цьому процесі. Науковим надбанням О. Дашкевича 

являється розробка концепції безперервності еволюції системи 

комплектування вищого офіцерського корпусу, яка спирається на історичні 

приклади побудови та розвитку армій Стародавнього Світу, дореволюційної 

Росії, СРСР та України. Також в монографічній праці викладено теоретичні 
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та практичні засади функціонування кадрових органів ЗС України від 

початку будівництва армії до завершальних етапів ДПР ЗС України на 

2006‒2011 роки, послідовно викладено історичні особливості процесу 

реформування системи комплектування посад, які підлягали заміщенню 

особами вищого офіцерського складу. В даній праці викладено статистичні 

дані щодо чисельності вищого офіцерського складу ЗС України, 

фактологічно наповнено нормативно-правова база комплектування 

офіцерами ЗС України. До того ж, в роботі проаналізована динаміка зміни 

чисельності посад вищих офіцерів, що стало підґрунтям продовження 

дослідження питання оптимальної чисельності офіцерського складу та 

аналізу статистичних показників чисельності старшого та молодшого 

офіцерського складу. 

Важливими даними зазначеної монографії став аналіз законодавчої 

бази з питань будівництва та формування загальної структури ЗС України, 

етапів розвитку видів Збройних Сил, комплектування офіцерським складом 

ЗС України. Водночас, науковий пошук автора не поширювався на 

дослідження питань комплектування категорій старші та молодші офіцери, 

що спонукало звернутися до обраної тематики. 

Соціальні аспекти комплектування ЗС України військовослужбовцями 

військової служби за контрактом та їх вплив на результати цього процесу 

розкрито у монографії науковців Науково-дослідного центру гуманітарних 

проблем ЗС України [89]. Проте слід зауважити, що автори висвітлюючи 

систему соціального захисту військовослужбовців фрагментарно розкрили 

вплив державної політики України щодо соціального захисту 

військовослужбовців та членів їх сімей на комплектування офіцерами 

ЗС України. 

Серед дисертаційних робіт, що висвітлюють окремі аспекти підготовки 

військових кадрів, варто виокремити праці Н. Вавілової [19], В. Колесніка [59], 

Р. Колоса [60], О. Нікітюка [78]. 
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Зокрема, праця В. Колесніка “Підготовка офіцерських кадрів у 

Національній академії оборони України 1992–1999 рр.” [59], в якій автор 

досліджує історію становлення та розвитку Національної академії оборони 

України, досить повно та фактологічно обґрунтовано описує створення 

організаційних засад підготовки офіцерських кадрів у системі військової освіти, 

відображає процес розвитку та становлення матеріально-технічної бази 

підготовки офіцерського складу, торкається проблем розробки програм 

навчання офіцерів. У роботі окреслено напрями зосередження головних зусиль 

військового керівництва в організації підготовки офіцерів, наведено результати 

навчальної діяльності (кількісні показники випускників), запропоновано 

напрями поєднання освітньої складової із процесами розбудови армії, які 

дозволили створити ефективні основи розвитку ЗС України та офіцерського 

складу зокрема. 

Певний доробок, присвячений питанням становлення та розвитку в 

Україні системи підготовки офіцерських кадрів, знаходимо в роботі 

Р. Колоса [60]. Автор проаналізував підготовку офіцерських кадрів для 

інженерних військ на прикладі Військово-інженерного інституту Подільської 

державної аграрно-технічної академії. Науковець досліджував систему 

комплектування змінного та постійного складу інституту, проаналізував 

якісний склад науково-педагогічних працівників та курсантів вишу.  

Тенденції гендерних трансформаційних процесів, що відбувалися у 

ЗС України впродовж 1991–2011 рр., особливості підготовки жінок-

військовослужбовців у вищих військових навчальних закладах (далі ‒ ВВНЗ) 

висвітлила в своїй роботі Н. Вавілова [19]. Окрім того, авторка розглядала 

нормативно-правові засади комплектування ЗС України жінками-офіцерами 

та наводила зміни чисельності жінок-офіцерів у період 2002‒2012 рр. 

Наукові матеріали О. Нікітюка [78] відкрили сторінки процесу підготовки 

військово-медичних кадрів для ЗС України. Автором проаналізовано систему 

підготовки офіцерів медичної служби запасу у вищих навчальних закладах та 
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розкрито підготовку, удосконалення та підвищення кваліфікації військових 

лікарів і військово-медичного персоналу. 

Висновки у вказаних працях щодо проблем становлення вищої військової 

освіти та аналізу чисельність підготовлених офіцерських кадрів були враховані 

при дослідженні обраної тематики. 

Тематиці наукового дослідження адресовано наукові роботи українських 

вчених, в яких розглядалися питання комплектування видів ЗС України. Так, у 

дисертації І. Сокаля [168] описано зміст організаційних заходів щодо 

формування засад національної системи протиповітряної оборони з акцентом на 

процесах трансформації функціональних структур Військово-Повітряних Сил і 

Військ Протиповітряної оборони України та наведено чисельність особового 

складу, зокрема офіцерів.  

О. Нашивочніковим системно розкривається історія створення основ 

Військово-Морських Сил ЗС України (далі – ВМС ЗС України), висвітлюється 

створення органів військового управління, структура та початковий період 

формування родів військ (сил) українського флоту, а також показано кількісний 

склад та якісний стан офіцерського складу Чорноморського флоту на початку 

1990-х років, який став фундаментом ВМС ЗС України [77].  

Г. Воробйовим ґрунтовно розкрито процес створення та розвитку 

Сухопутних військ ЗС України (далі – СВ ЗС України) в 1991–2005 рр., 

наведено особливості добору кадрів на вищі керівні посади в ЗС України, а 

також окреслено основні упущення та недоліки початкових етапів будівництва 

Збройних Сил та СВ ЗС України [25]. 

Дисертацією, в якій докладно вивчався стан укомплектованості 

командних посад офіцерського складу у організаційних структурах ЗС України 

в особливий період є робота С. Горбенко [31], де автор розлого розкрив аспекти 

формування та комплектування військових частин (підрозділів) офіцерами на 

початкових етапах проведення АТО на Сході України. 

Об’єднує зазначені наукові праці те, що їх автори аналізували напрямки 

діяльності військового керівництва щодо створення і реформування видової 
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структури ЗС України, розглядали загальні засади формування видових 

організаційних і функціональних підрозділів та досліджували чинники що 

впливали на їх комплектування особовим складом. Однак зазначені 

дисертаційні роботи мають значно вужчі хронологічні рамки дослідження, ніж 

обрала авторка, до того ж, науковці розглядали проблематику динаміки зміни 

чисельності офіцерського складу як проміжний матеріал, не визначали його 

завданням свого дослідження. 

Варто зазначити декілька наукових праць у фахових виданнях, що 

становлять значний інтерес для нашого дослідження.  

Безпосередньо темі періодизації створення та комплектування 

офіцерського складу ЗС України присвячені наукові статті О. Дашкевича 

“Метод періодизації як інструмент історичного дослідження діяльності 

кадрових органів Збройних Сил України з питань комплектування посад 

вищого офіцерського складу (1991–2011)” [34] та “Вищий офіцерський склад 

на початку створення Збройних Сил України [33]. У статті автор розглядав 

перебіг історичного процесу становлення та розвитку інституту офіцерів 

ЗС України на основі діяльності кадрових органів ЗС України щодо 

комплектування вищим офіцерським складом. Водночас, поряд із 

висвітленням знакових подій процесу комплектування офіцерським складом 

від моменту проголошення незалежності України до сучасності, дослідник 

приводив кількісні дані чисельності офіцерів ЗС України.  

Темі статистичного аналізу комплектування офіцерським складом 

Збройних Сил після проголошення незалежності України присвячена праця 

В. Машталіра [72]. В статті розглянуто причини скорочення чисельності 

офіцерських посад через призму впливу радянської спадщини на вирішення 

питань проходження військової служби офіцерами, однак автор наводить 

зміни кількісних показників офіцерського складу лише до 2005 року. 

Аналізом проблеми комплектування військових частин (підрозділів) 

офіцерським складом з приведенням статистичних даних переймався 

С. Горбенко [31]. Автор дослідження зосередив увагу виключно на періоді 
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проведення хвиль мобілізації на початкових етапах проведення АТО та 

доцільності застосування змішаного виду комплектування ЗС України 

особовим складом у сучасних умовах. 

Питанню вивчення кількісних показників категорій офіцерського 

складу ЗС України присвячена стаття І. Романченко, М. Денежкіна, 

М. Мороза [163], де науковцями описано історичну ретроспективу змін 

вказаних показників, проведено аналіз чинників, які мають вплив на 

співвідношення категорій молодших і старших офіцерів в організаційних 

структурах Збройних Сил в цілому та у видах ЗС України. Але пропонуючи 

теоретико-методологічні способи реалізації збалансованості наведених у 

статті даних, автори обмежують дослідження 2006 роком та не повертаються 

до цього важливого завдання в подальшому.  

Продовження вивчення теми статистичного аналізу офіцерського 

складу ЗС України знаходимо в спільних матеріалах І. Романченко та 

В. Артюха [161], які роблять висновки з набутого досвіду комплектування 

офіцерським складом Збройних Сил на основі методики оцінювання 

ефективності використання кадрового потенціалу в ієрархічній структурі 

ЗС України з урахуванням рівня кваліфікації осіб офіцерського складу. 

Однак, слід зазначити, що автори наведених публікацій, працюючи над 

темою комплектування офіцерським складом ЗС України [29; 30; 72; 161–

163] висвітлювали проблематику статистичного аналізу цього процесу в 

загальних рисах, фрагментарно визначали недоліки та упущення військового 

керівництва щодо комплектування офіцерами Збройних Сил, здебільшого 

пропонували теоретичні розробки удосконалення системи комплектування 

офіцерським складом, лишаючи поза увагою аналіз статистичних даних та 

історичний досвід процесу становлення та трансформації інституту офіцерів 

ЗС України. 

Таким чином, аналіз цієї групи наукових праць висвітлив 

зацікавленість науковців питаннями комплектування офіцерським складом. 
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Водночас, проблематика статистичного аналізу офіцерського складу 

ЗС України у них розкрита недостатньо повно. 

Певний інтерес у дослідженні обраної авторкою тематики мають 

наукові статті, нотатки та тези наукових конференцій і семінарів, яких є 

обмежена кількість. Це передусім публікації В. Машталіра [72–73], де автор 

розглядає питання періодизації формування офіцерського складу, аналізує 

вплив нормативно-правових актів, що регламентували питання 

комплектування офіцерами ЗС України, однак дослідження охоплює лише 

початкові етапи будівництва ЗС України.  

Також, до цієї групи історіографічних праць включено наукові 

матеріали, розроблені в науково-методичному центрі кадрової політики 

МО України та Головному управлінні персоналу ГШ ЗС України. Зокрема, 

наукові статті та тези виступів І. Красоти, В. Скорика [64‒65], які 

стосувалися питань раціонального співвідношення категорій офіцерського 

складу ЗС України. Авторами проаналізовано інформаційний та звітній 

матеріал щодо чисельності офіцерського складу ЗС України за 2006‒2011 рр. 

та показано співвідношення між категоріями офіцерського складу в 

ЗС України та деяких держав-членів НАТО до 2017 року.  

У науковій розвідці І. Печенюка і С. Печенюка [86] 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 ЗС України. 

Варто вказати на значущість для досліджуваної тематики висвітленого 

наукового матеріалу, адже автори на основі звітних і статистичних 

матеріалів, досліджували проблематику формування молодшого і старшого 

офіцерського складу ЗС України з урахуванням фінансово-економічних 

можливостей держави, функціонування організаційної структури армії та 

викликів і загроз сьогодення для України. 

У результаті аналізу історіографії теми дослідження встановлено, що 

дослідники приділяли більше уваги питанням комплектування офіцерським 
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складом на початкових етапах будівництва ЗС України. Водночас, на 

історичному тлі військового будівництва в Україні науковці висвітлювали 

передусім політичні, безпекові, економічні, соціологічні та інші аспекти 

проблематики комплектування офіцерським складом ЗС України.  

Загальними рисами вищенаведених робіт є акцент на досліджені 

теоретичних основ формування професійних Збройних Сил, ролі армії у 

державотворчих процесах, впливу соціально-політичної ситуації на процес 

формування та розбудови Збройних Сил, але проблематику чисельності 

офіцерського складу автори розглядали у загальному контексті, не 

зупиняючись на поглибленому вивчені статистичних даних чисельності 

посад офіцерів у ЗС України. 

Об’єднує зазначені наукові праці також те, що їх автори аналізували 

напрямки діяльності військового керівництва щодо створення і реформування 

видової структури ЗС України, розглядали загальні засади формування 

видових організаційних і функціональних підрозділів та досліджували 

чинники, що впливали на їх комплектування особовим складом.  

Українські науковці активно працювали над теоретико-

методологічними засадами кадрового менеджменту в ЗС України, 

становленням системи підготовки офіцерів, узагальнено досліджували 

кількісно-якісні характеристики офіцерського складу видів ЗС України, 

співвідношення старших та молодших офіцерів в процесі проходження ними 

військової служби. Однак автори в зазначених історичних дослідженнях не 

ставили за мету показати вплив реформаторських перебудов армії на 

кількісні значення чисельності офіцерів, що в свою чергу, не дозволяє 

скласти системне, повне уявлення про становлення та розвиток офіцерського 

складу ЗС України в історико-статистичному аспекті. Крім того, існуючі 

наукові праці, в яких висвітлювався процес комплектування офіцерським 

складом Української армії, мають значно вужчі хронологічні рамки 

дослідження, ніж обрала авторка. Також окремі матеріали, в яких 

досліджувався стан укомплектованості офіцерами та чисельність 
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офіцерського складу мають гриф обмеження, що в свою чергу, спонукало до 

дослідження обраної тематики для висвітлення даних кількісних значень 

категорій офіцерського складу ЗС України станом на 2016 рік на широкий 

загал. 

Таким чином, аналіз історіографії теми дисертації показав, що 

незважаючи на її актуальність і значний науковий інтерес, дотепер відсутні 

цілісні воєнно-історичні праці, в яких би досліджувався процес формування 

офіцерського складу ЗС України. Література, що безпосередньо висвітлює 

тему даного дослідження ‒ комплектування офіцерським складом 

ЗС України в 1991‒2016 рр., у кількісному та змістовному значенні незначна, 

а наявні історичні дослідження носили переважно фрагментарний характер 

та не мають систематизованих статистичних даних.  

 

 

1.2. Джерельна база дослідження 

 

Джерельну базу дослідження сформувала сукупність документів і 

матеріалів, які прямо або опосередковано стосуються історико-статистичних 

аспектів обраної дисертаційної теми.  

Законодавчі та виконавчі нормативно-правові акти органів центральної 

влади, програмні документи щодо розбудови структури ЗС України, архівні 

документи, наукова періодика, аналітичні довідки, підручники і навчальні 

посібники наповнили джерельну базу наукового пошуку. Однак, слід 

зауважити, що в ході дослідження обраної теми авторка зіткнулася з 

перепоною, яка виражалася у обмежені доступу до більшості архівних 

документів, що пов’язані зі статистичними даними офіцерського складу 

ЗС України.  

З метою розкриття у повній мірі досліджуваної тематики, вирішення 

поставленого наукового завдання опрацьовані наукові матеріали і джерела 

дослідження систематизовано та поділені на групи за напрямками, які 
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сприяють вивченню та аналізу проблеми комплектування офіцерським 

складом ЗС України: 

законодавчі та нормативно-правові акти, програмні та концептуальні 

документи, що регулюють будівництво та розвиток ЗС України;  

директивні та розпорядчі документи військової інституції держави, що 

висвітлюють питання комплектування офіцерським складом Української армії; 

документи та матеріали, що зберігаються у фондах архівних установ чи 

кадрових органів ЗС України;  

звітні документи і матеріали (доповіді та аналітичні довідки); 

довідникові та енциклопедичні видання; 

матеріали наукових та науково-популярних видань МО України, НУОУ 

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 для розуміння основних принципів 

становлення та розвитку інституту офіцерів ЗС України у 1991‒2016 рр. 

набули законодавчі і нормативно-правові акти, які поділено авторкою 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 ЗС України, і офіцерського складу 

зокрема. Насамперед, до таких документів належать: “Декларація про 

державний суверенітет України” [35], “Акт проголошення незалежності 

України” [2], Конституція України (з наступними змінами) від 28 червня 

1996 року [61].  

Основними законодавчими актами України, що визначають загальні 

засади державної політики у сфері забезпечення обороноздатності держави, а 

також на законодавчому рівні регулюють підхід до планування у сферах 



52 

 

національної безпеки і оборони є: Постанова Верховної Ради Української 

Радянської Соціалістичної Республіки “Про військові формування на 

Україні” від 24 серпня 1991 року № 1431-XII [91], Закон України “Про 

оборону України” від 6 грудня 1991 року № 1932-XII (з наступними змінами і 

доповненнями) [127], Закон України “Про основи національної безпеки 

України” (зі змінами) від 19 червня 2003 року № 964-IV [128], Закон України 

“Про національну безпеку України” 21 червня 2018 року № 2469-VIII [125].  

Основою вивчення питань створення та розвитку ЗС України став 

Закон України “Про Збройні Сили України” (з наступними змінами і 

доповненнями) від 6 грудня 1991 року № 1934-XII [123], який визначає 

функції, склад ЗС України, правові засади їх організації, діяльності, 

дислокації та керівництва ними. 

Вивчення структурної побудови ЗС України ґрунтувалося на 

положеннях Указів Президента України, а саме: Указ Президента України від 

5 квітня 1992 року № 209 “Про невідкладні заходи по будівництву Збройних 

Сил України”, що визначав початок формування органів управління 

Військово-Морських Сил України [126], Указ Президента України “Про 

Військово-Повітряні Сили України” від 28 січня 1993 року № 31/93, що 

визначав їх створення на базі Військово-Повітряних Сил України та Військ 

Протиповітряної оборони України [92], Указ Президента України “Про 

Сухопутні війська України” від 23 травня 1996 року № 368/96 яким 

сформовано СВ ЗС України [147].  

З метою дослідження історії створення та функціонування новітніх 

родів військ, сил ЗС України ‒ Сил спеціальних операцій ЗС України (далі ‒ 

ССпО ЗС України) та Десантно-штурмових військ ЗС України (далі ‒ ДШВ 

ЗС України) опрацьовано законодавчу базу та відомчі нормативно-правові 

документи. Так, підґрунтям вивчення історії формування ССпО ЗС України 

стали Закон України “Про внесення змін до деяких законів України з питань 

оборони” від 16 червня 2016 року № 1420-VII та “Про внесення змін до 

деяких законів України щодо Сил спеціальних операцій Збройних Сил 
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України” від 7 липня 2016 року № 1437-VII [93‒94], а також Директива 

Міністра оборони України від 17 червня 2007 року № 322/1/07 [37].  

Для висвітлення історії створення та формування ДШВ ЗС України 

розглянуто Директиву начальника ГШ ЗС України від 15 травня 1992 року 

№ 115 та Укази Президента України “Про День високомобільних десантних 

військ” від 27 липня 2012 року № 457 [103‒104], “Про внесення змін до 

деяких указів Президента України” від 21 листопада 2017 року № 379/2017 [96].  

В активі джерельної бази стосовно вивчення чисельності офіцерського 

складу ССпО ЗС України наявні спільні Директиви МО України та 

ГШ ЗС України “Про проведення додаткових організаційних заходів у 

Збройних Силах України” від 30 липня 2015 року № Д-322/1/23, дск [136] та 

від 15 грудня 2017 року № Д-322/1/19, дск [137] та наказ МО України “Про 

затвердження Концепції формування та розвитку Сил спеціальних операцій 

Збройних Сил України” від 9 грудня 2015 року № 704, дск [111]. 

Першоосновою для аналізу чисельності ЗС України стали Постанова 

Верховної Ради України від 19 жовтня 1993 року “Про загальну структуру, 

чисельність та матеріально-технічне забезпечення Збройних Сил України” [105] 

та Постанова Верховної Ради України від 22 грудня 1998 року № 327-XIV “Про 

чисельність Збройних Сил України” (на 1998, 1999 роки) [156]. 

У період 2000‒2009 рр., дослідження кількісних характеристик 

особового складу ЗС України ґрунтувалося на розгляді Законів України “Про 

чисельність Збройних Сил України” [150‒153; 157]. Вирішальним 

нормативно-правовим документом у аналізі чисельності військ на етапі 

розбудови Української армії в 2009‒2011 рр. став Указ Президента України 

“Про невідкладні завдання щодо підвищення обороноздатності України” (на 

2009‒2011 роки)” [139]. 

Зміни кількісних показників чисельності особового складу ЗС України 

впродовж 2011‒2015 рр., вивчалися на основі Закону України “Про 

чисельність Збройних Сил України на 2011 рік” [154] та Закону України 

“Про чисельність Збройних Сил України на 2012 рік” [155], а також було 
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враховано дані з проекту Закону України від 21 листопада 2013 року № 3656 

“Про чисельність ЗС України на 2013 рік” [158] та проекту Закону України 

від 21 листопада 2013 року № 3657 “Про чисельність ЗС України на 2014 рік” 

[159]. Дослідження чисельності особового складу ЗС України за 2015 рік 

спиралося на Закон України від 6 березня 2015 року № 235-VIII “Про 

чисельність Збройних Сил України” [149]. 

З метою виокремлення повноважень МО України та ГШ ЗС України 

спрямованих на підтримання військ (сил) Збройних Сил у постійній бойовій 

та мобілізаційній готовності, комплектування їх особовим складом, 

прийняття громадян на військову службу за контрактом, опрацьовано низку 

Указів Президента України, а саме: Указ Президента України від 21 серпня 

1997 року № 888 “Про затвердження положень про Міністерство оборони 

України та Генеральний штаб Збройних Сил України” [120], Указ 

Президента України від 4 липня 2002 року № 618 “Про внесення змін до 

положень про Міністерство оборони України і Генеральний штаб Збройних 

Сил України” [97], Указ Президента України від 21 вересня 2006 року 

№ 769/2006 “Про Положення про Генеральний штаб Збройних Сил України” 

[130], Указ Президента України від 6 квітня 2011 року № 406/2011 “Про 

Положення про Міністерство оборони України” [132], Указ Президента 

України від 30 січня 2019 року № 23/2019 “Про Положення про Генеральний 

штаб Збройних Сил України” [131] та Постанова Кабінету Міністрів України 

“Про затвердження Положення про Міністерство оборони України” від 

26 листопада 2014 року № 671 (далі ‒ КМ України) [117]. 

Вищеперераховані законодавчі нормативно-правові акти стали 

джерелознавчою базою для розуміння правової основи будівництва ЗС України, 

напрямків формування та розвитку видової структури армії, а також сприяти 

виокремленню завдань та функції військових інституцій держави щодо 

створення підвалин офіцерського складу сучасних Збройних Сил. 
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У другу підгрупу об’єднано концептуальні, доктринальні та програмні 

документи з забезпечення обороноздатності держави, напрямків розвитку та 

розбудови ЗС України.  

Основоположним документом, що визначав концепцію побудови 

тривидової структури ЗС України стала Постанова Верховної Ради України 

“Про Концепцію оборони та будівництва Збройних Сил України” від 

11 жовтня 1991 року №1659-XII [124]. 

Доктринальний документ “Про нову редакцію Воєнної доктрини 

України” в кількох редакціях: [100–101; 140] дозволив відстежити спрямо-

ваність курсу будівництва Збройних Сил за роки незалежності України, 

визначити заходи щодо удосконалення системи здійснення добору кадрів і 

комплектування військових формувань для забезпечення боєздатності 

ЗС України та реформування армії з метою досягнення оперативної і 

технічної сумісності зі збройними силами держав-членів НАТО. 

Питання приведення структури ЗС України, їх чисельності та завдань у 

відповідність з національними інтересами держави та її міжнародними 

зобов'язаннями, вивчення механізмів досягнення оптимальності та 

збалансованості Збройних Сил та шляхів переходу на нову систему 

комплектування особовим складом з метою створення ЗС України, які будуть 

побудовані за принципами та критеріями НАТО, вивчалися на основі 

державних програмних документів: [23; 36; 106–107; 140–144; 146]. 

У третю підгрупу зведені акти військового законодавства – 

законодавчі та нормативні акти державних і військових органів управління 

України, які безпосередньо регулюють питання проходження військової 

служби офіцерами у ЗС України. Це, зокрема Закон України “Про 

військовий обов’язок і військову службу” [90], Укази Президента України 

“Про тимчасові положення про проходження служби громадянами України” 

від 13 травня 1993 року № 174 [148] та від 7 жовтня 1993 року № 429 “Про 

продовження дії статті 2 Указу Президента України від 13 травня 1993 року” 

[138]. Вивчалися також Укази Президента, що вносили зміни до 
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проходження військової служби офіцерським складом [95; 98–99; 108–109] та 

Укази Президента, що урегульовували проходження військової служби 

офіцерським складом в 1991‒2016 рр. [133–135]. Аналізу підлягали Закони 

України, постанова КМ України, накази МО України, які визначали 

положення і особливості виконання військового обов’язку громадянами 

України, зокрема офіцерами, та окреслювали систему правових і соціальних 

гарантії держави для військовослужбовців [102; 110; 135; 145]. Серед 

відомчих розпорядчих документів щодо впорядкування питань проходження 

військової служби в ЗС України та під час виконання громадянами 

військового обов’язку в запасі розглядалися відомчі інструкції та накази 

МО України [49].  

Вищезазначені державні нормативно-правові акти дозволили з’ясувати 

основні засади, зміст і особливості проходження військової служби 

офіцерським складом у різні періоди розбудови та розвитку Української 

армії, а також уточнити сутність тих чи інших термінів і понять, що 

використовуються у дисертації. 

Наступним напрямком групування джерельної бази стали накази та 

директиви МО України, начальника ГШ ЗС України стосовно організації 

діяльності Збройних Сил в контексті формування офіцерського складу та 

управління кар’єрою офіцера в умовах реформування армії. 

Серед найінформативніших джерел слід виокремити накази Міністра 

оборони України, що стосувалися рівнів військової освіти офіцерського 

складу ЗС України [88; 114–115], дослідження даних щодо норм утримання 

особового складу на штатній техніці, озброєнні та в окремих структурах 

ЗС України проводилося на основі відомчих наказів [112–113], вивчення 

переліків військово-облікових спеціальностей здійснювалося у відповідності 

до відомчих керівних документів [122], ознайомлення з правилами обліку 

складу ЗС України проходило на підставі наказу Міністра оборони [121]. 

Дослідження умов формування кар’єри офіцера та її управління 

вивчалося на основі Концепцій кадрової політики [106–107], відомчих 
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наказів які визначали вимоги до паспорту посади [118], призначення на 

посаду [116], та алгоритм управління кар’єрою військовослужбовця [119] та 

Директиви Міністра оборони України “Про основні заходи кадрового 

забезпечення Збройних Сил України на період 2006‒2011 років, подальшого 

удосконалення кадрової політики” від 27.01.2006 р. № Д-1” [38; 129]. 

Вище перелічені наказові та розпорядчі відомчі документи дозволили 

встановити основні вимоги при доборі офіцерів на посади в структурних 

підрозділах МО України та ЗС України, а також алгоритм управління 

кар’єрою військовослужбовця в період проходження військової служби. 

Важливу групу джерел становлять документи та матеріали, що 

зберігаються у фондах архівних установ чи кадрових органів ЗС України. 

Поглиблене їх вивчення надало документальне підтвердження узагальнень і 

висновків щодо функціонування кадрових органів з питань формування 

офіцерського складу та кількісних показників посад офіцерів в ЗС України. 

Аналіз архівних матеріалів фонду Департаменту кадрової політики 

МО України в Галузевому Державному Архіві Міністерства оборони України 

(далі ‒ ГДА МО України, м. Київ) [22; 50‒53; 55–57], в якому містяться 

історичні формуляри та історичні довідки кадрових органів МО України, 

дозволило розкрити зміст та напрямки кадрової політики військового 

відомства, періоди та етапи трансформації кадрових органів, узагальнити 

кількісні зміни офіцерського складу ЗС України. 

Найбільший масив статистичних даних офіцерського складу 

почерпнуто із статистичних та аналітичних матеріалів Кадрового центру 

ЗС України [40], з яких отримано кількісні характеристики зміни чисельності 

посад офіцерів з поділом на роки у визначених хронологічних рамках 

дисертаційного дослідження. Використання зазначених матеріалів дозволило 

робити об’єктивні висновки з історії становлення та розвитку офіцерського 

складу ЗС України. 

Вивчені та проаналізовані здобувачкою архівні документи та 

статистичні матеріали доповнили відомості щодо нормативно-правового 
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регулювання на державному рівні питань будівництва та розвитку 

ЗС України, у тому числі, кадрової політики військового відомства зі 

створення та формування офіцерського складу Української армії за роки 

незалежності України. Дозволили уточнити позитивні і негативні аспекти 

процесу комплектування особовим складом українських Збройних Сил, а 

також документально підтвердили узагальнення та висновки відносно 

статистичних показників офіцерського складу ЗС України. З урахуванням їх 

актуальних та інформативних можливостей вони дозволили уточнити та 

доповнити статистичні дані чисельності посад офіцерів ЗС України за період 

1991–2016 рр. 

Авторкою опрацьовано звітні документи і матеріали (доповіді та 

аналітичні довідки), що містять кількісні та якісні показники чисельності 

офіцерського складу видів, родів військ (сил), оперативних командувань, а 

також узагальнення даних щодо їх укомплектованості [160; 169; 177–178], 

аналізу співвідношень офіцерського складу в українських Збройних Силах та 

арміях провідних країн світу [64–65; 163], стану кадрового забезпечення 

ЗС України в різні періоди розбудови армії. Вказані матеріали сприяли 

встановленню причинно-наслідкових зв’язків, формулюванню висновків, 

встановленню тенденцій під час визначення періодів та етапів створення та 

розвитку офіцерського складу ЗС України, дозволили зробити припущення 

щодо зміни чисельності офіцерів за категоріями в ході майбутнього розвитку 

український Збройних Сил, слугували основою при розробці рекомендації 

напрямів та шляхів вирішення питань комплектування особового складу 

офіцерами. 

Використання тлумачних словників, енциклопедичних, та науково-

довідкових видань [39; 42–46; 54; 166–167; 173–175] дозволило узгодити 

категорійний апарат з досліджуваної тематики.  

Важливою складовою довідково-інформаційного фонду дисертаційного 

дослідження стали матеріали наукових та науково-популярних видань 

МО України, НУОУ імені Івана Черняховського, Українського центру 



59 

 

економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова. Серед 

фахових наукових видань, до яких авторка зверталася та які містять 

матеріали результатів наукових досліджень з історії України, всесвітньої 

історії, історії локальних війн та збройних конфліктів сучасності, історії 

озброєння та військової техніки слід зазначити: “Воєнно-історичний вісник”: 

збірник наукових праць НУОУ імені Івана Черняховського [33; 41; 176], 

“Військово-науковий вісник” Національної академії сухопутних військ імені 

гетьмана Петра Сагайдачного [66]. Науково-теоретичний та науково-

практичний журнал “Наука і оборона” [163], фахове видання у галузях 

“технічні науки” та “військові науки” “Сучасні інформаційні технології у 

сфері безпеки та оборони”, збірник наукових праць НУОУ імені Івана 

Черняховського “Труди університету” (в період заснування мав назву “Труди 

академії”) [161], а також аналітичний журнал Українського центру 

економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова 

“Національна безпека і оборона” [74; 170], стали додатковим джерелом 

наукового матеріалу з обраної тематики. 

Складовою джерелознавчої бази стали щорічники “Біла книга. 

Оборонна політика України” за 2005‒2008 роки [12‒15] і “Біла книга. 

Збройні Сили України” за 2009‒2017 роки [4‒11; 16], у яких ґрунтовно 

розглянуті загальні підсумки реформування і розвитку ЗС України, 

перспективні напрями подальшого реформування Збройних Сил. Особливо 

важливими є розділи книг, де розглянуто структуру, чисельність армії, 

підготовку військ, кадрову політику та військову освіту, соціальні гарантії 

військово-службовців. Окремо слід виділити нарис “Біла Книга 

антитерористичної операції на Сході України” [17], в якій відображені 

героїчні та трагічні сторінки основних подій збройного конфлікту на Сході 

України. 

Частково доповнили джерельну базу нотатки, статті, інформаційні 

повідомлення у вітчизняних історичних, аналітичних, військових 

періодичних та електронних виданнях. Здебільшого, вони були мало 

інформативними, але певні відомості, що містилися у них, дозволили 
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встановити окремі аспекти комплектування офіцерського складу ЗС України 

в ході АТО. Примітною за своєю актуальністю та інформативністю стала 

стаття авторів О. Гарбар, А. Конопкін, О. Кореньков, С. Мовчан “Збройний 

конфлікт в Україні: військова підтримка незаконних збройних формувань 

«ДНР» та «ЛНР» з боку Російської Федерації”, де вказано на прорахунки 

українського командування щодо військово-патріотичного виховання 

особового складу в 2010‒2013 рр. та проаналізовано їх наслідки [26]. 

В  аналітичних матеріалах “Основні напрями реформування і розвитку 

Збройних Сил України на період до 2017 року” [84] та “Стратегічний 

оборонний бюлетень України на період до 2015 року: стислий огляд і 

коментар” [170], “Оборонна політика України на початку XXI століття [81] 

містяться дати й описи певних події і фактів, числові показники, оцінка 

діяльності керівництва держави і ЗС України щодо кадрової політики в армії, 

що певним чином дозволяє доповнити загальну картину з предмету 

дисертаційного дослідження. 

Також авторка в пошуку матеріалів для всебічного висвітлення обраної 

тематики зверталася до вебсторінок (сайтів) офіційних, глобальних, 

національних та регіональних інформаційних мереж. 

Так, офіційний сайт глави держави дозволив ознайомитися зі 

знаковими подіями в усіх сферах життя держави та її Збройних Сил, що мали 

вплив на становлення офіцерського складу. Офіційний вебпортал парламенту 

України [20] став основою у пошуку та вивченні законодавчої нормативно-

правової бази та Постанов КМ України що стосувалися реформування 

Збройних Сил. З сайту інформаційного центру Міністерства юстиції України 

добиралася інформація правового змісту діяльності та розвитку ЗС України. 

Вебсторінка МО України дозволила отримати інформацію про хід 

реформування та розвитку ЗС України, введені в дію нормативно-правові 

документі, що стосуються змін структури війська, завдань, підготовки, участі 

підрозділів ЗС України в операції Об’єднаних Сил (далі ‒ ООС), військово-

соціальної сфери [23; 80]. Інформація, що розміщена на офіційному сайті 
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Ради національної безпеки й оборони України, ознайомлювала з проектами 

нормативних документів та прийнятих рішення щодо розвитку офіцерського 

складу ЗС України. Офіційні сторінки інформресурсу “Ukrinform.ua” 

дозволили ознайомитися з матеріалами розслідувань фактів розкрадання в 

ЗС України та підриву обороноздатності держави у період з 2004 по 2017 

роки, які були представлені на засіданні тимчасової слідчої комісії ВР 

України [48]. Аналітичні матеріали міжнародного рейтингу “Global 

Firepower” дозволили порівняти можливості збройних сил західних країн та 

спроможностей і рівня кадрового потенціалу ЗС України [180]. 

Відеоматеріали з відеохостингу “YouTube” глобальної мережі про військові 

будні та події на Сході України відкрили можливість для більш ґрунтовного 

аналізу причинно-наслідкових зв’язків при комплектування Української армії 

офіцерами [3; 21; 75; 181]. 

Таким чином, аналіз наявної джерельної бази дає підстави вважати, що 

вона є загалом достатньо репрезентативною для об’єктивного осмислення 

теми дисертаційного дослідження і комплексного вирішення поставлених 

наукових завдань. Поєднання відомостей архівних і опублікованих 

документів, статистичних звітів з науковими працями попередників, 

історичними нарисами і спеціальною літературою та низкою інших джерел, 

суттєво розширило фактологічну основу дослідження та знання з обраної 

дисертаційної теми. 

 

 

1.3. Методи дослідження  

 

Важливою умовою успішного проведення наукового дослідження, є 

чітке визначення методологічних засад його проведення, оскільки від цього 

залежить рівень наукової розробки. Для досягнення мети і завдань наукового 

дослідження дисертантка використала сукупність методів наукового 

пізнання, які дозволили визначити шляхи дослідження та спосіб побудови і 
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обґрунтування знань з обраної теми. Дотримання принципів вивчення 

історичних фактів створило необхідні умови для висвітлення історичних 

подій та їх впливу на комплектування офіцерським складом ЗС України. 

Вирішення завдань дослідження проводилося в два етапи. На 

емпіричному етапі проводився пошук фактичного матеріалу, його 

структуризація та аналіз. На теоретичному етапі робота полягала у поясненні 

фактів, розкритті сутності певних явищ та історичних подій, а також у 

виявленні закономірностей їх впливу на показники чисельності офіцерського 

складу ЗС України в 1991–2016 рр. Отримані знання в узагальненому вигляді 

викладені у висновках розділів і загальних висновках дослідження. 

У дисертації використані методологічні підходи, запропоновані у 

працях А. В. Бочарова “Основные научные методы в историческом 

исследовании” [18, с. 13-15, 38-42, 98, 120], И. Д. Ковальченко “Методы 

исторического исследования” [58, с. 182-199, 309, 330-334, 351-353, 376-383], 

В. Логинова “Диалектика военно-исторического исследования” [71, с. 28]. 

Реалізація методів прикладної статистики в дослідженні проводилася у 

відповідності до наукових праць А. И. Орлова “Прикладная статистика” [82–83], 

С. Герасименко, А. Головач, А. Єріна “Статистика” [27, с. 13]. 

Методологічну основу дослідження складали дослідницькі принципи 

історизму, об’єктивності, всебічності, детермінізму, комплексності. 

Принцип історизму зорієнтував нас на послідовно історичний підхід до 

дослідження як суспільних процесів, подій і явищ, що відбувалися в Україні 

так і до розвитку історичних змін Збройних Сил після здобуття незалежності 

України. Дотримання принципу історизму дозволило розкрити вплив воєнно-

політичної, соціально-економічної ситуації в державі на процес 

трансформації Збройних Сил. Слідування цьому принципу відкрило 

можливості розглядати тенденції зміни чисельності офіцерського складу у 

взаємозв’язку з історичними фактами та подіями в ході становлення, 

реформування та розвитку ЗС України. Дотримуючись принципу історизму 

вдалося висвітлити причинно-наслідкові зв’язки реформи армії та 
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чисельності посад офіцерів і укомплектованості офіцерського складу у 

визначених у дисертації хронологічних межах. 

Дотримання принципу об’єктивності спонукало осмислювати історичні 

джерела, події і факти, які характеризували стан реформування Збройних 

Сил під кутом достовірності та неупередженості, співставлення різних точок 

зору на те чи інше явище або подію. Це дозволило розкрити позитивні і 

негативні сторони діяльності військово-політичного і військового 

керівництва України стосовно комплектування офіцерським складом 

ЗС України. Використання у роботі вказаного принципу дозволило на основі 

достовірних статистичних даних чисельності посад офіцерів висвітлити як 

насправді впливали процеси реформування армії та рівень боєздатності 

Збройних Сил. 

Принцип всебічності забезпечив виявлення і максимальне врахування 

основних факторів та умов, що впливали на комплектування офіцерським 

складом Збройних Сил у визначених у досліджені хронологічних рамках. 

Дотримання в роботі дослідницького принципу детермінізму як вчення 

про універсальний закономірний зв’язок предметів, обставин та явищ, які 

передують у часі події і викликають її, розширило межі дослідження та 

дозволило висвітлити характер буття і теорію відносин завдяки яким 

продукуються події і явища, визначається їх природа та спосіб існування. 

Тобто принцип детермінізму, як принцип причинності, згідно з яким не існує 

нічим не зумовлених подій, кожне явище породжене певним попереднім 

явищем, сприяв виявленню закономірного зв’язку подій, які породжені 

попереднім, тобто причиною та наступного ‒ наслідку, тобто результату [63]. 

Керуючись принципом детермінізму, авторка в роботі визначила зв’язок між 

процесами реформування Збройних Сил і причинами, що передували 

скороченню загальної чисельності особового складу та офіцерів зокрема. 

Вказаний принцип дав можливість дослідити, за яких умов процеси 

реформування армії та скорочення чисельності офіцерів породжували 
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подальше скорочення, а також висвітлити основу цього взаємозв’язку та його 

результативну сторону. 

Принцип комплексності дозволив дослідити історичний процес 

становлення та розвитку офіцерського складу ЗС України з урахуванням 

поглядів історичної науки та концептуальних засад військових наук. 

Звернення до принципу комплексності допомогло простежити 

взаємозумовлений і взаємоузгоджений розвиток системи комплектування 

особовим складом ЗС України як єдиного цілого, який забезпечує зв’язок 

усіх підсистем і елементів з метою ефективного комплектування армії 

офіцерським складом. 

Зазначені дослідницькі принципи наукового пізнання дозволили 

відтворити та репрезентувати цілісну картину історичних подій і забезпечити 

вирішення завдань дослідження. 

Для вивчення фактів, подій і процесів у дослідженні застосовані 

загальнонаукові методи та спеціальні методи історичного дослідження, а 

також методи прикладної статистики. 

Основним засобом пізнання і відтворення предмету дисертаційного 

дослідження стали загальнонаукові методи наукового пізнання.  

Роль аналізу і синтезу полягала в тому, щоб розчленувати на складові 

елементи процес комплектування офіцерським складом, послідовно і 

детально відтворити увесь процес виникнення та розвитку офіцерської 

складової Збройних Сил з урахуванням конкретних умов. Їх застосування 

дозволило накопичити факти про об’єкт дослідження, його властивості й 

співвідношення з іншими об’єктами. Зазначені метод наукового пізнання 

дозволили відтворити у чіткій послідовності процес формування й розвитку 

системи комплектування офіцерським складом, розкрити сутність та 

пояснити причини виникнення трансформацій чисельності посад 

офіцерського складу. Іншими словами, застосування аналізу і синтезу, як 

методів теоретичного пізнання, дозволило з’ясувати історію предмета 
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дослідження. На їх основі було здійснено дослідження передумов 

становлення та розвитку офіцерського складу ЗС України. 

На емпіричному та теоретичному рівнях дослідження, за рахунок 

загальнонаукових методів проведено аналіз взаємозв’язків і відносин між 

окремими фактами, подіями чи явищами, що проходили в різні періоди 

будівництва та трансформації Збройних Сил та які прямо чи опосередковано 

впливали на розвиток процесу комплектування офіцерами ЗС України. 

Результатом аналізу було встановлення ознак і властивостей предмету 

дослідження з метою їх всебічного вивчення. Розкриття своєрідності, 

специфічних особливостей та об’єднання в єдине ціле часткових знань з 

метою подальшого узагальнення та отримання нових знань про 

комплектування офіцерського складу відбулося за рахунок застосування 

методу синтезу в історичній науці. Методом порівняння явищ і процесів, що 

проводилися в ході реформування та розвитку Збройних Сил, встановлено 

їхні подібні ознаки та властивості впливу на предмет дослідження, а також 

виявлено відмінності між окремими фактами, діями державного та 

військового керівництва в різні періоди реформування армії на процеси 

перебудови офіцерської складової ЗС України. Водночас, методом 

узагальнення встановлено загальні зв’язки подій і явищ та результатів у 

дисертаційному дослідженні.  

Шляхом застосування логічного методу здійснювалося пізнання 

закономірностей розвитку офіцерського складу. На його основі 

пояснювалися події, що передбачали подальший розвиток процесу 

комплектування офіцерським складом ЗС України. 

Подальше дослідження теми роботи базувалося на використанні 

системного підходу, який дозволив дослідити елементи системи 

комплектування офіцерським складом ЗС України та взаємозв’язки між її 

елементами.  

Таким чином, завдяки загальнонауковим методам наукового пізнання 

сформульовано обов’язкові формальні атрибути дисертації, визначено 
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значущість отриманого досвіду комплектування офіцерським складом 

Збройних Силу у процесі військового будівництва в Україні, вироблено 

практичні рекомендації для використання набутого досвіду у теорії і 

практиці сучасних ЗС України. 

Поєднання в роботі сукупності спеціальних методів воєнно-

історичного дослідження мало визначальне значення. Результатом 

застосування історико-системного методу було дослідження процесу 

комплектування офіцерським складом як цілісної системи, яка є складовою 

військово інституції. Завдяки історико-генетичному методу висвітлено 

зародження та розвиток інституту офіцерів у визначених хронологічних 

межах, послідовно розкрито властивості, функції та зміни, що були 

притаманні офіцерській складовій Збройних Сил, а також визначено 

причинно-наслідкові зв’язки та закономірності у процесі її історичного 

розвитку. Історико-порівняльний метод сприяв з’ясуванню тенденцій 

становлення та розвитку офіцерської спільноти шляхом порівняння різних 

даних одного й того самого об’єкта у часі, у просторі, причому, з 

урахуванням статистичних показників. Проблемно-хронологічний метод 

дозволив визначити проблемні питання на кожному етапі розвитку 

офіцерського складу ЗС України, встановити їх вплив на зміни чисельності 

офіцерського складу з позицій взаємозумовленості процесу. 

За допомогою методу періодизації були виявлені основні періоди і 

етапи, що розкривають об’єктивні закономірності та особливості 

комплектування офіцерським складом ЗС України в період 1991–2016 рр. 

За формою спеціальні методи воєнно-історичного дослідження мали 

описовий характер, однак були підтверджені кількісними статистичними 

даними. Вище зазначені спеціальні методи історичного пізнання дозволили 

розкрити загальний історичний процес становлення та розвитку офіцерського 

складу, виявити причинно-наслідкові зв’язки та тенденції комплектування 

офіцерами ЗС України.  
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Під час всебічного вивчення теми використано також 

міждисциплінарні методи із суміжної галузі науки ‒ методи прикладної 

статистики.  

Методи прикладної статистики придатні для роботи з числовою 

інформацією, адже вони призначені для дій з сукупностями, групами, тобто 

масовим матеріалом, а не з окремими випадками, об’єктами чи 

індивідуумами. Математико-статистична обробка емпіричних даних і 

кількісне формулювання встановлених фактів і узагальнень, що включають 

традиційні математико-статистичні методи (дескриптивна статистика, 

вибірковий метод, аналіз часових рядів, кореляційний аналіз), при описі 

сукупності даних, дозволяють проводити статистичний підрахунок та 

застосування статистичних методів. 

Таким чином, математизація історичної інформації ‒ різнопланове і 

масштабне явище, що виражається у вигляді обробки даних, що містять 

власне кількісну інформацію про досліджуваний об’єкт [79, с. 5-8]. 

Методи прикладної статистики в роботі застосовано для аналізу даних 

досліджуваного об’єкту, даних різної категорії об’єкту, та з метою 

застосування статистичних методів і моделей для аналізу конкретних даних і 

успішного вирішення завдань конкретної області. Серед численних методів 

прикладної статистики в роботі застосовано кореляційний аналіз. Кореляція ‒ 

це показник, що відображає взаємну залежність двох або більше величин. 

При цьому величини повинні обиратися випадково, а залежність 

визначається або збігом, або відносинами причинності. Тільки при зміні 

значення однієї величини, яка тягне за собою неминучу систематичну зміну 

значення іншої величини, кореляція вважається встановленою. Така зміна 

може бути виражена у вигляді коефіцієнта кореляції, або кореляційного 

відношення. Коефіцієнт кореляції показує, наскільки тісно дві змінних 

пов’язані між собою. Таким чином, кореляційний аналіз виявляє структуру 

взаємозв՚ язків ознак, що характеризують досліджуване явище чи процес, 
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але не здатний пояснити, чим обумовлена саме така структура зв’язків 

[79, с. 16-20]. 

Шляхом кореляції здійснено описовий аналіз статистичних даних 

чисельності посад офіцерів з метою всебічного розкриття змісту процесу 

комплектування офіцерським складом ЗС України в період 1991‒2016 рр. 

Для досягнення поставленої мети наукового завдання, при накопиченні 

статистичних даних категорій офіцерського складу використано 

документальний облік як спосіб одержання відомостей, при цьому дотримано 

вимоги однорідності одиниць виміру як умови коректності обчислення, 

застосовано властивості однотиповості та порівнянності даних для їх 

узагальнення, зіставлення та виявлення кореляції між даними різної категорії 

досліджуваного об’єкту [27, с. 13].  

Оцінювання ефективності комплектування офіцерського складу 

проводилося за допомогою різних математичних моделей. Математичні 

моделі, їх методи та показники, які були використані для оцінювання або 

розрахунку окремих параметрів офіцерського складу ЗС України 

представлено у додатку [додаток А]. 

Стохастичні моделі дозволили знайти середні характеристики процесів 

динаміки кадрових систем, часові функції більш високого порядку, тобто 

отримати більш повні характеристики процесів та оцінити імовірнісні 

відхилення процесів комплектування особовим складом, підготовки та 

накопичення військовонавчених офіцерських ресурсів від середніх значень. 

Крім того, на основі імовірнісних аналітичних моделей досліджувалися 

граничні стани системи за заданих значень параметрів. 

Детерміновані моделі завдяки простоті структури, наочності та 

зручності реалізації використовувалися для обґрунтування раціонального 

співвідношення кількості старших і молодших офіцерів у складі ЗС України 

та оцінювання ефективності способів комплектування ЗС України особовим 

складом та визначення його раціонального складу.  
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Аналіз математичних моделей свідчить про те, що більш розробленими 

нині є детерміновані, ніж стохастичні моделі. Вибір математичної моделі 

визначався особливостями конкретної наукової задачі, наявністю вихідних 

даних, метою дослідження, що проводиться.  

Для розробки рекомендацій щодо шляхів підвищення ефективності 

комплектування офіцерським складом ЗС України в роботі застосовувалася 

модель, представлена марковським поглинальним ланцюгом [162, с. 176-190]. 

На основі зазначеної моделі було проведено прогнозування чисельності 

офіцерського складу на короткострокову та довгострокову перспективу 

розвитку ЗС України. Отже, поєднання принципів наукового пізнання, 

загальнонаукових, спеціальних історичних і міждисциплінарних підходів 

наукового дослідження, дозволило на теоретичному рівні достовірно 

розкрити досвід комплектування офіцерським складом ЗС України, а також у 

повному обсязі реалізувати мету та виконати наукове завдання дослідження. 

Суворе дотримання принципів історичного дослідження дозволило 

авторці в ході викладення матеріалу, його узагальненні та виробленні 

висновків уникати таких суттєвих хиб, як непослідовність, неконкретність, 

суб’єктивізм, безсистемність, відірваність від історичних реалій. 

Загальнонаукові і спеціальні методи наукового дослідження дозволили 

встановити причинно-наслідкові зв’язки, особливості та закономірності 

скорочення чисельності офіцерського складу у визначених у дисертації 

хронологічних рамках.  

Безумовно, методи історичних досліджень, засновані на використанні 

засобів математичної обробки даних, дозволили переглянути під іншим 

кутом зору вже відомі проблеми реформування та розвитку ЗС України та їх 

комплектування офіцерським складом, а також поставити і вирішити 

принципово нові завдання вивчення історичного минулого. 



70 

 

Висновки за розділ 1. 

 

Таким чином, шляхом критичної оцінки стану наукової розробки теми 

дисертації, встановлено, що обрана тема з низки об’єктивних і суб’єктивних 

причин висвітлена лише частково. Важливо зазначити, що комплексні 

наукові праці, в яких проводилося дослідження і систематизація досвіду 

комплектування офіцерського складу ЗС України в період 1991‒2016 рр. та 

мали історико-статистичний характер, відсутні. 

Сукупність державних програмних документів, нормативно-правових 

актів з питань будівництва ЗС України та комплектування офіцерським 

складом зокрема, стосувалися обраної тематики опосередковано. Коло 

історичних матеріалів містили узагальнюючі обриси шляхів формування 

офіцерської складової та описують здебільшого події та заходи керівництва 

держави та військового керівництва, які безпосередньо впливали на побудову 

та розвиток Збройних Сил. Питання аналізу чисельності категорій 

офіцерського складу в ході трансформаційних процесів армії в період 

1991‒2016 рр., не розглядалися. Водночас, наявна джерельна база створила 

можливості для творчого опрацювання наявних інформаційних джерел та 

всебічного розкриття предмету дослідження, вирішення поставленого 

наукового завдання та досягнення його мети. 

Застосування у роботі загальновизнаних принципів наукового 

дослідження у поєднанні з загальнонауковими і спеціально-історичними 

методами наукового пізнання дозволило достовірно відтворити цілісний 

процес створення та розвитку інституту офіцерського складу ЗС України в 

означених хронологічних межах, уникнути непослідовності, суб’єктивізму, 

безсистемності при його розгляді. Разом з тим, вирішення наукового 

завдання дослідження потребувало творчого осмислення загальноприйнятих 

методів наукового пізнання та запозичення спеціальних методів інших наук.  

Таким чином, теоретико-методологічна основа воєнно-історичного 

дослідження дала змогу достовірно відтворити історичні етапи 

комплектування офіцерським складом ЗС України в означених 

хронологічних межах та реалізувати поставлені дисертанткою мету і 

завдання дослідження. 
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РОЗДІЛ 2 

ЧИННИКИ, ЩО ВПЛИНУЛИ НА ФОРМУВАННЯ ОФІЦЕРСЬКОГО 

СКЛАДУ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ 

 

 

Сучасна воєнно-політична обстановка довкола України залишається 

складною та обумовлена динамічністю і нестабільністю подій і процесів у 

політичній, воєнній, економічній та інших сферах життєдіяльності світу [17].  

Зміни, що відбуваються у воєнно-політичній обстановці, поставили 

нашу державу перед об’єктивною необхідністю зміцнення та реформування 

ЗС України. До того ж, в умовах незавершеного збройного конфлікту в 

східних регіонах держави, тимчасової окупації РФ території Автономної 

Республіки Крим, ЗС України залишаються провідним фактором 

стримування збройної агресії проти України.  

В умовах сьогодення, роль Збройних Сил у розвитку та розбудові 

мирного майбутнього країни зростає, тому перетворення армії на ефективний 

інструмент захисту державних інтересів залишається нагальним, одним із 

головних завдань військового керівництва, оскільки безпосередньо впливає 

на рівень національної безпеки держави. 

Сучасна Україна зосередилася на побудові нової структури Збройних 

Сил, вирішила рухатися у напрямку створення професійної, компактної, 

добре оснащеної та вишколеної армії, яка спроможна виконувати завдання, 

що поставлені силам оборони та відповідати принципам і стандартам, 

прийнятими країнами-членами НАТО. Тому у вирі сьогоднішніх процесів 

трансформації війська висококваліфіковані офіцери є запорукою досягнення 

амбітної мети – спроможності ЗС України взаємодіяти з силами Альянсу [17]. 

З огляду на потребу формування складової сектору безпеки за 

стандартами НАТО, варто більш докладно проаналізувати чинники впливу на 
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комплектування офіцерським складом ЗС України, маючи за мету ефективно 

та об’єктивно оцінити процес для подальшого врахування в майбутньому. 

З методичної точки зору множину чинників, що впливали на якість та 

ефективність комплектування ЗС України особовим складом, доцільно 

розподілити на дві групи: зовнішні і внутрішні (додаток Б). 

До основних зовнішніх чинників належать: тенденції розвитку воєнно-

політичної обстановки довкола України та зміни рівня воєнної небезпеки; 

характер воєнних конфліктів, форми і способи застосування в них військ; 

тенденції розвитку збройних сил суміжних держав, їх озброєння та 

військової техніки; створення коаліції держав для спільного застосування 

збройних сил [19, с. 198; 45, с. 8]. 

До основних внутрішніх чинників належать: економічний (економічний 

стан держави та економічна політика держави стосовно збройних сил); 

соціальний; демографічний; нормативно-правовий; фізико-географічний; 

морально-психологічний стан та інші [18, с. 196; 19, с. 198; 45, с. 8]. 

У роботі авторка зосередилася на дослідженні комплексу зовнішніх і 

внутрішніх чинників, що впливали на ефективність комплектування 

ЗС 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 ЗС України та 

вплив рівня фінансування потреб армії на чисельність офіцерського складу. 

Співвідношення категорій офіцерського складу збройних сил країн-членів 

НАТО розглядалося як зовнішній чинник.  

На думку авторки, такий підхід є загалом продуктивним і дає 

можливість:  

по-перше, дослідити умови становлення інституту офіцерів новітньої 

України, як певного фундаменту, на якому у 1991 році почав створюватися 

офіцерський склад ЗС України;  
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по-друге, висвітлити причинно-наслідкові зв’язки між подіями і 

явищами процесу реформування Збройних Сил та статистичними 

показниками чисельності офіцерів. 

 

 

2.1. Нормативно-правова основа становлення офіцерського складу 

Збройних Сил України 

 

Впродовж неповних тридцяти років історія становлення та розвитку 

офіцерського складу ЗС України характеризувалася наступними елементами 

перебудови: приведення у відповідність до викликів та загроз національній 

безпеці чисельності національних Збройних Сил, реформування видової 

структури та системи органів військового управління, зміни функціональної 

структури кадрових органів та принципів і політики кадрового менеджменту, 

удосконалення структури, бойового та чисельного складу офіцерів [5‒11].  

Реалізація вимог програмних документів МО України та 

ГШ ЗС України щодо комплектування Збройних Сил кваліфікованим 

особовим складом [49; 55; 62; 64‒65] забезпечили розвиток кадрового 

потенціалу та раціональне використання кадрів, підвищили якість 

комплектування Збройних Сил кваліфікованими офіцерськими кадрами та 

військово-службовцями за контрактом [8, с. 23-24]. 

Однак рівень боєздатності ЗС України на початкових етапах збройної 

агресії РФ в 2014 році потребував перегляду встановлених норм ведення 

кадрової роботи щодо доукомплектування військових частин (підрозділів) 

Збройних Сил, з метою забезпечення адекватного реагування на фактичні 

виклики та загрози що постали перед державою [10, с. 3, 18]. 

Становлення офіцерського складу після проголошення незалежності 

України мало складний історичний шлях.  

Як відомо, 6 грудня – День Збройних Сил України, однак для багатьох 

пересічних українців є невідомим той факт, що з моменту прийняття 
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Верховною Радою України (далі ‒ ВР України) Законів України “Про 

оборону України” [63] та “Про Збройні Сили України” [59] у грудні 

1991 року, процес створення Збройних Сил пройшов тернистий шлях, на 

якому патріотично налаштовані кадрові офіцери, майбутні політики, 

громадські діячі відіграли особливу роль [36, с. 277-278; 40; 41]. 

На зламі 1990-х років по мірі зростання кризових економічних, 

політичних явищ в СРСР низка українських політичних течій, зокрема 

Народний Рух України, за сприяння громадських патріотичних організацій 

поряд з гаслами про державний суверенітет України стала вимагати 

створення національних Збройних Сил [36; 40]. Водночас, практичні кроки 

щодо створення ЗС України, було зроблено у Львові на початку 1990 року. 

Львівський громадський комітет за відродження Української національної 

армії за підтримки Народного Руху України розробив Концепцію створення 

ЗС України, яка була схвалена на першій сесії Великої Ради Народного Руху 

України і в подальшому стала дорожньою картою для народних депутатів 

України на шляху створення національних Збройних Сил в 1991‒1992 рр. 

[36, с. 277-278]. 

Прийняття 16 липня 1990 року Верховною Радою Української 

Радянської Соціалістичної Республіки “Декларації про державний 

суверенітет України” проголошувало право України мати власні Збройні 

Сили, внутрішні війська та органи держбезпеки [24].  

У відповідності до “Декларації про державний суверенітет України” і 

[68], та з метою консолідації військовослужбовців на теренах України була 

прийнята Постанова Верховної Ради Української РСР від 30 липня 1990 року 

№ 88-XII “Про проходження строкової військової служби громадянами 

Української РСР та використання працівників правоохоронних органів 

республіки за її межами” [70]. Зазначена Постанова, вимагала від Ради 

Міністрів Української РСР в місячний термін забезпечити повернення до 

постійного місця служби працівників правоохоронних органів республіки, 

які беруть участь в охороні громадського порядку та локалізації 
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міжнаціональних конфліктів в інших регіонах СРСР. Крім того, вказаний 

нормативний документ визначав терміни переведення до України 

військовослужбовців строкової служби з військових частин регіонів, де 

тривали міжнаціональні конфлікти, та впорядковував, починаючи з осені 

1990 року, призов на строкову військову службу громадян України.  

Подальшим практичним кроком побудови Збройних Сил стала 

Постанова Ради Міністрів Української РСР від 13 вересня 1990 року № 250 

“Про створення Комітету по зв’язках з Міністерством оборони СРСР при 

Раді Міністрів УРСР” [77], яка визначала повноваження Комітету щодо 

координації роботи з Міністерством оборони СРСР з питань призову 

громадян на дійсну військову службу, вирішення питань розміщення та 

життєзабезпечення військових частин (підрозділів) та підготовку проектів 

законодавчих і нормативних актів щодо організації порядку проходження 

військової служби та функціонування Збройних Сил СРСР на території 

республіки.  

Вирішальним кроком у формуванні суверенної держави з власними 

Збройними Силами стало прийняття ВР України “Акту незалежності 

України” [3] та Постанови “Про військові формування на Україні” від 

24 серпня 1991 року № 1431-XII [51]. Верховна Рада ухвалила рішення про 

взяття під свою юрисдикцію усіх розташованих на території України 

військових формувань Збройних Сил колишнього СРСР та про створення 

одного з ключових відомств – Міністерства оборони України. Фактично 

постанова стала початком будівництва ЗС України як державної військової 

інституції, а країна отримала у спадок чи не найпотужніше угруповання 

військ загальною чисельністю 726 536 військовослужбовців та 180 тис. 

працівників, з них офіцерів ‒ 245 824 (33,83 %), генералів (адміралів) – 

0,28 %, старших офіцерів 66,72 %, молодших офіцерів ‒ 33 % [21, с. 178]. 

Отже, історія створення офіцерського складу ЗС України бере початок 

з моменту проголошення “Акту незалежності України” 24 серпня 1991 року. 
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Подальші віхи історії формування офіцерського складу Збройних Сил 

тісно переплітаються з Законами України, Указами Президента України та 

нормативно-правовими актами органів центральної виконавчої влади щодо 

основ будівництва ЗС України та подальшого забезпечення функціонування 

складової сектору оборони.  

В ході дослідження законодавства України у воєнній сфері, що 

визначало становлення та розвиток офіцерського складу впродовж 

1991‒2016 рр., встановлено логічну послідовність впровадження законодавчих 

актів вищих органів державної влади щодо формування офіцерського складу 

та їх впливу на зміну чисельності офіцерів ЗС України.  

Проміжок часу 1991‒1992 рр. слід вважати як підготовчий етап у створенні 

ЗС України і офіцерського складу зокрема. Так, до введення в дію нових наказів з 

кадрових питань, діловодство та облік офіцерського складу здійснювався 

відповідно до вимог наказів Міністра оборони СРСР №170-83 та 0200-84 

[22, с. 72]. З метою об’єднати безсистемну сукупність військових формувань, що 

дислокувалися на території України, привести військові підрозділи в єдину 

боєздатну структуру, під керівництвом голови постійної комісії ВР України з 

питань оборони і державної безпеки, була сформована спеціальна робоча група 

військових фахівців, яка опрацьовувала винесені на обговорення проекти Законів 

України стосовно обороноздатності держави [23, с. 66].  

Ключовими законодавчими та нормативними актами щодо становлення 

організаційної структури ЗС України і офіцерського складу зокрема, були 

“Концепція оборони і будівництва Збройних Сил Україниˮ від 11 жовтня 

1991 року № 1659-XI [35] та Закон України “Про оборону України” [63] і 

Закон України “Про Збройні Сили України” [59].  

Відповідно до Закону України “Про оборону України” 

встановлювалися засади оборони України, а також повноваження органів 

державної влади, основні функції та завдання органів військового 

управління, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого 

самоврядування, обов'язки підприємств, установ, організацій, посадових осіб, 
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права та обов’язки громадян України у сфері оборони. Поряд з ним, Закон 

України “Про Збройні Сили України” визначав функції, склад ЗС України, 

правові засади їх організації, діяльності, дислокації, керівництва та 

управління ними. Стаття 4 Закону визначала, що чисельність Збройних Сил 

встановлюється ВР України за поданням Президента України. Положення 

“Концепції оборони і будівництва Збройних Сил України” визначали 

оптимальну чисельність особового складу на рівні 0,8-0,9 % від кількості 

населення України, що становило 400-420 тис. осіб [35]. 

Першочерговими нормативно-правовими актами, які стали основою 

формування ієрархічної структури офіцерського складу Української армії, 

був наказ про призначення очільником МО України командувача 17-ї 

Повітряної армії генерал-майора Костянтина Морозова від 3 вересня 

1991 року та Постанова КМ України “Питання Міністерства оборони 

України”, яка затверджувала Тимчасове положення про Міністерство 

оборони України [87]. Зазначена Постанова визначала кількість заступників у 

МО України та чисельний склад колегії МО України. Головні завдання та 

повноваження відомства стосовно встановлення чисельності особового 

складу видів і родів військ, організаційно-штатної структури військ, 

підготовки та розстановки військових кадрів, призову та звільнення в запас 

військовослужбовців [87].  

Попри постійну роботу військового керівництва щодо створення 

нормативно-правових засад формування Українського війська, значна 

кількість військ і озброєння перебували в розрізненому стані. Низький рівень 

самосвідомості, ідентичності та патріотизму превалював у військах, високий 

рівень морально-психологічної готовності офіцерів та військовослужбовців 

повернутися для продовження військової служби на територіях республік 

Співдружності Незалежних Держав не сприяли готовності армії виконувати 

завдання з оборони держави. За цих умов пунктами наказу Міністра оборони 

України від 23 грудня 1991 року № 4 “Об организации непосредственного 

управления войсками дислоцированными на территории Украины” 
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визначалося на базі Київського військового округу до 30 грудня 1991 року 

створити оперативну групу Головного штабу МО України, в обов’язки якої 

входило безпосереднє керівництво військами, що дислокувалися на території 

України [46]. 

Для унормування питань обліку особового складу була прийнята 

Постанова КМ України “Про визначення структури Центрального апарату 

Міністерства оборони України”, яка передбачала формування управління 

кадрів МО України [15]. Основними функціями управління кадрів 

визначалися облік, підбір та розстановка кадрів. З метою забезпечення 

виконання функцій в управлінні кадрів створювалися окремі відділи. 

Підбором і розстановкою кадрів опікувався перший відділ, четвертий відділ 

контролював облік прапорщиків, робота п’ятого відділу спрямовувалася на 

облік офіцерського складу Військово-повітряних Сил та Військово-Морських 

Сил. Перший наказ Міністра оборони України (по особовому складу) видано 

25 листопада 1991 року № 01, підписано заступником начальника Управління 

кадрів МО України [32]. 

Прийняття ВР України Постанови “Про текст Військової присяги” від 

6 грудня 1991 року № 1936-XII [80] започаткувало з січня 1992 року процес 

приведення до добровільної присяги на вірність народові України 

дислокованих на українській території військ. Це прискорило міждержавне 

переміщення кадрів. Цьому сприяло видання Директиви Міністра оборони 

України від 19 січня 1992 року № Д-4 “Про порядок роботи з офіцерськими 

кадрами у військах Київського військового округу” [69], якою призначення, 

переміщення, присвоєння військових звань та звільнення офіцерського 

складу у військах Київського військового округу обмежувалося наказами 

Міністра оборони України. Водночас, Укази Президента України від 

24 березня 1992 року № 189 та від 1 грудня 1992 року № 590 “О возвращении 

военнослужащих граждан Украины из “горячих точек”, а також наказ 

Міністра оборони України від 16 грудня 1992 року № 216 “Об организации 
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работы по переводу военнослужащих в Вооруженные Силы Украины” 

сприяли поверненню на Україну офіцерів [21, с. 178].  

Тільки у 1992 році управлінням кадрів МО України було проведено 

перепризначення 120 тис. офіцерів на посади у ЗС України, підготовлено дані 

для прийняття рішення про розміщення понад 32 тис. військовослужбовців (у 

тому числі близько 8 тис. випускників ВВНЗ), створено банк даних на 37 тис. 

військовослужбовців-громадян України, які проходили службу в інших 

державах, підготовлено 20 тис. відношень тим військовослужбовцям, хто 

виявив бажання служити в ЗС України. У 1992 році було переведено до 

України 17 тис. військовослужбовців, відкомандировано до збройних сил 

інших держав понад 9,5 тис. офіцерів і прапорщиків [30, с. 31]. 

Але одночасно, військовим керівництвом проводилися процеси 

скорочення чисельності Збройних Сил, зокрема офіцерського складу. 

Вирізнялися заходи з організаційно-кадрових питань, які не припинялися 

впродовж кількох років. Так, з метою створення Військ наземної оборони 

Указом Президента України “Про розформування Київського військового 

округу” від 16 жовтня 1992 року № 497 об’єднання, з’єднання, військові 

частини що входили до складу округу, а це близько 150 тис. військово-

службовців підлягали скороченню, звільненню в запас чи виведенню у 

розпорядження Міністра оборони України [75]. З січня 1992 року Одеський 

військовий округ переходив під юрисдикцію України і був включений до 

складу СВ ЗС України угрупуванням в 110 тис. військових та службовців, що 

теж підпадали під радикальні організаційні реформи [47]. Однак, військове 

керівництво та керівництво держави упродовж п’яти років не мало 

узгодженої позиції щодо створення функціональної структури командування 

СВ ЗС України. Тому процес розробки організаційно-штатної структури 

з’єднань і частин Сухопутних військ затягувався і тільки Указ Президента 

України “Про Сухопутні війська України” від 23 травня 1996 року № 368 

визначив у структурі ЗС України створення Командування Сухопутних 

військ [79]. 
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Утворення Військово-Повітряних Сил (далі ‒ ВПС) ЗС України 

проводилося згідно з директивою начальника Головного штабу ЗС України 

від 17 березня 1992 року, за результатом якої, когорта авіаторів в 120 тис. 

зазнавали переформування. Становлення ВПС ЗС України супроводжувалося 

значним скороченням військових структур та чисельності особового складу, 

кількості озброєнь та військової техніки. У 1991‒1992 рр. загальна 

чисельність скорочення склала 23 396 військовослужбовців та 12 308 

працівників. За час проведення реорганізаційних заходів в 1992‒1996 рр. 

скорочено чисельність військовослужбовців майже на 47 тис. та 8 тис. 

працівників ЗС України [30, с. 119]. 

В подальшому, впродовж 1991–2005 рр. погляди та підходи вищого 

державного та військового керівництва України щодо створення авіаційної 

складової Збройних Сил мали непослідовний та неузгоджений характер. 

Лише через одинадцять років, 12 квітня 2002 року колегія МО України 

ухвалила програму об’єднання Військово-Повітряних Сил та Військ 

Протиповітряної оборони та створення на їх основі Повітряних Сил як 

нового виду ЗС України [86]. 

Формування органів управління ВМС ЗС України мало початок з 

видання Указу Президента України від 5 квітня 1992 року № 209 “Про 

невідкладні заходи по будівництву Збройних Сил України”, яким визначався 

порядок переходу кораблів Чорноморського флоту в адміністративне 

підпорядкування МО України [61; 66]. Однак створення військового флоту 

було складним та довготривалим процесом і лише 31 травня 1997 року Угода 

про статус і умови перебування Чорноморського флоту Росії на території 

України поставила крапку в процесі перебудови [30, с. 162]. 

Отже, 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 
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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. 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. 

Таким чином, на основі аналізу нормативно-правової бази створення 

ЗС України та даних Кадрового Центру ЗС України щодо кількості посад 

офіцерів впродовж 1991–1997 рр., динаміку зміни чисельності посад офіцерів 

можливо представити наступним чином (рис. 2.1.1) 
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Рисунок 2.1.1 ‒ Чисельність посад офіцерів ЗС України, 1991‒1997 рр., % 

Джерело інформації: [29, с. 34] 
 

Досліджуючи зміни чисельності офіцерських посад протягом перших 

років формування ЗС України, встановлено, що станом на 01.01.1991 року 
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частка посад старшого офіцерського складу становила близько 67 %, 

чисельність молодшого офіцерського складу ‒ 33 %. На початкових етапах 

формування ЗС України розпочалося стрімке скорочення посад категорії 

старших офіцерів, яке тривало до кінця 1993 року. Загальне зменшення 

чисельності посад офіцерів склало близько 130 тис. посад, що становило 

практично половину від чисельності офіцерських посад, які залишилися у 

ЗС України від Радянської Армії [21, с. 178]. Починаючи з 1994 року 

відмічалося призупинення скорочення офіцерських посад, так як, 1995 рік 

став завершальним в процесі переміщення військових кадрів як в інші 

держави колишнього СРСР, так і в Україну. За даними різних авторів в 

період 1991‒1994 рр. понад 25 тис. військовослужбовців повернулися до 

України [23; 36; 43], відкомандировано до збройних сил інших держав понад 

9,5 тисяч офіцерів та прапорщиків [30, с. 31]. Процес переміщення особового 

складу на терени України сприяв нарощенню чисельності посад старшого 

офіцерського складу в 1994‒1995 рр. Прикладом є збільшення штатних 

одиниць старшого офіцерського складу на 1,3 % в 1995 році та подальше 

щорічне збільшення чисельності посад старших офіцерів до 1997 року 

(додаток В).  

Передумовами збільшення чисельності посад старшого офіцерського 

складу стали завершення процесів становлення видів ЗС України, 

формування організаційної та функціональної структури видів та родів 

військ ЗС України, процеси переформування військових округів, формування 

командувань видів (родів) військ ЗС України. Плинність чисельності 

старшого офіцерського складу на початкових етапах будівництва ЗС України 

обумовлювали труднощі, пов’язані зі значним міждержавним переміщенням 

військових кадрів: невизначеність соціально-правових умов 

військовослужбовців та членів їх сімей при переміщенні, нерозв’язана 

проблема забезпечення житлом військовослужбовців та членів їх сімей, зміна 

кар’єрних можливостей, необхідність адаптації до нових життєвих 

перспектив [1, с. 157].  
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Аналізуючи чисельність офіцерських посад молодшого офіцерського 

складу, встановлено, що стрімке нарощення чисельності посад молодших 

офіцерів до 54 % відбулося в період 1991‒1993 рр. Подальші роки 

становлення офіцерського складу характеризувалися незначним зменшенням 

чисельності посад молодшого офіцерського складу. Однак, необхідно 

зазначити, що поряд з нарощенням чисельності посад молодших офіцерів, в 

1991 році неукомплектованість посад офіцерів в ланці взвод, рота, батарея, 

начальник станції складала близько 5 %. Тільки за 1993 рік лави ЗС України 

залишили більше 12 тис. офіцерів, з них ‒ 4 тис. молоді офіцери у віці до 

30 років [1, с. 139]. Основними передумовами нарощування чисельності 

посад молодших офіцерів стали керівні документи МО України щодо 

вдосконалення роботи з офіцерськими кадрами [62] та необхідність 

комплектування первинних посад у Збройних Силах [28, с. 2].  

Головними причинами звільнення молодих офіцерів із Збройних Сил, 

слід вказати наступні: низький рівень соціального захисту військово-

службовців, невисокий рівень грошового забезпечення при ненормованому 

робочому дні, непрозорість при відборі кадрів при просуванні по службі та 

направленні на навчання [1, с. 139-140]. Починаючи з 1995 року 

спостерігалася лише динаміка зменшення кількості молодших офіцерських 

посад.  

В 1997‒2005 рр. продовжувалися реорганізаційні заходи структурної 

перебудови Збройних Сил. Головні командування видів Збройних Сил були 

переформовані у командування видів з відповідною оптимізацією їх 

структури та чисельності [5, с. 11]. З трьох оперативних командувань 

залишилися два (Південне та Західне), Північне оперативне командування 

було переформатовано в територіальне управління “Північ”, чисельність 

управлінь оперативних командувань була зменшена на 35 %. Важливим 

кроком у подальшій структурній перебудові Збройних Сил стало 

розформовування у 2002 році 43 Ракетної армії [5, с. 11]. Проведення 

численних організаційних заходів по реформуванню Збройних Сил 
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вивільнило значні людські ресурси, тільки скорочення офіцерів складало 

29 300 осіб [5, с. 12].  

Динаміку зміни чисельності посад офіцерського складу ЗС України 

впродовж 1998‒2005 рр. можливо представити наступним чином (рис. 2.1.2): 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

01.01.1998 01.01.1999 01.01.2000 01.01.2001 01.01.2002 01.01.2003 01.01.2004 01.01.2005

старший офіцерський склад молодший офіцерський склад

Рисунок 2.1.2 ‒ Чисельність посад офіцерів ЗС України, 1998‒2005 рр., % 

Джерело інформації: [29, с. 34] 

 

Аналізуючи чисельність офіцерських посад в 1998‒2005 рр., 

встановлено, що на зниження кількості посад старших офіцерів впливало 

скорочення загальної чисельності особового складу ЗС України. Починаючи 

з 2000 року загальна штатна чисельність особового складу Збройних Сил 

була скорочена майже на 171 тис. посад ‒ з 415 850  осіб до 245 тис. станом 

на кінець 2005 року. Найбільше скорочення посад військовослужбовців 

пройшло в 2003‒2004 рр.: з 265 535  посад до 210 тис., що стало наслідком 

проведення організаційних заходів у ЗС України [5, с. 12]. Тільки в 

Сухопутних військах було розформовано 587 військових частин, в 

Повітряних Силах 676 військових частин зазнало переформування, з них 

306 розформовано, в 264 військових частинах Військово-Морських Сил було 

проведено організаційно-штатні заходи [5, с. 12]. 
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Відповідно, у вказаний період превалювали процеси скорочення 

чисельності посад офіцерського складу. Так, з 50,68 % в 1998 році до 48,99 % 

в 2005 році було зменшено кількість штатних посад старшого офіцерського 

складу. Чисельність посад молодшого офіцерського складу коливалася в 

середньому в межах 50 % [29]. 

Варто зазначити, що станом на початок 2006 року загальна 

укомплектованість особовим складом ЗС України становила 92,8 %, 

укомплектованість офіцерським складом ‒ 91,4 %, при чому 

укомплектованість первинних офіцерських посад мала низький показник ‒ 

87,4 % [1, с. 157].  

Таким чином, реформування військ Київського, Одеського, 

Прикарпатського військових округів, окремої армії протиповітряної оборони, 

повітряних армій і Чорноморського флоту, розформовування 43 Ракетної 

армії, перехід з чотирьох видової на три видову структуру Збройних Сил, 

зміна статусу оперативних командувань з оперативно-стратегічних об’єднань 

до рівня оперативного об’єднання, вплинули на комплектування офіцерським 

складом ЗС України зразка 2005 року [39, с. 52-54]. Водночас, процес 

становлення видів Збройних Сил продовжувався, однак, як зазначали 

науковці, не було системного підходу та чітко визначеного послідовного 

плану розв’язання проблем військового будівництва, бракувало 

підготовлених кадрів для розробки та реалізації програмних документів з 

розвитку ЗС України [30, с. 120]. Недотримання соціальних гарантій, низький 

професіоналізм в питаннях просування по службі, направлення на навчання, 

недостатня прозорість вирішення кадрових питань ‒ все це привело до 

падіння престижу військової служби та відтоку професійно підготовлених 

кадрів зі Збройних Сил [34, с. 428]. 

Необхідна була нормативно-правова база, яка б забезпечила 

становлення та розвиток офіцерського складу в ЗС України. Потребувало 

удосконалення військова кадрова політика та підвищення значення кадрових 

органів в управлінні кар’єрою військовослужбовця. 
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Основою нормативно-правового регулювання комплектування армії 

офіцерами, на початку будівництва ЗС України, стали законодавчі акти. 

Найбільш вагомим серед них був Закон України “Про військовий обов’язок і 

військову службу” від 25 березня 1992 року № 2233-ХII [50], що визначав 

порядок комплектування Збройних Сил військовослужбовцями, види та 

строки військової служби для офіцерів. Указ Президента України від 

13 травня 1993 року № 174 “Про тимчасові положення про проходження 

військової служби громадянами України” відповідно якому встановлювалися 

строки вислуги у військовому званні особам офіцерського складу [81]. 

Вагомим аргументом для проходження військової служби в Українській армії 

стала Постанова КМ України від 17 липня 1992 року № 393 “Про порядок 

обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової 

допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, 

військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за 

контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх 

справ та членам їхніх сімей”, на підставі якої здійснювалося призначення 

пенсій за вислугу років [67].  

Прийняття Закону України від 20 грудня 1991 року № 2011-XII “Про 

соціальний захист військовослужбовців та членів їх сімей” [76] та Постанови 

КМ України від 31 березня 1992 року № 161 “Про грошове забезпечення 

військовослужбовців Збройних Сил України” [53] було започатковано процес 

соціального забезпечення офіцерів ЗС України.  

Водночас, основні зусилля кадрової роботи були спрямовані на 

забезпечення належного рівня укомплектованості офіцерських посад 

висококваліфікованим особовим складом. Тому з метою вдосконалення 

кадрової політики у Збройних Силах та для оптимізації співвідношення 

молодших та старших офіцерів було запроваджено зміни до діючих 

нормативних документів щодо встановлення фіксованої чисельності офіцерів 

у кожному військовому званні, зміни щодо необхідності законодавчого 

встановлення мінімальних термінів вислуги у військовому званні, 

максимальних термінів перебування у військовому званні та граничного віку 
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перебування на військовій службі офіцерів різних категорій. Основними 

керівними документами МО України за цими напрямками слід вважати [14]: 

наказ Міністра оборони України від 22 грудня 1997 року “Про 

затвердження схеми обліку складу Збройних Сил України”; 

наказ Міністра оборони України від 16 червня 1998 року “Про 

затвердження переліку основних штатних посад офіцерів і відповідних їм 

військових звань у Збройних Силах України”; 

наказ Міністра оборони України від 22 вересня 1997 року “Про 

затвердження норм утримання особового складу на штатній техніці, 

озброєнні та в окремих структурах Збройних Сил України”; 

наказ Міністра оборони України від 2 квітня 1999 року № 111 “Про 

затвердження та введення в дію переліків військово-облікових 

спеціальностей і штатних посад прапорщиків, мічманів, сержантів, старшин 

та рядового складу і військовослужбовців-жінок, цивільних спеціальностей 

військовозобов’язаних і тарифних переліків посад вищезазначених 

військовослужбовців”; 

наказ Міністра оборони України від 6 червня 1996 року “Про введення 

в дію переліків військово-облікових спеціальностей і рівнів військової освіти 

офіцерського складу Збройних Сил України”. 

Сама ж структура управління кадрів МО України в 1991‒2005 рр. 

зазнавала важливих функціональних, організаційно-штатних трансформацій 

та перейменувань.  

У період 1999‒2001 рр. Головне управління кадрів МО України (з 

30.07.2001 року ‒ Головне управління кадрової політики МО України) мало 

наступні структурні підрозділи [15; 31‒33]. 

1. Управління підбору, розстановки офіцерських кадрів, прапорщиків, 

мічманів, до складу якого входили відділи:  

відділ напрямку роботи на Центральний апарат Міністерства оборони, 

Залізничні війська, будівельно-квартирні органи, Ракетної армії (з 2002 року 

розформовано); 
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відділ напрямку роботи на частини безпосереднього підпорядкування 

та відкомандированих офіцерів до інших міністерств і відомств; 

відділ напрямку роботи на Сухопутні війська, що включав групи за 

напрямком ‒ оперативні командування, частини безпосереднього 

підпорядкування, командування Сухопутних військ; 

відділ напрямку роботи з офіцерськими кадрами видів ЗС України з 

розмежуванням функціональних завдань між офіцерами-напрямківцями: 

групи Військово-Повітряних Сил, Військово-Морських Сил, Сили 

Протиповітряної оборони; 

відділ напрямку роботи на вищі навчальні заклади, Центральні 

науково-дослідні інститути МО України, та інші наукові центри. До складу 

відділу входили групи офіцерів за напрямком ‒ Академія ЗС України (з 

1999 року – Академія оборони України, з 2003 року – Національна академія 

оборони України), військові університети та інститути, факультети, кафедри 

військової підготовки та військові ліцеї. 

2. Організаційно-планове управління з організаційно-плановим 

відділом, відділом підготовки офіцерських кадрів та науково-аналітичним 

відділом. 

3. Мобілізаційне управління. 

4. Управління інформації, обліку і статистики до складу якого входили 

відділи: 

відділ статистики та обліку штатів; 

відділ програмно-математичного забезпечення і ведення баз даних; 

відділ персонального обліку офіцерів; 

відділ обліку офіцерів запасу. 

Починаючи з 2004 року структура кадрових органів зазнала певних 

організаційних змін шляхом утворення в складі Центрального апарату 

МО України Департаменту кадрової політики та освіти МО України (на 

різних штатах Департамент діяв до 2009 року), відповідно напрямки роботи 

щодо офіцерського складу суттєво розширилися [33‒35]. Так, до складу 

управління підбору, розстановки офіцерських кадрів, прапорщиків, мічманів 
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введено відділ по роботі з офіцерами запасу та комплектування Збройних 

Сил офіцерським складом на особливий період [31‒33].  

Було створено управління підготовки військових фахівців у складі 

відділу організації та контролю підготовки військових фахівців, де група 

розміщення та супроводу замовлення підготовки військових фахівців та 

група організації і ліцензування, акредитації та атестації ВВНЗ і підготовки 

науково-педагогічних кадрів, опікувалися формуванням державного 

замовлення на підготовку офіцерського складу для Збройних Сил [31‒33]. 

Введення до організаційно-штатної структури Департаменту кадрової 

політики та освіти МО України управління аналізу, прогнозу та реалізації 

кадрової політики у ЗС України сприяло підвищенню ефективності програм 

кадрової політики держави в структура Української армії [31‒33]. 

Новостворене управління реалізації міжнародних програм займалося 

організацією міжнародного співробітництва у галузі військової освіти та 

кадрової політики, опікувалося підготовкою іноземних фахівців [31‒33]. 

Для удосконалення роботи з присвоєння військових звань та державних 

нагород було утворено окремий відділ [31‒33]. 

Однак, впродовж 1991‒2005 рр. військовому керівництву не вдавалося створити 

цілісну систему управління кар’єрою офіцера в ЗС України [89, с. 122-126]. 

Підтвердженням тому стало звільнення з військової служби за організаційно-

штатними заходами понад 9 тис. офіцерів лише за 2005 рік. 

На цьому етапі процес прискореного, масштабного скорочення 

чисельності Збройних Сил за рахунок їх бойової компоненти вичерпав свої 

можливості. Подальше скорочення Збройних Сил передбачалося шляхом 

зменшення чисельності особового складу частин забезпечення, арсеналів, 

баз, складів. [5, с. 13, 18]. Тому у 2005 році, МО України започатковано 

програму переходу від системи кадрового менеджменту номенклатурного 

типу до централізованого типу, який зорієнтувався на управління кар’єрою 

кожного військовослужбовця та підвищував роль командирів при оцінці 

діяльності підлеглих, забезпечував контроль її об’єктивності [44, с. 34]. 

Розробка та впровадження “Концепції кадрової політики в Збройних Силах 
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України” в 2008 році [51] прискорило запровадження нової системи 

кадрового забезпечення. 

Прийняття “Державної програми розвитку Збройних Сил України на 

2006‒2011 роки”, якою передбачалося подальше реформування армії, 

зокрема і скорочення чисельності особового складу ЗС України [25], також 

позитивно вплинуло на впровадження елементів системи централізованого 

типу в системі кадрового менеджменту ЗС України [44, с. 36]. 

Відповідно до напрямів розвитку кадрового забезпечення Збройних 

Сил, що були визначені ДПР ЗС України на 2006‒2011 роки, передбачалося 

вирішення проблем чисельності особового складу та кадрового забезпечення 

армії. Основними напрямами їх розв’язання стали запровадження 

триступеневої системи оперативного управління, скорочення чисельності 

Збройних Сил з 221 тис. осіб в 2006 році до 143 тис. в 2011 році, приведення 

співвідношення посад молодших і старших офіцерів до стандартів збройних 

сил провідних країн світу, зменшення кількості військових навчальних 

закладів, прискорення переходу Збройних Сил на контрактний принцип 

комплектування [5, с. 28-29].  

З метою вирішення завдань ДПР ЗС України на 2006‒2011 роки щодо 

кадрового забезпечення, військовим керівництвом було розпочато роботу 

щодо скорочення чисельності особового складу та приведення 

співвідношення між категоріями офіцерського складу до значень 1÷1,52, де 

частка молодших офіцерів превалювала.  

Впродовж 2006‒2011 рр. прогнозоване скорочення штатних посад 

військовослужбовців становило 64 тис. Плани військового керівництва щодо 

скорочення штатної чисельності офіцерського складу та приведення 

чисельності категорій офіцерського складу до задекларованих співвідношень 

у ДПР ЗС України на 2006‒2011 роки, відображено в “Білій книзі‒2005. 

Оборонна політика” (рис. 2.1.3, рис. 2.1.4). 
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Рисунок 2.1.3 ‒ Штатна чисельність офіцерського складу ЗС України,  
кінець 2005 року, перспектива до 2011 року, %. 

Джерело інформації: [5, с. 53]. 
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Рисунок 2.1.4 ‒ Співвідношення між категоріями офіцерського складу 
ЗС України, кінець 2005 року, перспектива до 2011 року, %. 

Джерело інформації: [5, с. 53]. 

Для досягнення визначених завдань ДПР ЗС України на 

2006‒2011 роки щодо реформування кадрового забезпечення, з січня 

2006 року військове керівництво впровадило “Перелік основних штатних 
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посад офіцерів, відповідних їм звань та рівнів освіти у Збройних Силах 

України”, що дало можливість відразу скоротити частку посад старших 

офіцерів на 1 131 штатну одиницю, а введення в 2006 році законодавством 

граничного віку перебування на військовій службі офіцерського складу та 

запровадження мінімальних строків вислуги та максимальних строків 

перебування у військовому званні дозволили в 2006‒2011 рр. продовжувати 

планомірне скорочення штатної чисельності офіцерського складу різних 

категорій. Порівняльний аналіз термінів перебування осіб офіцерського 

складу у відповідному військовому званні в 2006 році та запропонованих до 

2011 року представлено в табл. 2.1.1: 

Таблиця 2.1.1 

Аналіз змін термінів вислуги офіцерським складомЗС України,  
станом на 2006 рік та прогнозовано на 2011 рік, у роках 
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мін. 

кількість 

ротацій 

на рівних 

посадах 

граничний 

вік 

перебуван

ня на 

військовій 

службі 

лейтенант 2 3 21 22 24 5 1 45 

старший 

лейтенант 
3 4 23 24 22 8 2 45 

капітан 3 4 23 24 22 8 2 45 

майор 4 5 29 32 21 10 2 50 

підполковник 5 6 33 37 17 13 3 50 

полковник - 2 38 43 17 12 1 55 

Джерело інформації: [5, с. 53]. 

Збільшення на 5 років граничного віку перебування на військовій 

службі призвело до збільшення терміну перебування на відповідних посадах 

старших офіцерів, що в свою чергу гальмувало кар’єрне зростання молодших 



113 

 

офіцерів. Однак, введення максимальних термінів перебування у військовому 

званні дозволило уникнути застійних явищ при формуванні офіцерського 

складу у випадку “припинення кар’єрного росту”.  

Доповненням вищезазначених кадрових реформ став наказ Міністра 

оборони України від 07.02.06 року № 53 “Про затвердження змін до 

Інструкції про організацію виконання Положення про проходження 

військової служби особами офіцерського складу, прапорщиками (мічманами) 

ЗС України” [54] та відомчий документ “Про основні заходи кадрового 

забезпечення Збройних Сил України на період 2006‒2011 років, подальшого 

удосконалення кадрової політики” [65], відповідно до якого проводилися 

заходи кадрового забезпечення ЗС України в 2006‒2011 рр. 

З метою впровадження єдиних підходів у ЗС України до підготовки та 

прийняття рішень щодо призначення осіб офіцерського складу на посади, 

ефективного управління їх службовою кар’єрою, було видано наказ Міністра 

оборони України від 15 травня 2009 р. № 228 “Про затвердження Положення 

про паспорт посади офіцерського складу” [57]. Для забезпечення 

правильного добору, розстановки, виховання та вдосконалення підготовки 

осіб офіцерського складу, які проходять військову службу за контрактом, 

об’єктивної оцінки професійного рівня, ділових та моральних якостей, 

визначення відповідності їх посаді та перспективи службового використання, 

створення резерву кандидатів для просування по службі видано наказ 

Міністра оборони України від 25 травня 2009 року № 246 “Про затвердження 

Положення про атестаційні комісії у Збройних Силах України” [56]. У 

результаті прийнятих заходів скорочення штатних офіцерських посад 

становило 20 559 посад старших та молодших офіцерів [5, с. 53]. Динаміка 

скорочення чисельності посад офіцерського складу впродовж 2006‒2011 рр. 

представлено на рис. 2.1.5. 
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Рисунок 2.1.5 ‒ Чисельність посад офіцерів ЗС України, 2006‒2011 рр., % 

Джерело інформації: [29, с. 34]. 

Аналізуючи динаміку чисельності офіцерських посад протягом дії ДПР 

ЗС України на 2006–2011 роки, виявлено розбіжності в приведенні 

співвідношення між категоріями офіцерів до значень 1÷1,52, яке 

пропагувалося на початку дії програмного документу. Не зважаючи на 

впровадження нормативних документів, спрямованих на унормування 

чисельності категорій офіцерів, частка старших офіцерів превалювала над 

відсотком молодших офіцерів і складала 1÷0,948.  

За період дії ДПР ЗС України на 2006‒2011 роки чисельність посад 

молодших і старших офіцерів перебувала в межах 50 %, але в порівнянні з 

2005 роком, чисельність штатних посад офіцерів в ранзі “полковник ‒ майор” 

зросла до 2011 року на 2,11 %, кількість штатних посад молодших офіцерів 

зменшилася відповідно на 2,07 %. Слід зазначити, що наведені зміни 

чисельності посад офіцерів проходили на фоні скорочення загальної 

чисельності військовослужбовців з 245 тис. до 192 тис. осіб та зменшення з 

року в рік замовлення на підготовку і відповідно випуск офіцерів-лейтенантів 

ВВНЗ. Станом на 2010 рік скорочення кількості випускників тактичного 

рівня досягло в 2,6 рази в порівнянні з 2005 роком [1, с. 156]. Загальна 
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кількість офіцерських посад в 2011 році становила 24,99 % від загальної 

чисельності військ [29]. 

Таким чином, передумовами зменшення чисельності особового складу 

ЗС України впродовж 2006‒2011 рр. слід назвати [5, с. 24; 16; 28]: 

реформування системи органів військового управління; 

приведення структури ЗС України та чисельності особового складу до 

нових завдань Збройним Силам; 

переформатування системи матеріально-технічного забезпечення та 

впровадження системи аутсорсингу;  

скорочення мережі військових навчальних закладів та зменшення 

державного замовлення на підготовку військових фахівців. 

Аналіз укомплектованості офіцерських посад в 2006‒2011 рр., особливо 

первинних посад офіцерського складу показав стійку динаміку до зниження 

рівня укомплектованості первинних посад офіцерського складу з 87,8 % у 2006 

році до 56,7 % у 2011 році, що в подальшому негативно відобразилося на 

укомплектованості посад офіцерів тактичного рівня в 2014 році (табл. 2.1.2): 

Таблиця 2.1.2 

Укомплектованість ЗС України особовим складом, 2006‒2011 рр., % 
 

Рік 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

загальна 

укомплектованість 
92,8 98,8 93,0 94,2 92,5 95,6 

укомплектованість 

офіцерським складом 
91,4 90,9 86,7 84,2 78,9 77,0 

укомплектованість 

первинних посад 

офіцерського складу 

87,8 87,9 82,6 73,7 64,5 56,7 

Джерело інформації: [1, с. 157]. 

Причини скорочення чисельності посад офіцерів посилювали 

плинність офіцерських кадрів. Крім того, поглиблювало негативну тенденцію 

укомплектування Збройних Сил офіцерами, невиконання військовим 
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керівництвом вимог законів України стосовно державних гарантій 

соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей, повільне 

запровадження принципів кадрового забезпечення централізованого типу, 

недотримання вимог керівних документів в питаннях просування по службі 

чи направленні на навчання, збільшення службового навантаження та 

ненормований робочий день. 

На кінець 2012 року чисельність Збройних Сил становила 184 тис. осіб, 

у тому числі 139 тис. військовослужбовців, офіцерів ‒ 24,2 % від загальної 

чисельності ЗС України [8, с. 17]. Впродовж 2012‒2013 рр. підходи  до 

реформування Збройних Сил не змінилися, що негативно вплинуло на 

чисельність штатних посад офіцерів.  

Так, у результаті перегляду вимог до рівня військової освіти 

офіцерського складу, було зменшено на 37 % кількість посад, що потребують 

оперативно-стратегічного рівня підготовки, та на 23 % – оперативно-

тактичного рівня. 

Оптимізація мережі ВВНЗ та військових навчальних підрозділів 

військових навчальних закладів, їх організаційно-штатних структур і 

чисельності особового складу у 2012‒2013 рр. дозволила вивільнити близько 

1,9 тис. посад офіцерів та науково-педагогічних працівників. У результаті 

скорочення мережі військових навчальних центрів було розформовано 

9 навчальних військових частин (центрів), 2 військові коледжі та факультет 

військової підготовки [8, с. 33-34; 9, с. 29]. 

З метою вдосконалення процесу підготовки військових фахівців було 

зменшено обсяги прийняття на навчання слухачів за заочною формою 

навчання. У 2013 році було зараховано лише 18 осіб, у 2012 році для 

порівняння – 173 офіцерів. Також було припинено набір на навчання 

фінансистів, юристів, перекладачів та інших фахівців, близьких за фахом до 

цивільних спеціалістів [9, с. 29]. 

Важливим кроком на шляху реформування армії стало формування в 

2012 році окремого роду військ Високомобільних десантних військ (далі ‒ 

ВДВ) та впродовж наступного року Сил Спеціальних операцій [8, с. 17]. 
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Разом із тим, внаслідок незабезпечення виконання задекларованих умов 

проходження військової служби, призупинення соціальних гарантій для 

військовослужбовців і членів їх сімей, неконкурентоспроможність грошового 

забезпечення, укомплектованість офіцерським складом продовжувала 

зменшуватися (таб. 2.1.3):  

Таблиця 2.1.3 

Укомплектованість офіцерським складом ЗС України, 2010‒2012 рр., % 
 

 
Рік 

 
2010 2011 2012 

загальна укомплектованість 
офіцерським складом 

 
84 

 
78 

 
76 

Джерело інформації: [8, с. 32]. 

Основними проблемними питаннями кадрового забезпечення 

ЗС України, які виникли в процесі реалізації “Державної комплексної 

програми реформування і розвитку Збройних Сил України на період до 

2017 року” [72], були розбалансованість структури органів управління та 

невідповідність наявної структури та чисельності особового складу Збройних 

Сил положенням “Концепції реформування і розвитку Збройних Сил України 

на період 2017 року” [2; 55]. Тому, у зв’язку з тим, що остаточно не було 

визначено бойовий склад військ (сил), невирішеним залишалося питання 

кількості та чисельності військових частин, вищих навчальних закладів, 

установ та організацій забезпечення життєдіяльності.  

З метою усунення невирішених питань реформування управлінської 

вертикалі військовим керівництвом пропонувалися наступні заходи [8, с. 54]: 

у період 2013‒2014 рр. розформувати Західне та Південне оперативні 

командування, територіальне управління “Північ”; 

сформувати оперативні командування “Північ”, “Південь” та 

командування Військо-Морських Сил;  
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управління повітряних командувань “Центр”, “Захід”, “Південь” 

переформувати у центри управління і оповіщення та підпорядкувати 

ГШ ЗС України та оперативним командуванням; 

розформувати командування Повітряних Сил, командування 

Сухопутних військ та сформувати відповідні штаби у складі Генерального 

штабу; 

скоротити чисельність посад шляхом заміни військових посад, що не 

потребують спеціальних військових знань на посади працівників, що в свою 

чергу зменшувало державне замовлення на підготовку військових фахівців у 

навчальних закладах; 

провести уточнення організаційно-штатної структури бойових частин 

шляхом переведення механізованих бригад на трьох батальйонну структуру у 

складі двох механізованих рот та однієї танкової роти;  

завершити перехід на комплексне зберігання матеріально-технічних 

засобів за міжвидовим принципом, забезпечити укрупнення арсеналів, баз та 

складів зберігання. 

У результаті зазначених реформ чисельність особового складу в 

2013 році продовжувала скорочуватися і знизилася до 163 тис. осіб, з яких ‒ 

120 900 осіб військовослужбовці [9, с.23-24]. 

Анексія Криму РФ, агресивні дії незаконних збройних формувань за 

участі збройних сил РФ в окремих районах Донецької та Луганської 

областей, з квітня 2014 року змусили прийняти рішення керівництвом 

держави щодо проведення на цих територіях АТО. З березня 2014 року 

Збройні Сили були приведені у бойову готовність “ПОВНА” та оголошено 

часткову мобілізацію [12]. Розвиток подій 2014 року докорінно змінив стан 

комплектування офіцерським складом ЗС України. Патріотично налаштовані 

громадяни України, звільненні в запас офіцери стали до лав Збройних Сил 

[36, с. 277-278]. Проведення мобілізації та призову офіцерів запасу суттєво 

покращили стан укомплектованості офіцерським складом, позитивно вплину 

на процес нарощення чисельності посад офіцерського складу [58; 60]. 
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З початком збройної агресії РФ проти України та переведенням частин 

(підрозділів) на штати воєнного часу, відбулося значне збільшення чисельності 

ЗС України. На кінець 2014 року після проведених організаційних заходів 

загальна чисельність становила 250 тис. осіб, у тому числі 204 тис. 

військовослужбовців. Збільшення становило на 84,5 тис. осіб [10, с. 20; 78]. 

У боєздатний стан було приведено 159 військових частин для 

доукомплектування яких із запасу призвано 95,4 тис. військовозобов’язаних 

та 22,2 тис. офіцерів [10, с. 10; 38; 74]. Протягом року завершено комплекс 

заходів щодо відновлення боєздатності системи управління та боєготовності 

органів військового управління. Удосконалення організаційної структури 

Збройних Сил забезпечило своєчасне доукомплектування особовим складом, 

озброєнням та військовою технікою (далі ‒ ОВТ), відновлення боєздатності 

військ (сил) та виконання покладених завдань щодо захисту незалежності та 

суверенітету держави [10, с. 10; 20]. 

Подальші реорганізаційні заходи з нарощування чисельності 

офіцерського складу відображено на рис. 2.1.7: 
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Рисунок 2.1.7 ‒ Чисельність посад офіцерів ЗС України, 2014‒2016 рр., % 

Джерело інформації: [29, с. 36]. 

Поповнення офіцерського складу у цей період відбувалося переважно 

щляхом комплектування первинних офіцерських посад випускниками ВВНЗ. 
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Формування державного замовлення у 2010‒2013 рр. здійснювалося 

відповідно до показників перспективної чисельності Збройних Сил, які 

передбачали скорочення офіцерського складу. Проте, починаючи з 2014 року 

у зв’язку зі збільшенням штатної чисельності офіцерського складу показники 

потреби були переглянуті та визначена оптимальна їх чисельність. Однак, 

враховуючи чисельність особового складу яка проходила навчання та 

тривалість навчання, потребу у офіцерському складі зазначеним шляхом 

можливо було покрити лише частково.  

Тому було запроваджено прийняття осіб офіцерського складу на 

військову службу за контрактом. Зазначений спосіб комплектування 

виявився ефективним, оскільки не потребував значних фінансових витрат та 

здійснювався у відносно короткий термін ‒ до 2-х місяців. Утім, відсутність 

активної роз’яснювально-агітаційної роботи з кандидатами, відсутність 

планової роботи прийняття на службу, низька фінансова мотивація не 

дозволила наростити обсяги комплектування офіцерського складу 

зазначеним шляхом. Комплектування офіцерських посад офіцерами запасу, 

призваними на військову службу за призовом під час мобілізації, під час 

проведення трьох черг мобілізації був спрямоване на укомплектування посад 

молодшої командної ланки, у першу чергу командирів взводів та рот 

військових частин бойового складу. Однак, рівень навченості, теоретичної, а 

тим більше практичної підготовки вимагав рішень, щодо запровадження 

допідготовки офіцерів на курсах перепідготовки та підвищення кваліфікації 

при ВВНЗ та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів 

(далі ‒ ВНП ВНЗ), а лише потім їхнє призначення на командні посади 

тактичної ланки. Крім того, на комплектування посад офіцерів зазначеним 

способом негативно впливало небажання (уникнення) від проходження 

військової служби офіцерами запасу та відсутність належної відповідальності 

згідно чинного законодавства за ухилення від призову на військову службу, а 

також невизначеність термінів військової служби за контрактом на 

особливий період.  
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Призначення осіб сержантсько-старшинського складу з вищою освітою 

на посади офіцерського складу з одночасним присвоєнням первинного 

військового звання “молодший лейтенант” мало позитивний результат, однак 

одночасно і малозначимий, оскільки укомплектованість первинних 

офіцерських посад таким способом складала близько 3 %.  

Такими чином, у період 2014‒2016 рр. керівництвом ЗС України було 

проведено заходи з підвищення рівня обороноздатності держави та 

стабілізації ситуації на Донбасі. З метою нарощування бойових 

спроможностей ЗС України було сформовано 15 бойових бригад, 1 полк, 

5 батальйонів (дивізіонів), полки та батальйони логістичної підтримки 

бойових з’єднань сил АТО, переважна більшість добровольчих батальйонів 

були введені до складу Збройних Сил, Національної гвардії та Національної 

поліції, суттєво покращені комплектація та оснащеність військових частин, 

завершено формування Сил спеціальних операцій, сформовано Сили 

територіальної оборони та Оперативний резерв Збройних Сил, проведено 

нарощування складу ВМС ЗС України та системи Протиповітряної оборони 

[48]. Загалом, реформування Збройних Сил дало позитивний результат. 

Збільшення кількості посад старшого та молодшого офіцерського складу 

командної ланки обумовлювалися завданнями військових частин 

(підрозділів), специфікою ОВТ, якою оснащувалися війська, особливостями 

ведення бойових дій на суші, морі, у повітряному просторі та ступенем 

кваліфікації офіцерів, що виконували бойові завдання.  

Чисельність посад офіцерського складу у видах Збройних Сил, 

частинах безпосереднього підпорядкування ГШ ЗС України станом на 

2016 рік представлено на рис. 2.1.8: 
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*СВ ‒ Сухопутні війська, ПС ‒ Повітряні Сили, ВМС ‒ Військово-Морські Сили, ВДВ ‒ 

Високомобільні десантні війська, ЧБП ГШ ‒ частини безпосереднього підпорядкування ГШ ЗС України 
 

Рисунок 2.1.8 ‒ Чисельність посад офіцерів ЗС України,  
станом на 01.12.2016 р., % 

Джерело інформації: [19, с. 137]. 

 

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 ЗС України офіцерським складом. В перші 

роки незалежності України були прийняті основні закони необхідні для 

створення та функціонування ЗС 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. Нарощування 

завдань та функцій органів кадрового забезпечення продовжувалося на всіх 

етапах реформування та розвитку ЗС України. 



123 

 

2.2. Вплив рівня фінансування потреб Збройних Сил України на 

чисельність офіцерського складу 

 

З початком створення ЗС України питання фінансового забезпечення 

видатків на потреби МО України поставало завжди гостро. Збройні Сили 

впродовж неповних тридцяти років незалежності України постійно 

потребували фінансових ресурсів, достатніх для забезпечення процесів 

реформування армії, зокрема скорочення ОВТ, бойового і чисельного складу, 

підтримання боєздатності військ.  

Як відомо, фінансування потреб МО України насамперед визначається 

структурою Збройних Сил, кількісною та якісною характеристикою 

особового складу, станом ОВТ, військової економіки та соціальної сфери у 

взаємозв’язку з фінансовими можливостями економіки країни. Щорічна 

нормативна потреба в коштах, встановлюється на основі розрахунків 

забезпечуючих органів МО України та діючими законодавчими актами з 

питань фінансування потреб оборони. Оптимальне використання фінансових 

ресурсів полягає в першочерговому забезпеченні пріоритетних напрямів 

розвитку Збройних Сил та соціального захисту військовослужбовців. 

Відповідно, на обсяг фінансування армії впливає загальна чисельність 

особового складу, а комплектування Збройних Сил підготовленим складом, 

зокрема офіцерським, залежить від видатків на оборону сферу [4, с. 47]. 

Таким чином, враховуючи пріоритети розвитку ЗС України на 

найближчі 10 років, де в короткостроковій та середньостроковій перспективі 

припускається оптимізація чисельності особового складу, органів 

військового управління, навчальних закладів [71], потребує аналізу 

взаємозв’язок стану оборонного бюджету України та чисельності 

ЗС України, зокрема офіцерського складу в історичній ретроспективі. 

Аналіз стану оборонного бюджету України за роки будівництва 

Збройних Сил доцільно розпочати з вивчення оборонного бюджету 

Радянського Союзу, який на 1990 рік становив 70 млрд. 993 млн. 

карбованців. На наступний рік військовий бюджет був запланований в сумі 

105,6 млрд. карбованців, 17 % від всіх видатків на армію передбачалося для 
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утримання та забезпечення військових структур, угрупувань, що 

дислокувалися (базувалися) на території України [90, с. 2]. З початком 

формування Збройних Сил, питання фінансового забезпечення видатків на 

потреби МО України із загального фонду Державного бюджету України 

постало досить гостро. На виконання заходів визначених “Концепцією 

оборони та будівництва Збройних Сил України” [35] щодо поетапного 

скорочення ОВТ, бойового і чисельного складу та послідовного 

переформування військ Київського, Одеського, Прикарпатського військових 

округів, окремої армії протиповітряної оборони, повітряних армій, 

Чорноморського флоту до показників достатніх для оборони держави, 

Збройні Сили потребували необхідних фінансових ресурсів для забезпечення 

процесів реформування. Однак лише з січня 1997 року, після затвердження 

Президентом України “Державної програми будівництва та розвитку 

Збройних Сил України до 2005 року” [73], було визначено напрями 

розбудови армії і затверджена Постановою ВР України “Про чисельність 

Збройних Сил України” від 22 грудня 1998 року № 327-XIV [82] чисельність 

особового складу, яка на 31 грудня 1998 року становила 320 тис. 

військовослужбовців, на 31 грудня 1999 року ‒ 310 тис. військовослужбовців 

і 90 тис. працівників.  

За роки реформування армії відповідно до “Концепції оборони та 

будівництва Збройних Сил України”, середнє значення витрат на 

національну оборону становило не більше 1,6  % валового внутрішнього 

продукту (далі ‒ ВВП), що було фактично максимально допустимим 

ступенем воєнно-економічного “напруження” держави для умов мирного 

часу. Більшість виділених коштів було використано на утримання Збройних 

Сил, при цьому практично не залишалося коштів на їх розвиток (табл. 2.2.1):  
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Таблиця 2.2.1 

Фінансування ЗС України, 2001‒2006 рр., млрд. грн. 

 

 
рік 

потреба у фінансуванні, 
передбачена бюджетним 

запитом 

затверджено 
фінансування 

частка від 
потреби, % 

обсяг виконання 
оборонного 

бюджету 

2001 6,6 3,3 49,7 2,7 

2002 6,1 3,5 58,2 3,4 

2003 5,8 4,3 73,6 4,3 

2004 6,4 5,3 82,5 4,9 

2005 7,0 5,8 83,0 5,9 

2006 9,1 7,7 85,4 7,8 

Джерело інформації: [20, с. 20-21]. 

У подальшому, виділення фінансових ресурсів, необхідних для 

забезпечення потреб ЗС України, визначалися на основі загальнодержавних 

нормативно-правових актів та відомчих документів щодо розвитку та 

функціонування Збройних Сил у період 2006‒2011 рр. Таким документом 

стала “Державна програма розвитку Збройних Сил України на 

2006-2011 роки” [25] враховуючи положення якої, під час розробки проектів 

закону “Про державний бюджет України на 2007 рік” та на наступні роки, 

фінансування ЗС України передбачалося в обсягах не менше 2 % від ВВП. 

Однак, практика виконання бюджету показала, що затверджені суми на 

оборону та безпеку ніколи не відповідали фактичним видаткам. Загальне 

недофінансування ДПР ЗС України на 2006‒2011 роки та неефективне 

використання наявних коштів становило близько 15,2 млрд. грн., тобто 

майже чверть від визначених коштів. Так, наприклад, у 2010 році потреба у 

фінансуванні ЗС України (з урахування проведення заходів розвитку) 

становила 30  938,1 млн. грн. Але, ураховуючи економічне становище 

держави, МО України у бюджетному запиті було визначено мінімально 

необхідну потребу обсягом 19 853 млрд. грн. В той же час, Державним 

бюджетом України на 2010 рік, МО України було передбачено лише 

12 477 млрд. грн. (тобто 1,15  % від ВВП) [26]. За результатами фінансування 

протягом року фактично було отримано лише 10 533 млрд. грн. (0,97  % від 
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ВВП та 84,4 % річних призначень), що склало лише 53 % від мінімальної 

потреби [7; 13; 20, с. 18-24]. Видатки державного бюджету згідно 

ДПР ЗС України на 2006-2011 роки представлена на рис. 2.2.1. 

В період 2006‒2011 рр., ДПР ЗС України на 2006‒2011 роки була 

профінансована на 75,6  % від запланованих потреб. Виділених бюджетних 

асигнувань вистачало лише на утримання Збройних Сил, але 

унеможливлювало підготовку військ (сил) на належному рівні, підтримання у 

справному стані ОВТ. Всього виконання заходів розвитку ЗС України було 

забезпечено лише на 39 % [20, с. 19]. 
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Рисунок 2.2.1 ‒ Фінансування Державної програми розвитку  
ЗС України на 2006‒2011 роки, млрд. грн. 

Джерело інформації: [6; 7]. 

Негативно впливали на розвиток армії та її боєздатність обмежені 

фінансові ресурси, які виділялися ЗС України у 2010‒2013 рр. 

У “Державному бюджеті України на 2011 рік” у рік завершення виконання 

ДПР ЗС України на 2006‒2011 роки, на МО України було передбачено 

фінансування в сумі 13 804,4 млн. грн. (1,07  % від ВВП), в той же час 

фактично надійшло 12 709,1 млн. грн. (0,98  % від ВВП), або 92  % річних 

призначень, що в свою чергу обумовило зниження боєготовності військ, 
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призвело до невиконання багатьох заходів реформування армії, стало одним 

із головних чинників зниження боєздатності ЗС України [7]. 

На 2012 рік Міністерству оборони у Державному бюджеті України 

були передбачені асигнування в сумі 16 374,3 млн. грн. (1,09 % від ВВП), 

фактично ж надійшло 14 761,9 млн. грн (0,98 % від ВВП) або 90,2 % річних 

призначень [8]. Водночас у 2012 році, як і у попередні роки, обсяги 

фінансування Збройних Сил не відповідали їхній нормативній потребі та 

становили 1,45 % ВВП, причому частки витрат на розвиток ОВТ та 

підготовку військ у загальній структурі фінансування не перевищували 18 % 

(рис. 2.2.2).  
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Рисунок 2.2.2 ‒ Структура видатків МО України, 2010‒2012 рр., %. 

Джерело інформації: [9, с. 11]. 

В 2013 році вперше за останні 3 роки на потреби оборони було 

передбачено видатки Державного бюджету України менше 1 % від ВВП 

(15 160,2 млн. грн. ‒ 0,98 % ВВП) [27]. Це практично “поставило на коліна” 

Збройні Сили, знецінивши її офіцерських склад, звівши нанівець підготовку 

військ (сил), а розвиток ОВТ повністю унеможливлювало, так як лише 

утримання забирало 82,1 % асигнувань [9, с. 11; 13]. 
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Аналізуючи структуру видатків МО України в різні роки з 1992 року по 

2001 рік, встановлено, що на утримання Збройних Сил використовувалося від 

70 % до 93 % бюджетних асигнувань, кошти на підготовку Збройних Сил та 

розвиток ОВТ виділялися за залишковим принципом. Найменшу кількість 

коштів за вказаними напрямами фінансування МО України отримало в 

1997 році, а в інші роки забезпечення асигнувань коливалося від 9,0 % до 

31,4 %. Такий розподіл видатків на оборону мав тенденцію не розвитку, а 

виживання та не відповідав структурі фінансування збройних сил в 

провідних країнах світу [4, с. 58 ].  

З введенням в дію ДПР ЗС України на 2006‒2011 роки, в питанні 

розподілу фінансування оборонних видатків намітилися позитивні зміни. На 

утримання Збройних сил в період 2005‒2008 рр. виділялися асигнування, що 

не перевищували 75 %, а кошти на підготовку Збройних Сил та розвиток 

озброєння досягли 27 % [4, с. 59]. Однак в 2009 році частка призначень на 

утримання Збройних Сил порівняно з 2008 роком, збільшилася з 77 % до 

84 % (64 % – 2007 р.). Тобто фінансування Збройних Сил набуло сталих 

ознак переходу від бюджету розвитку до бюджету утримання [7, с. 11]. 

У 2010 році показник видатків на утримання поступово збільшився до 

кризових значень у 87,9 %, а в 2011 році складав 86,9 %. За умови, що 

середній показник щорічних обсягів фінансування потреб оборони у 

2006‒2011 рр. становив 1,0 % ВВП, бюджет Міністерства оборони був 

“бюджетом проїдання”, оскільки він не залишав ресурсів на відновлення 

боєздатності та розвиток Збройних Сил [7, с. 10]. 

Аналізуючи фінансування потреб армії у періоди, що припадали на 

проведення заходів ДПР ЗС України, слід привести висновки М. Сірука, 

експерта журналу Defense Express, який задовго до 2013 року аналізуючи 

Стратегічний оборонний бюлетень України на період до 2015 року зазначав: 

“зниження обсягів видатків від ВВП на потреби Міністерства оборони на 

0,1 % призведе, наприклад, до фактичного згортання програм будівництва 

(закупівлі) житла для військовослужбовців. Зменшення обсягів видатків на 
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0,2 % ‒ практично унеможливить виконання програм бойової підготовки 

військ. Зменшення видатків на 0,3 % забезпечить лише фінансування, 

утримання та експлуатацію ОВТ та не забезпечить необхідні темпи 

переозброєння ЗС України на нові та модернізовані зразки ОВТ. Іншими 

словами, зменшення обсягів задоволення потреб Міністерства оборони навіть 

на 0,1-0,3 % може призвести до зриву оборонної реформи в Україні, завдасть 

непоправної шкоди справі будівництва армії нового типу та іміджу держави 

на міжнародній ареніˮ [85, с. 12].  

Аналіз вищевикладених даних свідчить, що від початку будівництва 

Збройних Сил, процентний розподіл коштів між основними напрямами 

видатків мав негативну тенденцію: потреби Збройних Сил фінансувалися на 

мінімальному рівні, заходи із розвитку ОВТ, забезпечення системи 

підготовки військ (сил), фінансувалися за залишковим принципом, на 

утримання ЗС України виділялася левова частка коштів ‒ понад 80 %. 

Внаслідок цього видатки на оборону не забезпечували належний рівень 

обороноздатності держави, що вкрай негативно впливало на комплектування 

військ (сил) військовослужбовцями, в тому числі офіцерами (додаток Д). 

З початком збройної агресії РФ проти України та активізації бойових 

дій на Сході країни керівництво держави прийняло визначальні рішення 

щодо збільшення фінансування армії. Так, у 2014 році на потреби Збройних 

Сил було виділено 1,78 % ВВП. На 2015 рік Міністерству оборони було 

заплановано асигнування у розмірі 2,53 % ВВП, фактично надійшло 

49 334,0 млн. грн (2,67 % ВВП), або 105,6 % річних призначень. Завдяки 

виділеному значному фінансовому ресурсу у 2015 році почалося відновлення 

Збройних Сил [11, с. 16]. 

Таким чином, аналіз розподілу видатків Міністерства оборони та рівня 

фінансування потреб армії в процесі виконання програм розвитку 

ЗС України, показує, що вони переважно були спрямовані на утримання 

Збройних Сил. Фінансування заходів розвитку ОВТ, забезпечення системи 

підготовки військ (сил) здійснювалося на мінімальному рівні і були 
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недостатніми для належного забезпечення боєздатності Збройних Сил. Від 

економічної політики держави щодо Збройних Сил залежала реалізація 

соціальної та гуманітарної політики у Збройних Силах та забезпечення 

соціальних гарантій військовослужбовців. Багаторічне недофінансування 

потреб Збройних Сил, низький рівень соціальних гарантій впливало на 

формування офіцерського складу ЗС України. 

 

 

2.3. Співвідношення категорій офіцерського складу збройних сил 

країн-членів НАТО 

 

Членство України в Організації Північноатлантичного Договору як 

запорука безпеки держави, зокрема в умовах агресії РФ та інших регіональних 

безпекових загроз, є пріоритетом державної політики [10, с. 13-14]. 

Реформування сектору безпеки і оборони у відповідності до стандартів 

НАТО, здійснення трансформацій у суспільно-політичній та економічній 

сферах, інтеграційні процеси до євроатлантичного простору, сприяють 

перетворенню України на потужну, у тому числі, у військовому плані, 

державу [9, с. 5]. 

За умов безпекової нестабільності у світі та навколо України це 

безальтернативний вектор зовнішньої політики військово-політичного 

керівництва держави. Зважаючи на потребу посилення обороноздатності, 

паритетна співпраця між Україною і НАТО у галузі реформування структур 

безпеки і оборони є вирішальною для продовження трансформації безпекової 

позиції України і залишається важливою складовою поточних 

демократичних перетворень у країні [84]. 

Завдяки підтримці з боку НАТО, Україна має змогу здійснювати 

перебудову організаційної структури національних збройних сил, механізмів 

командування й управління, реформувати систему матеріально-технічного 

забезпечення, модернізувати оборонний сектор, вдосконалювати процедури 
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планування. НАТО сприяє реформуванню структур безпеки і оборони 

України під егідою Спільної робочої групи з оборонної реформи [74]. 

Військове співробітництво між НАТО та Україною зосереджено на таких 

засадах, як спільна безпека, взаємосумісність сил, розвиток потенціалу та 

реформування ЗС України на основі цілей та завдань, визначених в Річній 

національній програмі Україна – НАТО, Стратегічному оборонному 

бюлетені та інших національних документах [74; 78]. 

Річна національна програма Україна – НАТО визначає стратегічну мету 

реформ, цілі та пріоритетні завдання в межах реалізації політики 

євроатлантичної інтеграції України НАТО [74, с. 1]. Зокрема, в Програмі 

особливу увагу приділено питанням щодо переведення сектору безпеки і 

оборони України на стандарти НАТО та покращення взаємосумісності 

ЗС України з арміями країн-членів НАТО. 

Відповідно до “стратегічної мети 2.5” Програми щодо 

професіоналізації сил оборони та створення необхідного військового резерву 

з метою досягнення “цілі 2.5.4 – Система кадрового менеджменту дає змогу 

якісно комплектувати особовим складом ЗС України відповідно до потреб” 

визначені пріоритетні завдання, одним із яких є досягнення раціонального 

співвідношення категорій офіцерського складу та військовослужбовців 

рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову 

службу за контрактом, до показників, прийнятих у збройних силах держав-

членів НАТО; особового складу ЗС України відповідно до їх структури та 

чисельності, а також загальноприйнятих показників у збройних силах країн-

членів НАТО [74, с. 93]. 

Згідно зі світовим досвідом чисельність офіцерського складу по 

відношенню до рядового та сержантського складу протягом минулого 

століття безперервно збільшувалася. Так, на початку ХХ століття це 

відношення в арміях Франції, Німеччини, Росії, Японії було від 1÷23 до 1÷17. 

У роки Другої світової війни воно сягало 1÷11, наприкінці століття 

збільшилося ще більше. Так, у США воно складало 1÷6 – 1÷7, а у деяких 
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родах військ 1÷3 – 1÷5. Зазначене свідчить про зростання ролі офіцерів у 

збройних силах. Військове керівництво більшості провідних країн світу 

розглядає кадрову політику щодо формування офіцерського складу збройних 

сил, як найважливішу складову частину військового будівництва, яка має 

своєю головною метою забезпечення потреб всіх видів збройних сил 

високопрофесійним особовим складом. 

Зрозуміло, що для приведення співвідношення категорій офіцерського 

складу до загальноприйнятих показників збройних сил країн-членів НАТО 

необхідно проаналізувати дані співвідношення в першу чергу у збройних 

силах тих країн, які за чисельністю, організаційною структурою та 

покладеними на них завданнями наближені до ЗС України. 

У дослідженні розглядається досвід США, Великобританії, Італії, 

Німеччини і Польщі, які досягли значних результатів у розвитку власних 

збройних сил, вирішенні проблем становлення офіцерського складу, є 

давніми та постійними членами Організації Північноатлантичного 

Договору, беруть участь в операціях об’єднаних сил та місіях у багатьох 

країнах світу і, крім того, мають подібну структурну побудову і за 

чисельністю особового складу мають наближені показники до ЗС України.  

При вивчені окремих умов встановлення співвідношення старшого та 

молодшого офіцерського складу, що безпосередньо впливають на кількісний 

показник, якість та ефективність комплектування офіцерського складу, 

авторкою враховані зарубіжні наукові матеріали та відкриті джерела 

інформації. При цьому, чинники розподілено на військові та політичні 

компоненти, виокремлено стан фінансування оборонних витрат держави, 

взято до уваги демографічну ситуацію в країні. 

Аналізуючи військові чинники встановлено, що на чисельність 

категорій офіцерського складу впливає загальна чисельність збройних сил, їх 

структура та потреби, принципи комплектування особовим складом, ступінь 

укомплектованості військових посад офіцерами з визначеними освітньо-

кваліфікаційними вимогами, професіоналізація особового складу, тенденції 
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розвитку збройних сил суміжних держав, їх озброєння та військової техніки, 

форми і способи застосування військ в збройних конфліктах [45, с. 8]. 

Наявність загроз і спектр завдань національної оборони, рівень 

імовірності воєнної загрози, позаблоковий чи нейтральний статус держави в 

системі колективної безпеки, національні особливості і традиції відносин 

армії і суспільства та суспільної ролі армії, позиції громадськості, політичних 

сил і політичних лідерів складають групу воєнно-політичних та політичних 

чинників [45, с. 7], які в свою чергу впливають як на загальну чисельність 

збройних сил в цілому, так і чисельність офіцерського складу зокрема.  

Загальні бюджетні видатки на збройні сили, оборонні витрати на армію у 

відсотках від ВВП, оптимальний розподіл оборонного бюджету, рівень витрат на 

утримання одного військовослужбовця, система грошового забезпечення ‒ 

критерії, що характеризують спроможності держави забезпечити необхідні умови 

розвитку збройних сил та підтримання належного рівня обороноздатності 

держави, позитивно впливають на комплектування військ офіцерами за рахунок 

уникнення додаткових витрат на повторні цикли підготовки офіцерського складу, 

укомплектування організаційних структур різних ступенів військового управління 

професіоналами, вищий рівень ресурсозабезпечення діяльності збройних сил 

[45, с. 6]. 

При дослідженні питання наявності людських ресурсів для 

комплектування збройних сил офіцерським складом основна увага 

зосереджена на вивченні загальної кількості населення країни, рівні 

народжуваності та смертності, кількості молодіжного населення та 

чисельності осіб, що досягає призовного віку щорічно, як основних 

складових демографічної компоненти [45, с. 5].  

Таким чином, під час дослідження впливу політичних, економічних і 

військових чинників та демографічної ситуації в країнах-членах НАТО, 

встановлено їх безпосередній вплив на кількісний і якісний стан як збройних 

сил, так і чисельність їх офіцерського складу.  
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Взаємозв’язок чинників, що впливають на комплектування армії 

офіцерськими кадрами підтверджується даними дослідників з Global 

Firepower, які з 2006 року щорічно проводять аналітичне дослідження 

138 військових держав світу, визначаючи показники, що характеризують 

чинники впливу у кількісних значеннях.  

Основні характеристики оборонних можливостей країн НАТО за 

2020 рік наведено табл. 2.3.1: 

Таблиця 2.3.1 

Окремі характеристики оборонних можливостей країн НАТО 

Джерело інформації: [93]. 

Аналіз показує, що критичність окремої компоненти (або їх сукупності) 

для кожної держави є різною, що в свою чергу визначає вибір того чи іншого 

значення співвідношення молодших і старших офіцерів у збройних силах. 

Для дослідження стандартів розподілу офіцерського складу на 

молодших та старших офіцерів в країнах Альянсу були проаналізовані 

матеріали “Глобального обміну військовою інформацією” за 2002 рік 

[83, с. 14], Всеукраїнської науково-практичної конференції ВІКНУ [38], 

керівні документи з планування бюджету держави та видатки на оборону [91; 

94‒95] та врахована специфіка такого розподілу в загальному за збройні сили 

та за види збройних сил країн-членів НАТО [84].  

країна загальна 
чисельність 
населення, 
млн. осіб 

чисельність 
збройних 

сил,  
тис. осіб 

чисельність 
осіб, що 
щорічно 
досягає 

призовного 
віку,  

тис. осіб 

оборонні 
витрати, 
% ВВП 

оборонний 
бюджет, 
млрд., $ 

членст
во в 

НАТО 

США 329 256 465 1 400 4 188 274 3,4 750 + 

Велика 

Британія 
65 105 246 192 660 745 117 2,1 55,1 + 

Німеччина 80 457 737 182 650 795 455 1,2 50 + 

Італія 62 246 674 175 567 223 1,2 27,8 + 

Польща 38 420 687 118 463 123 1,9 12 + 
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За результатами дослідження зазначених вище матеріалів станом на 

2014–2015 рр., було встановлено співвідношення категорій офіцерського 

складу збройних сил країн, які можуть слугувати орієнтиром для приведення 

співвідношення офіцерського складу ЗС України до показників, прийнятих у 

збройних силах країн-членів НАТО. 

Характеристику розподілу категорій офіцерського складу в збройних 

силах Сполучених Штатів Америки наведено на рис. 2.3.1. 

Збройні Сили США 

5,40%

13,20%

21,00%

11,20%13,50%

35,30%

полковник підполковник майор

капітан старший лейтенант лейтенант
 

Рисунок 2.3.1 ‒ Розподіл офіцерського складу за військовими званнями 
 в збройних силах США 

Джерело інформації: [92]. 

Стан загальної укомплектованості офіцерами в збройних силах США 

характеризується наступним співвідношенням офіцерського складу: 0,5 % 

становить вищий офіцерський склад з урахуванням, що чисельність посад 

генералів, які перебувають на дійсній службі, регулюється “Загальним 

військовим правом”, відповідно до якого кількість генералів не може 

перевищувати визначену чисельність для видів збройних сил (Сухопутні 

війська – 231 особа, Військо-Повітряні Сили – 198 осіб, Морська піхота і 

Військово-Морський флот – 162 та 62 генерали [92]. Частка старших та 



136 

 

молодших офіцерів складає 39,6 % та 59,9 %, при цьому співвідношення 

посад вищого і старшого офіцерського складу до молодшого становить 

1÷1,49.  

Розподіл офіцерського складу по військових званнях у відсотках за 

видами збройних сил США наведено в табл. 2.3.2: 

Таблиця 2.3.2 

Відсоткове співвідношення між категоріями офіцерського складу  

збройних сил США, % 

Джерело інформації: [92]. 

Аналізуючи дані чисельного складу офіцерів у видах збройних сил 

США необхідно зазначити, що диспропорції у чисельності вищого 

офіцерського складу не простежується. Співвідношення посад старшого 

офіцерського складу до молодшого складає 40 %÷60 %. Це пояснюється 

відсутністю в штабах надмірної кількості управлінських організаційних 

структур, що обумовлює сталу величину старших офіцерів, а кількість 

молодших офіцерів залежить від частки бойових частин у загальній їх 

чисельності в структурі збройних сил.  

Характеристику розподілу офіцерського складу за військовими 

званнями в збройних силах Великої Британії наведено на рис. 2.3.2. 

Вид Збройних Сил 

 

Офіцерський склад 

Сухопутні 

війська 

Військо-

Повітряні 

Сили 

Морська 

піхота 

Військово-

Морські 

Сили 

Вищий офіцерський склад 0,4  0,5  0,4  0,5  

Старший офіцерський склад 39,4  40,0  33,3  41,4  

Молодший офіцерський склад 60,2  58,1  66,2  59,6  

Співвідношення посад вищого і 

старшого офіцерського складу 

до молодшого 

1÷1,51 1÷1,38 1÷1,96 1÷1,47 
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Збройні Сили Великої Британії 

4,20%

13,00%

29,80%

12,90%

38,50%

полковник підполковник майор 

капітан лейтенант

  

Рисунок 2.3.2 ‒ Розподіл офіцерського складу за військовими 
званнями збройних сил Великої Британії 

Джерело інформації: [37; 39]. 

Аналізуючи загальну чисельність офіцерів збройних сил Великої 

Британії, нами встановлено певну специфіку у структурі категорій 

офіцерського складу, а саме: збільшення частки вищих офіцерських посад на 

1,0 % в порівнянні з аналогічною категорією в збройних силах США, частка 

старших офіцерів складає 47 %, молодших ‒ 51,4 %. При цьому 

співвідношення посад вищого і старшого офіцерського складу до молодшого 

становить 1÷1,09.  

Розподіл офіцерського складу по військових званнях у видах збройних 

сил Великої Британії наведено в табл. 2.3.3. 

Аналізуючи дані чисельності офіцерів у видах збройних сил Великої 

Британії доцільно зазначити, що частка вищого офіцерського складу в 

середньому складає 1,5 %, середній показник старшого офіцерського складу 

становить 46,9 %, кількість молодших офіцерів зводиться до середнього 

показника 51,4 %, що пояснюється надмірною кількістю посад старших 

офіцерів в органах військового управління і штабах різних рівнів. 

Співвідношення посад вищого та старшого офіцерського складу до 

молодшого складає 49 % до 51 %. 
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Таблиця 2.3.3 

Відсоткове співвідношення між категоріями офіцерського складу  
у видах збройних сил Великої Британії, % 

Вид Збройних Сил 

 

Офіцерський склад 

Сухопутні 

війська 

Військо-

Повітряні 

Сили 

Військово-

Морські Сили 

Вищий офіцерський склад 1,6  1,5  1,7  

Старший офіцерський склад 47,5  45,4  48,0  

Молодший офіцерський склад 51,0  53,2  50,3  

Співвідношення посад вищого і 

старшого офіцерського складу до 

молодшого 

1÷1,03 1÷1,13 1÷1,012 

Джерело інформації: [37; 39]. 

Характеристика розподілу офіцерського складу за військовими 

званнями в збройних силах Італії наведено на рис. 2.3.3. 

Збройні Сили Італійської Республіки 

9,40%

20,40%

15,50%
5,10%

20,20%

29,40%

полковник підполковник майор

капітан старший лейтенан лейтенант

 

 

Рисунок 2.3.3 ‒ Розподіл офіцерського складу за військовими 
званнями збройних сил Італійської Республіки 

Джерело інформації: [52]. 

Аналізуючи загальні показники чисельності офіцерів збройних сил в 

Італії доцільно наголосити, що в структурі офіцерського складу 

спостерігається тенденція урівноваження частки категорії “підполковник” 
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серед старших офіцерів та частки посад в званні “старший лейтенант” серед 

молодших офіцерів в межах 20 %, до того ж загальна чисельність старших 

офіцерів сягає 45,3 %, молодших ‒ 54,7 %, при цьому співвідношення посад 

вищого і старшого офіцерського складу до молодшого становить 1÷1,21.  

Розподіл офіцерського складу по військових званнях у відсотках за 

видами збройних сил Італії наведено в табл. 2.3.4: 

Таблиця 2.3.4 

Відсоткове співвідношення між категоріями офіцерського складу  
в збройних силах Італійської Республіки, % 

Джерело інформації: [52]. 

 

Аналізуючи чисельність посад офіцерів у видах збройних сил Італії 

необхідно наголосити, що співвідношення кількості посад вищого та 

старшого офіцерського складу до молодшого встановлено на рівні від 1÷1,06 

до 1÷1,29 в залежності від потреби, що у відсотках в середньому становить 

46 % до 54 %. Це вказує на приділення більшої уваги органам управління і 

штабам різних рівнів, які займаються плануванням підготовки і розвитком 

збройних сил. 

Враховуючи зміни геополітичної та безпекової ситуації в світі, 

тенденції розвитку збройних сил провідних держав, їх озброєння та 

військової техніки, форми і способи застосування військ в збройних 

конфліктах протягом останніх років, доцільно більш глибше вивчити 

Вид Збройних Сил 

 

Офіцерський склад 

Сухопутні 

війська 

Військо-

Повітряні 

Сили 

Військово-

Морські 

Сили 

Карабінери 

Вищий офіцерський склад 1,6  1,4 2,2  1,1  

Старший офіцерський склад 44,3  42,2  46,2  47,2  

Молодший офіцерський 

склад 
54,1  56,4  51,6  51,7  

Співвідношення посад 

вищого і старшого 

офіцерського складу до 

молодшого 

1÷1,17 1÷1,29 1÷1,06 1÷1,07 
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кількісний показник співвідношення категорій офіцерів в країнах Альянсу, 

які пройшли шлях розвитку, по якому рухається Україна. Так, наприклад, 

збройні сили Республіки Польща, або збройні сили Федеративної Республіки 

Німеччина. 

Приймаючи до уваги загальну чисельність військовослужбовців у 

збройних силах Федеративної Республіки Німеччина, яка встановлюється на 

кожний рік законом “Про Федеральний бюджет ФРН” і в 2016 році становила 

193 668  військовослужбовців [91; 94‒95], як такою, що є наближеною за 

величиною до загальної чисельності ЗС України, а також зважаючи, що 

Бундесвер має схожу структурну побудову та вертикаль військового 

управління, доцільно більш поглиблено проаналізувати розподіл 

офіцерського складу за категоріями (табл. 2.3.5).  

Таблиця 2.3.5 

Загальна чисельність офіцерів за категоріями та їх частка у складі  
збройних сил Федеративної Республіки Німеччина 

Категорія офіцерського 

складу 

Чисельність 

офіцерського складу, 

тис. осіб 

Відсоток від загальної 

чисельності ЗС, % 

генерали  211 0,1 

офіцери  38 006 20,8 

старші офіцери, з них: 14 968 8,2 

полковник 1 390 0,8 

підполковник 10 337 5,7 

майор 3 241 2,0 

молодші офіцери, з них: 23 038 12,7 

капітан 11 728 6,4 

старший лейтенант 6 405 3,5 

лейтенант 4 905 2,7 

Джерело інформації: [91; 94‒95]. 

Характеристика розподілу офіцерського складу за військовими званнями в 

збройних силах Федеративної Республіки Німеччина наведено на рис. 2.3.4. 
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Збройні Сили Федеративної Республіки Німеччина 

8,50%

27,20%

3,60%

30,80%

16,70%

12,80%

полковник підполковник майор

капітан старший лейтенан лейтенант

 

Рисунок 2.3.4 ‒ Розподіл офіцерського складу за військовими 
званнями в збройних силах Федеративної Республіки Німеччина 

Джерело інформації: [91; 94-95]. 

Розподіл офіцерського складу за військовими званнями за видами 

збройних сил Федеративної Республіки Німеччина наведено в табл. 2.3.6. 

Аналізуючи чисельність категорій офіцерів у збройних силах 

Федеративної Республіки Німеччина передусім необхідно наголосити, що 

чисельність офіцерського складу становить 38 217 осіб (20,9 % від загальної 

чисельності збройних сил країни), частка старших офіцерів сягає 39,2 %, 

молодших ‒ 60,2 %, при цьому співвідношення посад вищого і старшого 

офіцерського складу до молодшого становить 1÷1,52. Дані показники 

максимально наближені до загальноприйнятих показників і свідчать про 

надання переваги бойовим частинам, в яких переважає штатна чисельність 

посад молодшого офіцерського складу. 
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Таблиця 2.3.6. 

Відсоткове співвідношення між категоріями офіцерського складу  
в збройних силах Федеративної Республіки Німеччина, % 

Джерело інформації: [91; 94-95]. 

Досліджуючи максимальний ліміт штатних посад військовослужбовців 

у збройних силах Республіки Польща на 2016 рік, слід виокремити 

особливості їх структурної організації, систему управління військами 

(силами), яка складається з 3 рівнів та професійну основу комплектування 

армії, що в свою чергу впливає на частку посад професійних 

військовослужбовців у збройних силах Республіки Польща [88, с. 63]. 

Розвиток збройних сил Польщі проводився відповідно до програми “Модель 

ЗС Польщі 2009‒2018” [42, с. 16]. При цьому основні зусилля 

спрямовувалися на вдосконалення системи управління, приведення 

структури з’єднань і частин у відповідність до стандартів НАТО, оснащення 

військ (сил) сучасними озброєнням і військовою технікою. Крім того, велика 

роль відводиться підготовці та оснащенню з’єднань, частин і підрозділів, 

виділених (призначених) для передачі до складу об’єднаних сил НАТО. 

Загальна чисельність особового складу збройних сил становила близько 

120 тис. осіб (офіцери ‒ 18 тис., унтер-офіцери – 28 тис., сержантський і 

рядовий склад – 74 тис.), у тому числі в сухопутних військах налічувалось 

68 тис. осіб, у повітряних силах ‒ 25 тис. осіб, військово-морських силах – 

8 тис. осіб, силах спеціальних операцій – 3 тис. осіб, інспектораті підтримки ‒ 

11 тис. осіб, інспектораті військово-медичної служби – 1 тис. осіб, військовій 

Вид Збройних Сил 

 

Офіцерський склад 

Сухопутні 

війська 

Військо-

повітряні 

сили 

Військово-

морські 

сили 

Об’єднані 

сили 

забезпечення 

Вищий офіцерський склад 0,9  0,6  0,5  0,2  

Старший офіцерський склад 38,3  43,2  38,2  41,2 

Молодший офіцерський 
склад 

64,8  56,4  60,6  58,6  

Співвідношення посад 
вищого і старшого 
офіцерського складу до 
молодшого 

1÷1,65 1÷1,29 1÷1,53 1÷1,42 
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жандармерії – 2 тис. осіб, в інших частинах та установах центрального 

підпорядкування – 2 тис. осіб [42, с. 16]. Штатна чисельність генералів 

складала 110 осіб (0,09 % від загальної чисельності збройних сил), частка 

посад офіцерського складу дорівнювала 22 800 осіб, тобто 19 % від загальної 

кількості особового складу.  

Характеристика розподілу офіцерського складу за військовими 

званнями збройних сил Республіки Польща наведено на рис. 2.3.5: 

Збройні Сили Республіки Польша 

6,90%

26,30%

13,60%26,20%

15,50%

11,10%

 

Рисунок 2.3.5 ‒ Розподіл офіцерського складу за військовими 
званнями збройних сил Республіки Польща 

Джерело інформації: [42]. 

Розподіл офіцерського складу за військовими званнями у відсотках за 

видами збройних сил Республіки Польща наведено в табл. 2.3.7. 

Аналізуючи загальні показники чисельності офіцерів збройних сил 

Республіки Польща доцільно наголосити, що в структурі офіцерського 

складу спостерігається незначне перевищення чисельності посад молодшого 

офіцерського складу нам старшим, загальна чисельність старших офіцерів 

досягає 46,8 %, молодших ‒ 52,9 %, що свідчить про урівноваженість ролі 

органів управління і бойових частин. При цьому співвідношення посад 

вищого і старшого офіцерського складу до молодшого становить 1÷1,13.  
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Таблиця 2.3.7 

Відсоткове співвідношення між категоріями офіцерського складу  
збройних сил Республіки Польща, % 

Джерело інформації: [42]. 

Аналіз усереднених значень показника кількості посад офіцерів у збройних 

силах країн Альянсу у 2014–2016 рр. дозволив скласти порівняльну таблицю 

відсоткового співвідношення категорій офіцерського складу (табл. 2.3.8): 

Таблиця 2.3.8 

Порівняльна таблиця співвідношення категорій офіцерського складу 
збройних сил окремих країн НАТО 

Вид Збройних Сил 

 

Офіцерський склад 

США 
Велика 

Британія 
ФРН Італія Польща Україна 

Вищий офіцерський 

склад 
0,5  1,5  0,6  1,6  0,3  0,24  

Старший офіцерський 

склад 
39,5  47,0  39,2  44,6  46,8  42,64  

Молодший 

офіцерський склад 
60,0  51,5  60,2  53,8  52,9  57,12  

Співвідношення посад 

вищого і старшого 

офіцерського складу 

до молодшого 

40÷60 49÷51 40÷60 46÷54 47÷53 43÷57 

 

Таким чином, аналізуючи показники чисельності категорій 

офіцерського складу в збройних силах визначених країн-членів НАТО 

встановлено, що на співвідношення різних категорій військовослужбовців, у 

тому числі і офіцерського складу, впливають ризики і загрози країні, обсяг 

Вид Збройних Сил 

 

Офіцерський склад 

Сухопутні 

війська 

Повітряні 

сили 

Військово-

морські 

сили 

Інспекторати,

жандармерія,

ССпО 

Вищий офіцерський склад 0,5  0,2  0,2  0,4  

Старший офіцерський склад 45,2  49,1  48,2  47,2  

Молодший офіцерський 
склад 

54,3  50,7  51,6  52,4  

Співвідношення посад 
вищого і старшого 
офіцерського складу до 
молодшого 

1÷1,19 1÷1,02 1÷1,07 1÷1,1 
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завдань, які покладаються на збройні сили для їх вирішення, геополітична 

обстановка навколо країни, а також вони регулюються нормативними 

документами з визначення граничної чисельності категорій офіцерів. Разом з 

тим, усереднені показники чисельності категорій офіцерського складу в 

провідних країнах світу показують превалювання посад молодшого 

офіцерського складу, що підтверджує правильність обраного курсу кадрової 

політики у ЗС України. На прикладі вищого керівного складу можна 

стверджувати, що показник категорії “генералˮ залишається незмінним. 

Провівши паралель між даними щодо старших офіцерів у 2002 році і в 

2016 році встановлено, що коливання чисельності стале ‒ в межах від 40 % 

до 47 %, частка молодших офіцерів не перевищує 60,2 %. Співвідношення 

посад вищого і старшого офіцерського складу до молодшого в країнах, які 

довгий час перебувають у складі Північноатлантичного Альянсу, становить 

близько 40 % до 60 %, а країни з більш пізнішим вступом до НАТО поки що 

знаходяться на шляху встановлення раціонального співвідношення. 

Вивчення досвіду визначення чисельності категорій офіцерського 

складу та співвідношення кількості посад старших та молодших офіцерів в 

збройних силах країн НАТО є надзвичайно актуальним, адже одним з 

основних показників, що визначає боєздатність армії, є укомплектованість 

офіцерських посад в усіх ланках військового управління, відповідно 

дослідження раціонального співвідношення чисельності категорій офіцерів 

сприяє визначення бойових спроможностей військ (сил). Комплектування 

кожного виду збройних сил країн НАТО особовим складом, зокрема 

офіцерами, вимагає індивідуального підходу до підбору та комплектування з 

урахуванням співвідношення старшого офіцерського складу до молодшого. 

Визначення оптимального значення співвідношення дозволяє забезпечити 

ефективне використання бойових спроможностей кожного виду збройних 

сил, що, у свою чергу, безпосередньо впливає на ступінь виконання 

покладених на них завдань. В цьому контексті питання комплектування 
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ЗС України офіцерським кадрами з урахуванням досвіду країн-членів НАТО 

є актуальним та необхідним. 

Дослідження кількісних показників категорій офіцерського складу у 

збройних сил країн НАТО підтверджує, 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 закономірності організаційної 

структури збройних сил, структура органів управління, штабів, кількість 

бойових частин у кожному виді військ, а кількість посад вищого керівного 

складу та офіцерського складу обов’язково потребує затвердження на 

законодавчому рівні. Отже, нормативно-правове регулювання частки 

офіцерських посад підтверджується внутрішньо-військовим фактором 

формування офіцерської складової армії. 

Таким чином, можна зробити висновок, що досвід комплектування 

збройних сил країн-членів НАТО дає можливість започаткувати 

євроатлантичну трансформацію системи кадрового менеджменту та змінити 

систему управління кар’єрою радянського зразка на сучасну, прийняту в 

арміях провідних держав, а приведення співвідношення офіцерського складу 

та військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського складу, які 

проходять військову службу за контрактом, до показників, прийнятих у 

збройних силах країн-членів НАТО буде відповідати стандартам та 

принципам, які є умовою набуття членства в Альянсі та сприяти вступу 

України в НАТО. 
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Висновки за розділ 2. 

 

Підсумовуючи вивчення чинників, що впливали на формування 

офіцерського складу ЗС України 1991‒2016 рр., слід окреслити основні із 

них: 

по-перше, аналіз процесу становлення і розвитку офіцерського складу 

ЗС України засвідчив, що вагомим внутрішнім чинником, який впливав на 

результативність цього процесу, була система нормативно-правових актів. 

Під час 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 ЗС України; 

по-друге, 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 ЗС 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; 

по-третє, вивчення зарубіжного досвіду дозволило дійти висновку про 

необхідність встановлення у ЗС України таких кількісних показників 

категорій офіцерів як у збройних силах країн-членів НАТО, які були 

апробовані в умовах мирного часу та під час воєнних конфліктів. 
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РОЗДІЛ 3 

ІСТОРИКО-СТАТИСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОФІЦЕРСЬКОГО 

СКЛАДУ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ 1991‒2016 рр. 

 

 

Формування офіцерського складу завжди є першочерговим та 

актуальним завданням в процесі будівництва армії. Уперше слово “офіцер” 

зустрічається в творах герцога Філіпа Клевського “Kriegsordnung” (1573 рік) і 

воно визначало будь-яку особу, що займала певну державну посаду. Тільки 

наприкінці XVI століття у Франції слово “офіцер” отримало сучасне 

значення, а в подальшому перейшло в усі європейські країни. Обличчям армії 

завжди є офіцерський склад, адже саме офіцери концентрують і втілюють в 

собі національні військові традиції, в офіцерському середовищі зароджується 

дух патріотизму, відданості військовій справі, спадкоємність військової 

слави Батьківщини. 

У вирі сьогоднішніх процесів трансформації Української армії 

висококваліфіковані офіцери є запорукою досягнення амбітної мети – 

спроможності ЗС України взаємодіяти із силами НАТО. Однак радикальні 

військові реформи завжди болісно впливають на формування офіцерського 

складу, тому для практичної реалізації комплексу державотворчих заходів 

переходу ЗС України на стандарти та критерії Альянсу цілком очевидним є 

знання історії офіцерського складу вітчизняних Збройних Сил, як 

фундаменту побудови професійної армії майбутнього.  

Для розробки стратегії формування оптимальної структури 

офіцерського складу сучасних Збройних Сил не достатньо організаційних та 

управлінських реформ. Необхідно творчо враховувати успіхи та помилки у 

процесі становлення та розвитку офіцерського складу в історичній 

ретроспективі реформування ЗС України, змоделювати можливі варіанти 

побудови та функціонування структури, спираючись на достовірні 
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статистичні дані та практичні і наукові напрацювання. Тому в основу 

періодизації історії формування інституту офіцерів ЗС України, авторкою 

закладено кількісні критерії оцінки офіцерського складу, а саме зміни 

кількісного показника чисельності посад офіцерів в процесі реформування і 

розвитку ЗС України. 

 

 

3.1. Становлення офіцерського складу Збройних Сил України 

(1991‒1996 рр.) 

 

Аналіз складного початкового етапу створення ЗС України, розкриває 

багатовекторний процес становлення національного війська, обставини, в 

яких вони створювались, позитивні та негативні сторони, об’єктивний і 

суб’єктивний “фон” приведення до присяги на вірність Україні офіцерів, які 

добровільно вирішили продовжувати службу у ЗС України.  

В Україні, створення офіцерської складової військового організму 

розпочалося після проголошення незалежності держави [1]. Аналізуючи 

законодавство України у воєнній сфері протягом 1991‒1992 рр. можна 

встановити логічну послідовність впровадження законодавчих актів 

державотворчих органів стосовно формування офіцерського складу.  

Так, прийняття Постанови ВР України “Про військові формування на 

Україні” від 24 серпня 1991 року № 1431-XII започаткувало будівництво 

ЗС України шляхом підпорядкування всіх військових формувань Збройних 

Сил СРСР на території республіки Верховній Раді.  

Затверджені “Концепція оборони і будівництва Збройних Сил Україниˮ 

від 11 жовтня 1991 року № 1659-XI та Закон України “Про Збройні Сили 

України” від 6 грудня 1991 року № 1934-XII в основу процесу створення 

власного війська закладали політичні рішення керівництва України стосовно 

без’ядерного і позаблокового статусу держави, впроваджували три видову 

структуру Збройних Сил (Сухопутні війська, Військово-Повітряні Сили і 
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Сили Протиповітряної оборони, Військово-Морські Сили) та визначали 

органи військового управління.  

Ухвалений Закон України “Про оборону України” від 6 грудня 

1991 року № 1932-XII структурував Збройні Сили на військові об’єднання, 

з’єднання, частини, підрозділи, військові установи і навчальні заклади.  

Тимчасове положення про МО України, що було затверджене 

Постановою КМ України від 20 листопада 1991 року № 321, окреслювало дії 

відомства стосовно чисельності особового складу видів і родів військ, 

організаційно-штатної структури військ, підготовки та розстановки 

військових кадрів, призову та звільнення в запас військовослужбовців.  

Указ Президента України “Про невідкладні заходи по будівництву 

Збройних Сил Україниˮ від 5 квітня 1992 року № 209 визначав завдання 

МО України по формуванню Військово-Морських Сил України та органів їх 

управління.  

Постанова ВР України “Про текст Військової присягиˮ від 6 грудня 

1991 року № 1936-XII започаткувала з січня 1992 року процес приведення до 

добровільної присяги на вірність народові України дислокованих на 

українській території військ. Проте враховуючи, що в спадок від армії 

Радянського Союзу на теренах України залишився чималий конгломерат 

озброєння, майна, ресурсів та особового складу, цей процес затягнувся.  

В Україні тодішнє угруповання військ мало у своєму складі три 

військові округи – Київський, Одеський, Прикарпатський, а також 

Чорноморський флот. На теренах України дислокувались 3 загальновійськові 

та 2 танкові армії, армійський корпус, чотири повітряних армії, окрема армія 

протиповітряної оборони (9 бригад ППО), 43 ракетна армія ракетних військ 

стратегічного призначення СРСР, Чорноморський флот з корабельним 

складом понад 850 кораблів, два вузли системи попередження про ракетний 

напад, інші військові формування [16]. 

Загальна чисельність особового складу становила понад 980 тис. осіб, з 

яких близько 220 тис. офіцерів [16].  
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Чорноморський флот колишнього СРСР на грудень 1991 року становив 

майже 10 % у структурі Військово-Морських Сил СРСР. Головною морською 

базою був Севастополь, а пункти базування окремих з’єднань та частин 

розташовувалися поза межами території України. 

До організаційно-штатної структури Чорноморського Флоту входило 

більш як 1300 з’єднань, частин, підрозділів та установ. Корабельний склад 

налічував: 105 бойових кораблів, 69 бойових катерів, 48 кораблів 

спеціального призначення, 191 морське судно забезпечення, 470 катерів та 

рейдових суден забезпечення [17].  

За Угодою між Україною та РФ про параметри поділу Чорноморського 

флоту від 28.05.1997 року з 525 бойових кораблів, катерів, суден 

забезпечення Чорноморського флоту, що були включені до розподілу, РФ 

отримала 388 суден, до складу українських Військово-Морських Сил 

увійшло 137 суден, з яких: 30 бойових кораблів і катерів, 6 кораблів 

спецпризначення, 62 судна забезпечення, 17 пошуково-рятувальних суден, 

21 гідрографічне судно і катери [17].  

У 1991 році Україна була потужною ядерною державою, отримавши 

третій після США та РФ ядерний арсенал. Кістяк цього арсеналу становили 

шість дивізій 43-ї ракетної армії колишнього СРСР. На початок 1994 року на 

озброєнні 43-ї ракетної армії було 176 ракетних комплексів типу “ОСˮ 

(“Окремий стартˮ), всього на озброєнні перебувало 1 272 ядерні боєголовки. 

Україна мала також щонайменше 2 883 одиниці тактичної ядерної зброї [10].  

Успадкувавши від Радянської армії громіздку організаційну структуру, 

Україна з перших днів будівництва власних збройних сил прагнула досягти 

певного балансу основних чинників, які визначають боєздатність армії і 

флоту, тому підпорядкування військових угруповань колишнього 

Радянського Союзу новоутвореним органам військового управління 

Української держави відбувалося аж до 1992 року.  

Однак, незважаючи на зусилля державних органів та органів 

військового керівництва щодо впорядкування діяльності військових 
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угрупувань, які розташовувалися на території України, вони являли 

сукупність окремих розрізнених по складу та озброєнню військових 

структур, що потребували належного управління для забезпечення їх 

постійної бойової готовності, додержання військової дисципліни, зменшення 

соціально-політичної напруги у військах. Ухвалені Закони України та 

підзаконні акти у воєнній сфері визначали першочергові завдання для 

урегулювання ситуації та потребували невідкладного рішення – 

переформатування структури, скорочення ОВТ, чисельності особового 

складу та переміщення військових кадрів.  

З цією метою, виваженими кроками, з урахуванням обмежень Договору 

“Про звичайні збройні сили в Європі” від 1 липня 1992 року № 2526-XII та 

виконання Ташкентської угоди 1992 року, якою встановлювалися 

максимальні рівні озброєння для кожної держави колишнього СРСР, 

потрібно було провести поетапне скорочення чисельності озброєння, 

військової техніки та особового складу до оптимальної кількості, яка 

відповідатиме реальній воєнній загрозі, проголошеному статусу позаблокової 

та без’ядерної держави, ресурсним можливостям та рівню реального 

фінансування оборонного відомства, сформувати резерв 

висококваліфікованих кадрів в процесі скорочення, забезпечити формування 

нового якісного кадрового потенціалу українського війська. Проте, громіздка 

і обтяжлива для бюджету молодої країни оборонна система колишнього 

СРСР перешкоджала становленню військового угрупування незалежної 

України та вплинула на тривалість процесу будівництва ЗС України.  

Вирізняються заходи з організаційно-кадрових питань, які не 

припинялися впродовж кількох років. Так, з метою створення сухопутної 

компоненти Збройних Сил Указом Президента України “Про розформування 

Київського військового округу” від 16 жовтня 1992 року № 497 об’єднання, 

з’єднання, військові частини, що входили до складу округу, а це близько 

150 тис. військовослужбовців, підлягали скороченню, звільненню в запас чи 

виведенню у розпорядження Міністра оборони України. З 3 січня 1992 року 
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Одеський військовий округ перейшов під юрисдикцію України і був 

включений до складу Сухопутних військ угрупуванням 110 тис. 

військовослужбовців та службовців, що теж підпадали під радикальні 

організаційні реформи. Утворення Військово-Повітряних Сил було 

проведено згідно з директивою начальника Головного штабу ЗС України від 

17 березня 1992 року, за результатом якої, когорта авіаторів в 120 тис. осіб 

зазнавали переформування. Формування органів управління Військово-

Морських Сил було розпочато з виданням Указу Президента України від 

5 квітня 1992 року “Про перехід Чорноморського флоту в адміністративне 

підпорядкування Міністерству оборони України”, однак створення 

військового флоту було складним та довготривалим і лише 31 травня 

1997 року Угода про статус і умови перебування Чорноморського флоту Росії 

на території України поставила крапку в тривалому процесі формування 

структури ВМС ЗС України [25, с. 52-54].  

Практична робота органів кадрового забезпечення з питань переводу 

військових до України спиралася на законодавчі і відомчі нормативно-

правові документи – Укази Президента України від 24 березня 1992 року 

№ 189 та від 1 грудня 1992 року № 590 “О возвращении военнослужащих-

граждан Украины из “горячих точек”, а також наказ Міністра оборони 

України від 16 грудня 1992 року № 216 “Об организации работы по переводу 

военнослужащих в Вооруженные Силы Украины” [9, с. 66].  

Виконання положень, прийнятих нормативно-правових документів, 

щодо будівництва ЗС України і офіцерського складу зокрема, в період 

1991‒1992 рр., який авторка визначила як перехідний етап в ході становленя 

офіцерського складу національних Збройних Сил, підтверджуються 

статистичними даними чисельності офіцерських кадрів [12, с. 61]. На 

початок 1992 року в ЗС України було 186 598 офіцерів (25,68 % від загальної 

чисельності військовослужбовців) при загальній чисельності 

726 536 військовослужбовців і 180 тис. працівників [9, c. 65]. Станом на 

грудень 1992 року було подано 36 836 рапортів про переведення, відіслано 
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20 999 списків-клопотань про переміщення до кадрових органів збройних сил 

країн Співдружності Незалежних Держав. Тільки в РФ 7 тис. військових 

чекали згоди на повернення в Україну. Значна частина військових 

повернулася з-за кордону, зокрема Україна прийняла 7,2 % особового складу, 

який виводився із Західної групи військ. За період 1991‒1994 рр. для 

проходження служби до України повернулися 27 982 офіцерів з військових 

частин, дислокованих на територіях Азербайджану, Вірменії, Молдови, 

Грузії, Таджикистану [26, с. 98]. 

В подальшому загальні засади проходження військової служби 

офіцерським складом ЗС України упорядковувалися Законом України “Про 

військовий обов’язок і військову службу”, прийнятим Постановою 

ВР України від 25 березня 1992 року № 2233-XII, яким було встановлено 

поділ офіцерів на молодший, старший та вищий офіцерський склад, 

встановлено військові звання.  

Прикладні заходи у вирішенні завдань комплектування офіцерськими 

кадрами започатковано Указами Президента України від 13 травня 1993 року 

№ 174 “Про тимчасові положення про проходження служби громадянами 

України” та від 7 жовтня 1993 року № 429 “Про продовження дії статті 

2 Указу Президента України від 13 травня 1993 року”, в яких 

встановлювалися основні умови проходження військової служби офіцерами в 

Українській армії [9, с. 66].  

Тимчасове положення “Про проходження військової служби особами 

офіцерського складу” визначало граничний вік перебування на військовій 

службі для осіб офіцерського складу, порядок комплектування офіцерським 

складом Збройних Сил, присвоєння військових звань, а також 

встановлювалися терміни вислуги у військовому званні, визначалися 

особливості призначення на посаду, переміщення і просування по службі та 

порядок звільнення з військової служби. 

Безпосереднє виконання кроків по підбору, розстановці офіцерських 

кадрів покладалося на управління кадрів МО України Постановою 
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КМ України “Про визначення структури Центрального апарату Міністерства 

оборони України” від 20 листопада 1991 року № 321 [6].  

Таким чином, характерними ознаками “перехідного етапу” в ході 

створення офіцерського складу ЗС України були формування конституційних 

засад політики у сфері оборони і національної безпеки, прийняття 

законодавчих актів стосовно забезпечення національної безпеки та оборонної 

політики, впровадженням правової основи регулювання будівництва та 

реформування ЗС України, формування 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” створення офіцерського складу ЗС України кількісні дані 

чисельності офіцерських кадрів становили 25,68 % офіцерів від загальної 

чисельності особового складу ЗС України. 

Подальший виток історії становлення офіцерського складу ЗС України 

охоплює 1992‒1996 рр. Цей проміжок авторкою визначено як етап 

“становлення офіцерського складу” [12, с. 63].  

Характерною ознакою етапу, поряд з розформуванням значної 

кількості органів військового управління, припиненням функціонування 

частин ракетних військ стратегічного призначення, були реорганізація 

пострадянської системи військової освіти з розформуванням численних 

військових навчальних закладів та створення власної системи, що стало 

основою становлення і розвитку офіцерського складу ЗС України на 

майбутні роки. 

Для забезпечення Збройних Сил СРСР офіцерським складом була 

створена доволі розгалужена, потужна та всебічно забезпечена система 

військової освіти. На початку 90-х років у Радянській Армії налічувалося 

близько 400 ВВНЗ, 406 військових кафедр і факультетів у цивільних 

навчальних закладах, які готували фахівців майже із 4340 облікових 

спеціальностей. Підготовку висококваліфікованого офіцерського складу 
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оперативно-тактичної та оперативно-стратегічної ланки здійснювали 

18 військових академій.  

Частина загальної системи вищої військової освіти СРСР знаходилася 

на території України: 34 військово-навчальних заклади (2 військові академії, 

30 вищих та 2 середніх військових училища) і 73 військові кафедри вищих 

цивільних навчальних закладів України, де здійснювалася військова 

підготовка студентів за програмою офіцерів запасу [39, с. 10].  

До інженерних училищ, які готували кадри для Сухопутних військ, і 

розташувалися на теренах України, відносилися 3 навчальних заклади, 

2 училища готували фахівців для військ Протиповітряної оборони країни. В 

Україні також залишилися вищі військові авіаційні училища, які готували 

офіцерів з вищою військово-спеціальною освітою для Військово-повітряних 

Сил, серед яких 7 вищих військових училищ, з них 2 – для підготовки 

пілотів, 1 – штурманів, 3 – готували спеціалістів зв’язку та авіаційних 

інженерів та 1 – авіаційних техніків. Два військових училища, які готували 

офіцерів для Військово-Морського флоту СРСР розмістилися на фондах 

навчальних закладів України.  

Крім зазначених військових навчальних закладів на теренах України 

функціонувало 4 вищих військово-політичних училища, та одне 

спеціалізоване, яке готувало кадри для збройних сил країн Азії, Африки, 

Латинської Америки та Організації Варшавського Договору.  

Суттєве реформування та розвиток системи військової освіти в Україні 

здійснювалося відповідно до Постанови КМ України від 19 серпня 1992 року 

№ 490 “Про реформу системи військової освіти” [33], якою, для 

удосконалення підготовки висококваліфікованих фахівців для Збройних Сил 

визначено на базі діючих військових училищ створення ВВНЗ та військових 

ліцеїв, а також встановлено перелік навчальних закладів, що завершували 

підготовку курсантів та підлягали ліквідації та розформуванню. Виконання 

вимог цієї постанови здійснювалось за етапами. 



168 

 

На першому етапі (серпень ‒ вересень 1992 року) основні зусилля були 

спрямовані на створення організаційних груп по формуванню нових 

військових навчальних закладів, розробку переліку спеціальностей 

підготовки військових фахівців, визначення порядку фінансування системи 

військової освіти в Україні, створення нормативних документів з організації 

навчання у військових навчальних закладах, організацію роботи 

ліквідаційних комісій по військовим навчальним закладам, що 

розформовувалися. 

Другий етап (вересень 1992 року ‒ серпень 1993 року) 

характеризувався продовженням роботи щодо напрацювання нормативно-

правових документів з функціонування системи військової освіти, 

організаційно-штатних структур військових навчальних закладів та їх 

наукових центрів, що створювалися. На цьому етапі були розроблені нові 

навчальні плани і програми навчання курсантів і слухачів, проведено 

атестування керівного та професорсько-викладацького складу військових 

навчальних закладів, що дозволило більш ефективно використовувати 

наявний науково-педагогічний потенціал у процесі розбудови системи 

військової освіти України. Фактично були створені основи системи 

військової освіти України. 

Під час третього етапу (серпень 1993 року ‒ вересень 1996 року) була 

розгорнута робота з формування спеціальностей підготовки військових 

фахівців тактичного, оперативно-тактичного та оперативно-стратегічного 

рівнів, оптимізації мережі військових навчальних закладів, структури органів 

управління ними та акредитації ВВНЗ на підставі Постанови КМ України 

від 1 червня 1992 року № 303 “Про акредитацію вищих навчальних закладів”. 

Відповідно до Постанови КМ України “Про реформу системи 

військової освіти” за короткий період з 1992 року по 1996 рік, військове 

керівництво провело низку організаційних заходів, а саме:  

поетапно було сформовано Академію Збройних Сил України,  

три міжвидові та п’ять видових закладів вищої військової освіти, 
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створено дев’ять навчальних закладів, де підготовка курсантів та 

слухачів розпочалася з 1 вересня 1993 року.  

Для якісної підготовки кандидатів до вступу у військові навчальні 

заклади утворено два військові ліцеї та шість ліцеїв з посиленою військово-

фізичною підготовкою, проведено передачу майна закладів системи 

військової освіти, які ліквідовувалися, до інших державних структур України 

(Міністерство освіти, Міністерство внутрішніх справ, Національна гвардія, 

Служба безпеки України). 

На базі Військової академії протиповітряної оборони Сухопутних 

військ ім. Маршала Радянського Союзу Василевського О. М. з листопада 

1991 року розпочала функціонувати робоча група військових фахівців з 

метою розробки концепції ВВНЗ незалежної України ‒ Академії Збройних 

Сил України (з 1999 року – Академія оборони України, з 2003 року – 

Національна академія оборони України, з 2010 року – Національний 

університет оборони України імені Івана Черняховського). В 1994 році 

вперше було здійснено набір 44 офіцерів оперативно-стратегічного та 

157 слухачів оперативно-тактичного рівня на навчання до Академії Збройних 

Сил України [24].  

На підставі наказу Міністра оборони України та Міністра освіти 

України від 1 грудня 1993 року № 280/416 “Положення про підготовку 

науково-педагогічних кадрів у Збройних Силах України” було зараховано 

1 докторанта та 14 ад’юнктів з числа офіцерів Військової академії 

протиповітряної оборони Сухопутних військ.  

Міжгалузевою акредитаційною комісією Міністерства освіти України в 

1995 році Академія Збройних Сил України атестувалася за IV рівнем 

акредитації та отримала право присвоювати кваліфікацію “магістр” [24].  

Організація набору змінного складу з числа офіцерів щорічно 

здійснювалася згідно з наказом Міністра оборони України та Директивою 

Міністра оборони України від 14 квітня 1994 року № Д-20 “Про організацію 

підготовки офіцерського складу оперативно-стратегічного, оперативно-
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тактичного та тактичного рівнів у військових навчальних закладах 

Міністерства оборони України”. Приймальною комісією Академії Збройних 

Сил України на академічній базі та на базі навчального центру Одеського 

військового округу “Широкий Лан” проводилися вступні іспити. З метою 

підготовки навчальних та особових справ кандидатів на навчання до розгляду 

на Вищій атестаційній комісії МО України, документи направлялися до 

Головного управління кадрів МО України [24, с. 34; 50; 52].  

Порядок управління військовими навчальними закладами декілька раз 

змінювався від моменту створення ЗС України. З метою адміністративного 

контролю та упорядкування діяльності військово-навчальних закладів, 

розробки пропозицій з організації навчальної та методичної роботи, 

підготовки науково-педагогічних кадрів і вдосконалення системи військової 

освіти у структурі МО України вперше в 1992 році створили Управління 

військової освіти (з 1994 року – Головне управління військової освіти). 

Однак, починаючи з лютого 1997 року рішенням Міністра оборони України 

Академія Збройних Сил України була підпорядкована начальнику 

Генерального штабу – першому заступнику Міністра оборони України, інші 

військові навчальні заклади згідно з їх профілем – заступникам Міністра 

оборони України – командувачам видів ЗС України, начальникам управлінь 

центрального апарату МО України. Одночасно, функції щодо керівництва та 

забезпечення діяльності військових навчальних закладів були розподілені 

між цими посадовими особами та начальником Головного управління 

військової освіти МО України. Це підвищило ефективність управління, 

посилило відповідальність посадових осіб за якість підготовки фахівців, 

поліпшило механізм всебічного забезпечення діяльності військових 

навчальних закладів. В подальшому, Директивою Міністра оборони України 

від 14 квітня 2004 року введено в дію штат Центрального апарату 

МО України, відповідно до якого з 01 липня 2004 року структурним 

підрозділом, що здійснював контроль та супровід діяльності військово-

навчальних закладів став Департамент кадрової політики та освіти 
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МО України [21]. Зазначений орган управління військовою освітою з 

01.01.2005 року, згідно введеного Переліку змін до штату Центрального 

апарату МО України, переведено на штат Департаменту кадрової політики та 

військової освіти МО України [19], а з 31.05.2005 року, з впровадженням змін 

до штату Центрального апарату МО України, переведено на окремий штат та 

визначено як Департамент військової освіти і науки МО України [20]. 

Остаточне формування єдиної системи вищої військової освіти в 

ЗС України відбулося завдяки Постанові КМ України від 15 грудня 1997 року 

№ 1410 “Про створення єдиної системи військової освіти” [34], що 

затверджувала Концепцію військової освіти в Україні, заходи щодо її 

реалізації, структуру підготовки військових фахівців, перелік вищих 

навчальних закладів єдиної системи військової освіти та Положення про 

підготовку військових фахівців у вищих навчальних закладах єдиної системи 

військової освіти. Згідно з Постановою КМ України “Про створення єдиної 

системи військової освіти” на кінець 90-х років ХХ ст. в Україні діяло 

15 вищих навчальних закладів МО України, 10 ВНП ВНЗ і 30 кафедр 

військової підготовки. 

В цілому, на початок 1996 року в Україні була створена система 

військової освіти, яка забезпечувала потреби військ (сил) в офіцерах кадру і 

запасу за всією номенклатурою необхідних спеціальностей. В основному 

завершилося формування мережі військових навчальних закладів, був 

набутий певний досвід в управлінні системою військової освіти, розпочато 

втілення у навчально-виховний процес новітніх педагогічних та 

інформаційних технологій навчання.  

З метою практичного дослідження результатів діяльності державних 

органів щодо комплектування офіцерським складом ЗС України на етапі 

“становлення офіцерського складу”, авторка аналізувала кількісні показники 

чисельності посад офіцерів на основі бази даних чисельності посад офіцерів 

Кадрового центру ЗС України (рис. 3.1.1).  
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Рисунок 3.1.1 ‒ Чисельність посад офіцерів ЗС України, 1992‒1996 рр., % 

 

Скорочення за перший рік “становлення” досягло 38,1 % від загальної 

штатної чисельності офіцерських посад, стало переломним моментом у 

розбудові національного війська та було обумовлено великим надлишком 

посад офіцерів, що залишилися у спадок від армії СРСР, перенасиченням 

структури ЗС України особовим складом (додаток Г).  

Підтвердженням цього є узагальнені авторкою дані (табл. 3.1.1), що 

розкривають процес звільнення офіцерського складу ЗС України за статтями 

та причинами звільнення.  

Можна чітко прослідкувати, що основною причиною звільнення 

офіцерів ЗС України було звільнення за скороченням штатів. Звільнення за 

даною статтею в 1992 та 1993 роках досягало близько 35 %. Після 

непродуманого та необґрунтованого скорочення посад, в 1994 році серед 

офіцерів розпочався процес звільнення за власним бажанням. 
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Таблиця 3.1.1 

Звільнення офіцерського складу ЗС України 01.01.1992‒31.12.1994 рр., % 

Звільнено 
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1992 22,1  34,1  0,02  14,8 0,8  12,7  15,5 

1993 18,7  29,2  0,1  18,1  1,2  20,0  12,5  

1994 18,9  23,8  0,2  12,5  1,4  30,5  12,5  

Джерело інформації: [11, с. 43]. 

Інтервалу, що охоплює 1994‒1995 рр. притаманна стабілізація 

активності процесу зменшення чисельності офіцерських посад, навіть 

відмічається нарощення кількості посад, однак наступний рік мав тенденцію 

до підвищення активності скорочення на 7,2 % (додаток Г). 

За п’ять років етапу “становлення офіцерського складу” чисельність 

військ було скорочено на 410 тис. військових та службовців, розформовано 

3500 військових структур [8, с. 194]. 

Отже, у зазначеному етапі, кадрову політику збройних сил колишнього 

СРСР 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. 

Підсумовуючи аналіз зміни чисельності офіцерських посад в 

перехідний етап та на етапі становлення офіцерського складу ЗС України 

слід зауважити, що процеси скорочення офіцерського складу активно 

домінували. Зменшення кількості офіцерських посад протягом етапів досягло 

більше 30 % від загальної чисельності офіцерських посад і було обумовлено 
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великим надлишком посад офіцерів, які залишилися у спадок від СРСР та 

були не потрібні для молодих, тільки сформованих ЗС України. 

Таким чином, встановлено, що в ході першого періоду під час 

становлення війська, який тільки розпочався, бракувало системного підходу 

та послідовного плану вирішення проблем військового будівництва. На етапі 

“становлення офіцерського складу” створення інституту офіцерів 

проводилося без моделювання майбутньої структури Збройних Сил та 

супроводжувалося масштабним скороченням чисельності персоналу, ОВТ, а 

ситуацію ускладнювали відсутність наукового обґрунтування та прикладних 

напрацювань щодо структури та співвідношень категорій офіцерського 

складу.  

Важким тягарем для армії стала необхідність вирішення соціальних 

проблем, кількість яких постійно зростала. Крім того, глибоке скорочення 

Збройних Сил з орієнтацією на безпечне майбутнє не виправдало себе.  

Але головна проблема національних Збройних Сил полягала у 

відсутності своєчасної обґрунтованої програми їх реформування. 

Невизначеність чітких орієнтирів розвитку Збройних Сил, невідповідність їх 

структури, чисельності, характеру підготовки, дислокації новим 

геополітичним реаліям та внутрішнім соціально-політичним і економічним 

умовам призводили до того, що військове керівництво змушене було 

концентрувати основні зусилля на проблемах самовиживання армії, а не на 

виконанні покладених на неї державних функцій та її розвитку. Відтак за 

збереження зазначеної тенденції армія не мала перспективи.  

Таке положення справ змусило керівництво держави розпочати 

розробку Державної програми реформування та розвитку ЗС України, яка б 

визначила напрями та пріоритети будівництва Збройних Сил, збалансувала б 

їх завдання, структуру та чисельність із потенційними воєнними загрозами і 

викликами національній безпеці держави та з сучасними економічними 

можливостями України. 
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Отже, причинно-наслідковими взаємозв’язками зміни чисельності 

офіцерського складу та історичних подій та фактів, у визначеному періоді 

слід вважати: 

розформування значної кількості органів військового управління 

Радянської армії (командувань військових округів, повітряних, загально-

військових та танкових армій); 

відмова від ядерної зброї, розформування частин ракетних військ 

стратегічного призначення; 

розподіл Чорноморського Флоту, передача його частини до збройних 

сил РФ; 

реорганізація системи військової освіти, розформування значної 

кількості військових навчальних закладів; 

загальне зменшення чисельності Збройних Сил з метою приведення до 

показників чисельності, визначених міжнародними зобов’язаннями. 

Характерними рисами процесу становлення та розвитку офіцерського 

складу ЗС України в 1991‒1996 рр. є:  

зменшення чисельності офіцерських посад було обумовлено воєнно-

політичним вектором держави, що проголошував без’ядерний статус, 

дотримання безпекових угод та міжнародних зобов’язань, скорочення 

чисельності озброєння, військової техніки та особового складу до 

максимального рівня озброєння для кожної держави колишнього СРСР; 

кадрова політика інтенсивного скорочення була вимушеним кроком, 

що вимагали реалії економічного стану держави та взятих політичним 

керівництвом країни зобов’язань;  

одночасне створення законодавчої та нормативно-правової основи 

функціонування офіцерського складу на фоні скорочення чисельності 

Збройних Сил призвело до дерегуляції нормативно-правових актів та 

спричинило плинність офіцерського складу;  

на зниження кількості посад офіцерів вплинуло запровадження 

оперативно-територіальної системи підпорядкування органів військового 
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управління та видозміна конфігурації ЗС України за функціональним 

призначенням; 

відхід від системи комплектування ЗС України за принципом 

загального військового обов’язку, що був запозичений від Радянського 

Союзу та впровадження змішаної системи комплектування армії; 

започатковано нову систему підготовки особового складу, що в 

результаті призвело до скорочення посад молодших офіцерів та заміну 

таких посад військовослужбовцями військової служби за контрактом; 

зменшення чисельності офіцерських кадрів відбулося як відповідь на 

урізання програм підтримки та соціального забезпечення 

військовослужбовців та членів їх сімей. 

Основними тенденціями становлення та розвитку офіцерського складу 

ЗС України впродовж 1991‒1996 рр. були: 

науково необґрунтоване скорочення чисельності офіцерського складу 

на фоні загального скорочення чисельності армії;  

переформатування організаційної структури ЗС України до 

оптимальної кількості, яка б відповідала реальним викликам і загрозам, 

проголошеному статусу позаблокової і без’ядерної держави та ресурсним 

можливостям держави на мінімальному рівні; 

переважання чисельності посад старшого офіцерського складу над 

молодшим у зв’язку з надмірною чисельністю органів управління і штабів 

різного рівня; 

довготривалий процес формування єдиної системи вищої військової 

освіти в ЗС України; 

низький рівень фінансування соціальних гарантій військовослужбовців, 

що прискорювало процес звільнення офіцерів з військової служби; 

звільнення офіцерів з військової служби, в основному за скороченням 

штатів і станом здоров’я, що давало їм можливість отримати максимальні 

грошові виплати по звільненню та подальшого працевлаштування в 

державних структурах.  
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Викладені вище факти беззаперечно вплинули на загальну чисельність 

посад офіцерського складу усіх розташованих на українських теренах 

військових формувань Збройних Сил колишнього СРСР, чисельність яких 

станом на 01.01.1991 р. становила 245 824 посад, а впродовж наступних п’яти 

років кількість посад офіцерів зменшилася на 36 %. 

 

 

3.2. Процеси трансформації офіцерського складу Збройних Сил 

України (1996‒2013 рр.) 

 

У січні 1997 року ВР України була прийнята Державна програма 

будівництва та розвитку Збройних Сил України на період до 2005 року. 

Державна програма визначала, що ЗС України за своєю дислокацією, 

організаційною структурою та завданнями повинні відповідати тій 

геополітичній та економічній ситуації, в якій перебуває Україна. 

Широкомасштабна війна проти України у традиційних формах вважалася 

малоймовірною, в той час як конфлікти низької та середньої інтенсивності – 

досить вірогідними. Відтак, призначення ЗС України полягало в усуненні 

регіональних та локальних воєнних загроз національній безпеці країни. 

Виходячи з такого призначення, ЗС України мали бути компактними, 

мобільними, незначними за своєю чисельністю, але добре оснащені й 

боєздатні. 

Також було зроблено акцент на домінуючу самооборону, що повинна 

поєднуватися з входженням України до міжнародних систем колективної 

безпеки. Це вимагало від ЗС України готовності до виконання нових завдань, 

пов’язаних з їх участю в міжнародних миротворчих операціях, їх 

оперативно-тактичною сумісністю зі збройними силами НАТО та країн-

партнерів. Будівництво ЗС України в короткостроковій та середньостроковій 

перспективі планувалося здійснювати з урахуванням обмежених 

економічних та фінансових можливостей держави. 



178 

 

Серед п’яти головних завдань військового будівництва, які мала 

вирішити реалізація Державна програма будівництва та розвитку Збройних 

Сил України на період до 2005 року, зокрема були: 

перше – приведення структури ЗС України, їх чисельності та завдань у 

відповідність з національними інтересами держави та її міжнародними 

зобов’язаннями, що передбачало: 

подальший перехід на бригадно-батальйонну бойову структуру, якій 

притаманні мобільність, багатофункціональність, самостійність у виконанні 

бойових завдань; 

перехід до структури ЗС України за функціональним принципом, яка 

складалася з трьох компонентів: Об’єднані сили швидкого реагування, 

Основні сили оборони та стратегічних резервів. Основні зусилля з 

формування такої структури були сконцентровані на створенні Об’єднаних 

сил швидкого реагування, до складу яких входили корпус швидкого 

реагування, авіаційні бригади і радіотехнічні полки, а також ескадра 

різнорідних сил; 

друге – досягнення оптимальності та збалансованості ЗС України, що 

передбачало: 

затвердження балансу чисельності Збройних Сил у співвідношенні: 

Сухопутні війська ‒ 51 %, Військово-повітряні сили ‒ 20 %, Сили 

Протиповітряної оборони ‒ 12 %, Військово-Морські Сили ‒ 5-6 % та інші 

формування; 

визначення пріоритетів у кожному виді Збройних Сил. У Сухопутних 

військах пріоритетними було визнано оперативно-тактичні та тактичні 

комплекси ракетних військ. У Військово-повітряних силах визнано за 

доцільне головні зусилля спрямувати на літаки середньої бомбардувальної 

авіації та винищувачі. У Військово-Морських Силах концентрація ресурсів та 

асигнувань зосереджувалася на придбання, модернізацію та капітальний 
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ремонт кораблів середнього класу (фрегат, корвет) з ракетно-артилерійським 

озброєнням; 

третє – перехід на нову систему комплектування Збройних Сил 

особовим складом: 

з метою досягти оптимальних пропорцій між офіцерами, 

прапорщиками, сержантами і солдатами була впроваджена нова система 

підготовки сержантського та старшинського складу, яка була покликана 

зменшити кількість посад офіцерської ланки; 

визначився змішаний принцип комплектування, який поєднував призов 

в армію на основі загального військового обов’язку та проходження 

військової служби за контрактом. Питома вага комплектування на 

добровільній основі, у міру покращання економічної ситуації в країні, мала 

збільшуватися від 30 % до 50 %. На першому етапі переходу на контрактну 

систему (2000‒2005 рр.) планувалося розробити необхідну нормативно-

правову базу й остаточно перейти на змішаний спосіб комплектування; 

четверте – діяльність кадрових органів по формуванню офіцерського 

складу в цей період спиралася на основні принципи та положення, що 

визначалися Концепцією кадрової політики в Збройних Силах України на 

період до 2005 року [29]. Серед основних принципів були: 

демократичність, гласність, конкурсність у відборі кандидатур на 

посади; 

системність, науковість в кадровому менеджменті; 

персоналізація у роботі з особовим складом;  

управління кар’єрою особового складу, а не її супроводження;  

рівноправність для професійного росту та службової кар’єри; 

узагальнення та ефективне використання передового досвіду в галузі 

кадрового менеджменту; 

службова (професійна) кар’єра, як результат діяльності військово-

службовця; 
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повнота і об’єктивність оцінювання діяльності та ефективність 

використання оцінних висновків; 

раціональність управління (формування, розподіл та використання) 

кадровими ресурсами; 

ефективне використання кадрів, що мають бойовий досвід (діяльність у 

миротворчих контингентах); 

підтримка ініціативи, таланту, формування інтелектуальної та 

військової еліти; 

органічне поєднання молодих кадрів та тих, які мають великий досвід; 

п’яте – гарантії соціального захисту військовослужбовців та членів їх 

сімей. 

Основними напрямами діяльності в кадровій політиці у ЗС України 

того періоду були: 

планомірне зменшення списочної чисельності офіцерів та прапорщиків; 

створення прозорої та ефективної системи якісного добору та 

розстановки кадрів; 

забезпечення стабілізації кадрів, недопущення їх некерованої міграції; 

оптимізація співвідношення між різними категоріями військово-

службовців, старшими та молодшими офіцерами; 

підвищення престижу військових звань офіцерського складу; 

оптимізація системи підготовки кадрів, розміщення випускників ВВНЗ 

відповідно до отриманої спеціальності (спеціалізації). 

Особлива увага у вищезазначеній програмі приділялася питанню 

соціального захисту військовослужбовців, як одному з найважливіших та 

необхідніших елементів підтримання належного морально-психологічного 

стану особового складу, що однозначно має вплив на боєготовність Збройних 

Сил. Передбачалося ввести необхідні зміни в нормативно-правові документи 

щодо усунення недоліків у цій галузі, що було одним з найважливіших 

завдань у загальному контексті програми реформування ЗС України. Але 
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законотворча діяльність ВР України започаткувала зміни негативного 

характеру у сфері соціального становища військовослужбовців ЗС України.  

Першим кроком виявилося прийняття Закону України “Про Державний 

бюджет України на 2000 рік”, окремими положеннями якого були 

призупинені деякі пільги для військовослужбовців на 2000 рік. 

Призупинення соціальних гарантій, як засіб економії бюджетних коштів, 

було застосоване державою вперше з часів проголошення незалежності 

України. У ЗС України почала зростати напруженість серед офіцерського 

складу, прапорщиків та мічманів, військовослужбовців служби за контрактом 

через те, що призупинення пільг завдало суттєвої шкоди їх матеріальному 

стану. Не була виконана частина 11 статті 62 Закону України “Про 

Державний бюджет”, яка зобов’язувала КМ України розробити та затвердити 

порядок і розміри грошової компенсації на додаткові витрати 

військовослужбовців ЗС України та ветеранів військової служби, які виникли 

внаслідок зупинення дії положень законодавчих актів у частині надання 

зазначених пільг, зокрема по оплаті комунальних послуг, електричної енергії, 

газу та інших видів палива. Про зниження рівня соціального забезпечення 

військовослужбовців свідчили зміни до деяких положень закону України 

щодо соціального і правового захисту військовослужбовців та членів їх 

сімей, внесені у лютому 2000 року ВР України в частині призупинення 

видачі військовослужбовцям безоплатного речового майна та продовольчих 

пайків.  

Закон України “Про Державний бюджет України на 2001 рік”, що був 

прийнятий у наступному 2001 році, не вніс жодних позитивних змін по 

відновленню дії соціальних гарантій військовослужбовців ЗС України, які 

були призупинені у минулому 2000 році. Схожа тенденція фінансування 

соціальних програм для військовослужбовців зберіглася і в Законі України 

“Про Державний бюджет України на 2002 рік.” Норми щодо призупинення 
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основного змісту соціальних гарантій військовослужбовців не були 

відмінені.  

Незабезпечення соціальних гарантій військовослужбовців ЗС України 

сприяло виникненню значних проблем матеріального характеру, вплинуло на 

відтік офіцерських кадрів з армії, а подальше зволікання у їх розв’язанні 

призвело до негативних змін у функціонуванні ЗС України та 

комплектуванні офіцерським складом. 

У грудні 2005 року Колегія МО України оцінила результати 

програмного документу з реформування Збройних Сил словами: “головні 

заходи в цілому виконані, що створює достатнє підґрунтя для наступного 

етапу воєнної реформи”. Анонсувавши продовження реформ, військовим 

керівництвом було підтверджено, що не всі цілі були досягнуті в повній мірі, 

проте, було зроблено прорив у розробці нормативних документів та введено 

в дію 25 законодавчих актів оборонного будівництва, створено базову модель 

ЗС України (процес оптимізації їх параметрів набув цілеспрямованого 

характеру), більш ефективною стала система управління, вдалося досягти 

значних успіхів у сфері міжнародного військового співробітництва та інше. 

Програма надала процесу військового будівництва цілеспрямованості, чітко 

окреслила його пріоритетні напрями та завдання, а головне ‒ об’єднала в 

єдиний комплекс будівництво Збройних Сил із загальним процесом 

державотворення. 

У підтвердження основних пунктів Державної програми будівництва та 

розвитку Збройних Сил України на період до 2005 року, авторкою 

проведений пошук інформації про чисельність посад офіцерів в проміжок 

часу 1997‒2005 рр. в архівних документах (донесеннях по особовому складу), 

які знаходяться у Кадровому центрі ЗС України, що дозволило 

систематизувати дані та проаналізувати процес зміни чисельності 

офіцерського складу ЗС України в зазначений період (рис. 3.2.1, 3.2.2). 
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Рисунок 3.2.1 ‒ Чисельність посад офіцерів ЗС України, 1997‒2005 рр.,% 
 

Статистичні дані скорочення офіцерських посад у ЗС України з 

1997‒2005 рр. відображають підсумки скорочення посад офіцерів у відсотках 

та розкривають основні причини звільнення офіцерів з військової служби 

(табл. 3.2.1). 

Результати впровадження нової системи підготовки сержантського та 

старшинського складу виражалися в зменшенні частки посад молодших 

офіцерів, так як нова система передбачала заміну командних посад первинної 

ланки військового управління на військовослужбовців військової служби за 

контрактом, особливо в початковий період її запровадження. Статистичним 

підтвердженням цьому дані, наведені на рис. 3.2.2. 

 



Таблиця 3.2.1 

Показники звільнення офіцерського складу ЗС України  

за період з 01.01.1997 по 31.12.2004 рр., % 

 

Звільнено 

Рік 
За станом 

здоров'я 

За скоро-

ченням 

штатів 

За 

вироком 

суду 

За служб. 

невідпо- 

відністю 

Через 

сімейні 

обставини 

За 

власним  

бажанням 

За  

віком 

У зв'язку 

із закінч. 

контракту 

У зв'язку 

із невик. 

к-ту в/сл 

У зв'язку 

із невик. 

к-ту ком-

ром 

1997 27,7 12,9  1,2 7,1 2,2 22,0 26,9    

1998 34,6 9,2 1,2 6,8 1,4 17,1 29,7    

1999 38,4 4,9 1,7 11,6 2,6 26,7 14,1    

2000 43,3 6,0 2,0 12,7 2,8 31,7 0,8 0,7   

2001 47,6 6,1 1,9 8,3 2,3 22,4 0,2 11,2   

2002 63,8 3,1 0,6 0,3 1,9 10,3 0,2 7,2 12 0,5 

2003 41,9 27,4 0,7 0,4 2,3 5,0 0,4 9,8 12,1 0,0 

2004 40,2 27,7 0,6 0,3 2,4 5,3 0,4 10,1 12,6 0,4 

Джерело інформації: [11, с. 43]. 

1
8

4
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Рисунок 3.2.2 ‒ Графік зменшення кількості посад молодших офіцерів (тис. осіб) 

 

Аналізуючи заходи Державної програми будівництва та розвитку Збройних 

Сил України на період до 2005 року щодо комплектування офіцерським складом 

ЗС України та кількісні показники (табл. 3.1.3, рис. 3.2.1‒3.2.2), можна зробити 

висновок, що для проміжку 1996‒2005 рр. було характерне нарощування темпів 

зменшення чисельності посад офіцерів, однак процес формування та становлення 

офіцерського складу мав розвиток в порівнянні з попереднім періодом. Разом з 

тим, в результаті “урізання” чисельності Збройних Сил розпочався процес 

системного зниження рівня боєздатності армії. Даний висновок опирається на 

орієнтовний критичний показник звільнення персоналу впродовж року – 5 %. При 

перевищенні цього цифрового значення військова структура зазнає професійних 

втрат, а приведення до оптимального рівня (навчання, введення в стрій, 

перенавчання) вимагає тривалого кількарічного періоду відновлення [14, с. 129]. 

Підтвердженням цьому є різниця показника кількості посад офіцерів у 
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1996‒2005 рр., що виражена у відсотках (додаток В), де середня динаміка 

скорочення посад офіцерів складала 5,7 % за рік.  

Таким чином, процес комплектування офіцерським складом ЗС України з 

01.01.1996 року по 01.01.2005 рік, який названий авторкою етапом “формування 

нової структури”, потребував ефективного удосконалення [12, с.  64]. Тому в ході 

етапу “формування нової структури” було вирішено ряд проблем, що мали як 

позитивний, так і негативний вплив на комплектування офіцерським складом 

ЗС України, а саме: 

запроваджено військово-адміністративний поділ території держави [9, с. 68];  

проведено структурну реформу Збройних Сил (перехід від об’єднань, 

з’єднань на бригадно-батальйонну структуру) [25, с. 55]; 

відбулося становлення системи військової освіти [8, с. 201]; 

удосконалено організаційно-штатну структуру кадрових органів щодо 

підбору, розстановки, обліку офіцерів [23]; 

впроваджено значну кількість директив, наказів військового керівництва 

щодо врегулювання соціальних питань, зокрема грошового забезпечення; 

доопрацьовано відомчу нормативно-правову базу всіх ланок військового 

управління щодо упорядкування повсякденної діяльності військ. 

Таким чином, військове керівництво держави приділяло більше уваги 

становленню організаційно-штатної структури Української армії, удосконаленню 

ефективного управління військовими частинами та установами, створювало 

умови для розбудови оптимальних за чисельністю, мобільних, всебічно 

оснащених, навчених, необтяжливих для оборонного бюджету країни Збройних 

Сил. Разом з цим, поглибився процес системного зниження рівня боєздатності 

війська.  

Отже, причинно-наслідковими взаємозв’язками зміни чисельності 

офіцерського складу та історичних подій і фактів, на визначеному етапі слід 

вважати: 
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загальне зменшення чисельності Збройних Сил внаслідок скорочення 

видатків державного бюджету, спричиненого обмеженими економічними та 

фінансовими можливостями держави; 

перехід на батальйонно-бригадну структуру, розформування штабів дивізій, 

полків; 

заміна командних посад молодшого офіцерського складу на відповідні 

посади сержантського складу. 

На етапі “формування нової структури” чисельність посад офіцерського 

складу ЗС України зменшилася майже удвічі, до 33% від чисельності 1991 року. 

Низький рівень фінансування соціальних гарантій військовослужбовців 

прискорював процес звільнення офіцерів з військової служби.  

Основною причиною звільнення являлося звільнення за станом здоров’я, що 

давало можливість висококласним фахівцям з досвідом військової служби 

отримувати фінансову незалежність, не очікувати змін ставлення держави до 

військовослужбовців. 

Характеризуючи процес комплектування офіцерським складом ЗС України 

у 2006‒2013 рр., слід зазначити, що воєнно-політичний вектор керівництва 

держави зазнавав постійних змін, що вагомо вплинуло на подальший розвиток 

українського війська.  

Напрямами реформи ЗС України було визначено досягнення стандартів 

Північноатлантичного Альянсу і з цією метою, відповідно до Державної програми 

розвитку Збройних Сил України на 2006‒2011 роки, реформування Української 

армії передбачало істотні зміни системи військового управління, оперативного 

планування, підготовки, бойової і мобілізаційної готовності, матеріально-

технічного забезпечення військ (сил) [25, с. 58].  

Нова ДПР ЗС України на 2006‒2011 роки [10] була розроблена у 

загальнодержавній системі оборонного планування і враховувала прагнення 

військового керівництва держави щодо впровадження стандартів НАТО та мала 

на меті спростити процес переходу організації планування до практик 

колективних систем оборони. Головною особливістю зазначеної програми була 
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можливість спиратися на дані оборонного планування, а саме на прогнози 

фінансового та матеріального забезпечення в короткостроковій, 

середньостроковій перспективі планування, насамперед щодо визначення 

чисельності особового складу, зокрема офіцерів. Загалом на програму реформ 

2006‒2011 рр. планувалося витратити близько 73,4 млрд. грн. Суму було 

отримано з прогнозованих економічних показників країни на цей період часу 

[3, с. 83].  

Вперше, на основі Закону України “Про організацію оборонного 

планування” від 18 листопада 2004 року № 2198-IV, було визначено перелік 

завдань ЗС України та іншим військовим формуванням щодо захисту суверенітету 

та територіальної цілісності України, а також визначено терміни підготовки сил 

для виконання цих завдань [10].  

Вже через два роки МО України відзвітували про глибокі системні зміни, 

спрямовані на побудову сучасної армії в Україні, яка б була адаптована до 

виконання актуальних завдань та участі у міжнародному співробітництві.  

Зокрема, було змінено систему управління ЗС України, яка була орієнтована 

на управління військовими підрозділами в умовах ведення класичної 

широкомасштабної війни. Така система управління військами (силами) 

складалася з п’яти ланок управління та включала в себе: Генеральний штаб 

ЗС України, три Командування видів Збройних Сил, Командування сил 

підтримки, два управління оперативних командувань, територіальне управління, 

сім управлінь корпусів та рівних їм органів військового управління. 

ДПР ЗС України на 2006‒2011 роки було заплановано докорінно змінити 

такий підхід. Були створені умови для переходу на три ланкову систему 

військового управління. Функції оперативного планування та управління 

міжвидовими угрупованнями військ, у тому числі миротворчих контингентів, 

було покладено на новостворений орган управління ‒ Об’єднане оперативне 

командування. Визначені кроки з розвитку систем управління ЗС України мали на 

меті створення сучасної системи, яка б чітко розподіляла функції 

адміністративного та оперативного керівництва, виключала можливості 
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дублювання функцій та була б оптимальною, максимально наближеною до 

сучасних стандартів НАТО, відповідала уточненому завданню та складу військ. 

Одним із пріоритетних напрямів оборонної політики 2006‒2011 рр. було 

визначено забезпечення Збройних Сил високопрофесійними людськими 

ресурсами. Згідно з запланованими заходами ДПР ЗС України на 2006‒2011 роки 

щодо комплектування військ (сил) офіцерським складом, МО України було 

розроблено та введена в дію наказами Міністра оборони України від 27.11.07 року 

№ 659 “Концепція кадрової політики в Збройних Силах України” та “Програма 

реалізації Концепції кадрової політики в ЗС України” від 31.03.08 року № 129. 

Нові процедури кадрового менеджменту започатковувалися на основі Директиви 

Міністра оборони України від 27.01.2006 року № Д-1 “Про основні заходи 

кадрового забезпечення Збройних Сил України на період 2006‒2011 роки, 

подальшого удосконалення кадрової політики”. 

Нормативними документами, які регулювали проходження служби 

офіцерами також були наказ Міністра оборони України від 07.02.06 року № 53 

“Про затвердження змін до інструкції про організацію виконання Положення про 

проходження військової служби особами офіцерського складу, прапорщиками 

(мічманами) Збройних Сил України” та наказ Міністра оборони України від 

29.12.06 року № 774 “Про вдосконалення заходів з кадрового забезпечення 

Збройних Сил України на період 2007–2011 роки”.  

Згідно визначених нормативних документів основними пріоритетами 

діяльності кадрових органів стосовно комплектування офіцерського складу 

визначалися: 

збереження кадрового потенціалу та повне припинення механічного 

скорочення чисельності особового складу; 

приведення кількісно-якісних показників особового складу ЗС України у 

відповідність до завдань, що покладаються на армію; 

ефективне службове використання військовослужбовців, системне 

застосування в практичній діяльності елементів управління кар’єрою; 

впровадження в ЗС України нової системи кадрового менеджменту 

централізованого типу; 
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завершення робіт зі створення єдиної автоматизованої інформаційно-

аналітичної системи обліку та управління персоналом; 

внесення змін до існуючої нормативно-правової бази регулювання 

проходження військової служби офіцерським складом. 

Тобто, головною метою діяльності кадрових структур оборонного відомства 

в умовах зменшення чисельності ЗС України було забезпечення комплектування 

особовим складом, зокрема офіцерським складом тієї якості, що відповідатиме 

євроатлантичній моделі збройних сил.  

Практична діяльність з планомірного скорочення чисельності офіцерів 

спиралася на прогнозні показники скорочення чисельності особового складу в 

рамках дії програмного документу по реформуванню війська. Динаміку щорічних 

змін чисельності особового складу ЗС України проаналізовано на основі 

щорічників “Біла книга 2005. Оборонна політика” та “Біла книга 2013. Збройні 

Сили України” та наведено на рис. 3.2.1.  
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Рисунок 3.2.3 ‒ Зміна чисельності персоналу ЗС України, (тис. осіб) 

Джерело інформації: [2, с. 29, с. 51; 5, с. ]. 

Так, на кінець 2006 року скорочення чисельності персоналу ЗС України 

передбачалося з 245 тис. особового складу до 221 тис. осіб, за 2007 рік зменшення 
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планували на рівні 21 тис., в подальшому, включно до 2010 року зниження 

чисельності персоналу становило на рівні 17-18 тис. осіб, де частка 

військовослужбовців, що підлягали скороченню становила 2/3.  

У серпні 2006 року проектом Закону України “Про чисельність Збройних 

Сил України на 2007–2011 роки” було запропоноване скорочення війська до 

143 тис. осіб, з яких 116 тис. військовослужбовці. Це пояснювалося необхідністю 

скоротити протягом п’яти років 78 тис. осіб особового складу для оптимізації 

організаційно-штатної структури ЗС України. ВР України не підтримала такої 

ініціативи, однак керівництвом держави було ухвалено рішення про скорочення 

чисельності ЗС України до 200 тис. осіб. 

Слід звернути увагу, що запропонована законопроектом чисельність 

військовослужбовців ЗС України становила б 0,27 % від кількості населення, при 

цьому, визначений проект МО України запропонувало всупереч обґрунтованим 

показникам чисельності Збройних Сил до кількості населення, отже загальна 

чисельність не могла задовольнити потреби оборони. До того ж, враховуючи що 

країни-члени НАТО утримують показник чисельності армії на рівні 0,50 % від 

кількості населення (наприклад, Німеччина ‒ 0,46 %) і об’єднанні спільною 

системою колективної безпеки, а деякі країни-члени НАТО утримують збройні 

сили у вищих показниках (наприклад, Туреччина ‒ 0,81 %, Франція ‒ 0,55 %), 

пропозиції МО України у той час, коли Україна по суті мала позаблоковий статус, 

а також цілу низку загроз у воєнній сфері, носили явно необґрунтований характер 

і вели до підриву обороноздатності держави.  

Тому, для вивчення динаміки скорочення чисельності офіцерів у 

відповідності до запланованих змін ДПР ЗС України на 2006‒2011 роки у період 

2005‒2009 рр., авторка звернулася до даних архівних матеріалів Кадрового центру 

ЗС України та на основі опрацювання статистичних даних чисельності посад 

офіцерів вивчила динаміку звільнення офіцерського складу у видах ЗС України в 

2007‒2008 рр. Результати представлено в табл. 3.2.2. 
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Таблиця 3.2.2 

Показники  

звільнення офіцерського складу ЗС України (2007‒2008рр.), %. 

 

Звільненні за статтями Старші офіцери Молодші офіцери 
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2007 1273 29,4 39,4 14,8 10,6 6,8 721 12,9 46,2 40,9 552 46,4 41,3 12,3 СВ 

 2008 978 58,2 13,8 21,3 3,8 6,9 597 11,9 38,7 41,4 381 47,5 48,3 4,2 

2007 937 28,8 44,6 13,4 8,3 4,8 451 13,3 35,5 50,3 486 54,1 38,1 7,8 ПС 

 2008 934 43,9 30,4 17,5 2,5 5,9 528 14,4 41,7 43,6 326 64,4 33,1 2,5 

2007 160 34,1 28,1 18,1 9,4 10,0 70 21,4 42,9 35,7 90 50,0 35,6 14,4 ВМС 

 2008 211 30,7 1,8 26,1 6,6 4,7 134 15,4 40,3 40,3 74 56,8 35,1 8,1 

2007 137 48,9 9,2 12,4 - 9,5 99 27,4 38,3 31,3 38 65,8 34,2 - КСП 

 2008 160 60,0 13,1 21,3 0,6 5,0 156 20,5 37,8 41,0 39 9,5 20,5 - 

2007 765 44,6 33,6 11,4 4,2 5,8 530 39,1 32,1 27,5 235 4,9 30,6 14,5 Інші 

 2008 1062 46,7 15,0 10,9 1,9 4,9 659 35,1 40,0 24,9 199 44,2 39,2 16,6 

СВ ‒ Сухопутні війська, ПС ‒ Повітряні Сили, ВМС ‒ Військово-Морські Сили, КСП ‒ Командування сил підтримки. 

Джерело інформації: [11, с. 44]. 
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За результатами аналізу звільнення офіцерського складу серед причин 

переважало звільнення за станом здоров’я та за скороченням штатів, адже вказані 

причини надавали право отримання певних виплат та збереження пільг за умови 

звільнення по реформуванню. У видах ЗС України найбільша плинність 

офіцерських кадрів відмічалася у Повітряних Силах в порівнянні з іншими 

видами. Серед категорій старшого та молодшого офіцерського складу найбільший 

відсоток звільнень з військової служби спостерігався у військовому званні 

“капітан” та “підполковник”. Найбільший відсоток молодших офіцерів у 

військовому званні “капітан” звільнилося у Повітряних Силах в 2008 році, 

основною причиною було недостатнє ресурсне забезпечення Повітряних Сил, а 

отже, неможливість здобути досвід льотної роботи та мати достатній наліт годин. 

Найбільша кількість офіцерів у військовому званні “підполковник” звільнилося в 

Сухопутних військах (більше 45,0 %). Імовірними причинами було 

переформатування управлінської ланки на рівні штабів. Крім того, досить 

значний відсоток звільнення офіцерів у військовому званні “майор” пройшов в 

Сухопутних військах, де причиною стало скорочення бойових частин 

(підрозділів). Відсоток звільнення старших офіцерів у військовому званні 

“полковник” невисокий, адже вони мали достатній професійний досвід та 

перебували здебільшого на командних, штабних чи навчально-наукових посадах.  

У загальному підсумку реформи армії, в умовах скорочення чисельності 

особового складу в 2006‒2009 рр., зосередилися на скорочені потреби в 

забезпеченні особовим складом, матеріально-технічними й мобілізаційними 

ресурсами, оновленні нормативно-правової бази діяльності військових структур, 

уточненні доктринальних документів щодо організації підготовки та застосування 

ЗС України. Щорічний показник скорочення чисельності офіцерських посад 

показував стійке зменшення, середньорічна динаміка скорочення становила 

1,92 % (додаток В). 

В подальшому структурні зміни в Збройних Силах продовжувалися. Станом 

на кінець 2009 року було остаточно сформовано Корпус швидкого реагування 

СВ ЗС України. Командування Сухопутних військ отримало в підпорядкування 
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всі армійські корпуси та функції щодо оперативного управління військами. На 

заміну управління ескадри різнорідних сил Військово-Морських Сил був 

створений Центр морських операцій. Було сформовано управлінські вертикалі 

матеріально-технічного забезпечення, де новими органами військового 

управління стало Управління озброєння і тилу ЗС України.  

Також, за ДПР ЗС України на 2006‒2011 роки планувалося вдосконалити 

функціональні структури Збройних Сил з метою покращити їх якісні 

характеристики, досягнути відповідності бойового та чисельного складу до 

бойових можливостей реальних та потенційних загроз. Для цього війська (сили) 

ЗС України було поділено на Об’єднані сили швидкого реагування та Основні 

сили оборони. Було уточнено розподіл бойового складу за функціональними 

структурами. До кінця програми була удосконалена організаційно-штатна 

структура окремих механізованих і танкових бригад, яка передбачала варіанти 

створення бойових тактичних груп модульного батальйонного та бригадного 

типів. Також було проведено скорочення кількості ВВНЗ та їх підрозділів. З 60 їх 

кількість була зменшена до 31.  

У підсумку, до 2010 року, внаслідок реформування ЗС України було 

скорочено чисельність особового складу на 53 тис. осіб, з них 36 тис. 

військовослужбовців. Загальна чисельність військовослужбовців знизилася до 

192 тис. осіб. Чисельність бойових частин та підрозділів було доведено до 47 % 

від загальної кількості, підрозділи забезпечення, військові навчальні заклади та 

установи складали 53 % [4, с. 78]. 

Характер скорочення посад офіцерів ґрунтувався на виваженій плановості, 

що підтверджується низьким річним приростом показника скорочення посад 

офіцерів (1,92 %), а низькі темпи впровадження контрактного принципу 

комплектування та застосування для проведення кадрової реформи моделей 

збройних сил США, країн НАТО уповільнювали хід процесу. Тому етап, що 

охоплює проміжок з 01.01.2006 по 01.01.2009 рр., авторкою названо етапом 

“стандартизації” офіцерського складу [12, с 65].  
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Підсумовуючи процес реалізації заходів з реформування Української армії, 

слід зазначити, що спочатку програма мала певні успіхи, проте під кінець звітного 

періоду вона загальмувала, відповідно це не дало в повній мірі досягти очікуваних 

результатів у сферах комплектування, бойової підготовки, модернізації техніки та 

озброєння, соціального захисту військовослужбовців. В окремих випадках 

спостерігалися й ознаки деградації. Причинами невдалого проведення реформи 

були:  

по-перше, відсутність політичної волі та зацікавленості у найвищих колах 

держави, відсутність стійкої політики та персональної відповідальності на 

владному рівні;  

по-друге, низька ефективність механізмів організації, що не дозволяло 

сконцентрувати ресурси та збільшити міжвідомчу координацію;  

по-третє, відсутність системності використання ресурсів та їх обмеженість, 

недостатнє фінансування та неефективне використання бюджетних коштів. 

Отже, причинно-наслідковими взаємозв’язками зміни чисельності 

офіцерського складу та історичних подій і фактів, на визначеному етапі слід 

вважати: 

загальне зменшення чисельності ЗС України як наслідок спрямування 

політики держави на створення менших за чисельністю, але добре підготовлених 

та оснащених Збройних Сил, інтегрованих у структуру НАТО; 

оптимізація структури органів військового управління; 

оптимізація системи військової освіти, скорочення кількості військових 

навчальних закладів. 

Крім того, було впроваджено систему кадрового менеджменту 

централізованого типу, пропагувалися пріоритети збереження кадрового 

потенціалу, однак реформування організаційно-штатної структури бойових частин 

та підрозділів призвело до превалювання підрозділів забезпечення та військових 

навчальних закладів. 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.  
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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 ЗС України на 

етапі “стандартизації” досягло 23 %, або 25 % від чисельності посад офіцерів з 

1991 року (додаток Г). Щорічний показник скорочення чисельності офіцерських 

посад показував середньорічну динаміку скорочення на рівні 1,92 %. 

Наступний етап формування офіцерського складу ЗС України розпочався зі 

змін, що відбулися в керівництві держави того часу та суттєво вплинули на 

перебіг реформування армії.  

Після президентських виборів, новообраний Президент України 

В. Янукович, одним із пріоритетів зовнішньої політики проголосив розвиток 

України як позаблокової держави, що змінило Євроатлантичний курс держави. 

Під економічним та політичним тиском з боку проросійських політичних сил 

тодішній Президент України вніс, а ВР України ухвалила 1 липня 2010 року Закон 

“Про засади внутрішньої і зовнішньої політики”, яким було закріплено принцип 

позаблоковості. Це означало неучасть України у будь-яких військово-політичних 

союзах, зокрема відмову від інтеграції до НАТО. Вектор безпекової політики 

будувався на основі принципу оборонної достатності, самостійного забезпечення 

недоторканності своїх кордонів і територій та на основі норм міжнародного 

права.  

Разом з тим, ще 13.10.2009 року, рішенням Ради національної безпеки і 

оборони “Про невідкладні завдання щодо підвищення обороноздатності України”, 

було оцінено незадовільний стан виконання КМ України завдань, щодо 

забезпечення державних програм розвитку ЗС України, розвитку ОВТ, інших 

програм (планів) з питань оборони та визначено як недостатній рівень 

боєздатності ЗС України. Зазначене було пов’язане з неналежним фінансуванням 

Збройних Сил, яке перебувало на найнижчому рівні серед європейських держав та 

не забезпечувало розв’язання існуючих проблем армії (додаток Д).  
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На підставі зазначеного рішення Ради національної безпеки і оборони, 

керівництвом держави було впроваджено заходи щодо урегулювання загальної 

чисельності особового складу: 

тимчасово припинено скорочення чисельності ЗС України до завершення дії 

ДПР ЗС України на 2006‒2011 роки; 

призупинено процес переходу на комплектування військ (сил) 

військовослужбовцями виключно за контрактом, залишивши комплектування 

Збройних Сил особовим складом як за контрактом, так і за призовом; 

внесено зміни до ДПР ЗС України на 2006‒2011 роки стосовно чисельності 

Збройних Сил до 2011 року. 

На практиці ж виявилося, що скорочення чисельності особового складу 

продовжувалося включно до кінця 2013 року. Було призупинено реформування 

командувань видів у штаби видів Збройних Сил, Командування сил підтримки та 

розформування управлінь оперативних командувань. Однак, було розформовано 

Об’єднане оперативне командування, натомість було створено нові міжвидові 

органи військового управління: оперативні командування “Південь” та “Захід”. 

Подальше реформування ЗС України відбувалося у відповідності до 

Концепції реформування і розвитку Збройних Сил України на період до 2017 року 

[31], прийняття якої ознаменувало новий етап військової реформи. Концепція на 

основі Стратегічного оборонного бюлетеня України [35], законів України “Про 

організацію оборонного планування” та “Про державні цільові програми” у 

рамках середньострокового оборонного планування визначала основні напрями 

розвитку та реформування ЗС України. Головною метою зазначеного документу 

було створення боєздатних, мобільних, якісно підготовлених, всебічно 

забезпечених, професійних Збройних Сил, які були б здатні швидко та вчасно 

реагувати на загрози національній безпеці у військовій сфері, ліквідовувати, а за 

можливості стримувати збройні конфлікти на ранній стадії їх виникнення. 

Фактично, у межах держави, ЗС України тепер мали виконувати лише одну 

функцію – локалізація та нейтралізація локального конфлікту (враховуючи захист 

та прикриття з повітря важливих державних об’єктів та інфраструктури). Але в 
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документі не згадувалося використання армії при дестабілізації ситуації в самій 

країні, або при терористичних актах.  

Указом Президента України від 02.09.2013 року № 479/2013 було 

затверджено і введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони 

України від 02.09.2013 року “Про Державну комплексну програму реформування 

і розвитку Збройних Сил України на період до 2017 року”, яка передбачала 

суттєве скорочення чисельності ЗС України та проведення низки організаційних 

заходів, спрямованих на фактично руйнацію війська, а саме: 

суттєве скорочення загальної чисельності особового складу Збройних Сил. 

Впродовж 5 років армію планувалося скоротити більш ніж в 2 рази; 

до 2017 року було запропоновано повністю скасувати строкову службу і 

перейти до контрактного типу комплектування особовим складом, при цьому 

рівень фінансування потреб оборони не враховувався, що призвело б до повної 

кадрової кризи; 

в системі управління Збройними Силами передбачався перехід на 

міжвидову основу.  

У структурі ЗС України мало залишитися лише 2 оперативних 

командування: “Південь”, “Північ”, а також командування Військово-Морських 

Сил України. Вони мали бути побудовані по міжвидовому принципу. Штаби 

видів ЗС України пропонувалося інтегрувати до ГШ ЗС України. Скорочення ПС 

ЗС України передбачалося здійснити шляхом скорочення повітряних командувань 

“Центр”, “Захід”, “Південь” та командування Повітряних Сил, як органів 

військового управління та передачі їх функцій з управління авіацією та 

протиповітряної оборони до оперативних командувань “Південь” та “Північ”. 

Скорочення чисельності ЗС України в 2009‒2013 рр. відбувалося 

необґрунтовано: 2010 рік ‒ 200 000 осіб, у тому числі 159 000 військово-

службовців, 2011 рік ‒ 192 000 осіб, у тому числі 144 000 військовослужбовців, 

2012 рік ‒ 184 000 осіб, у тому числі 139 000 військовослужбовців.  

Крім того, з 2013 року чисельність ЗС України визначалася не Постановою 

ВР України, а директивами ГШ ЗС України, який визначив чисельність 
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ЗС України на рівні 125 482 військовослужбовців, тобто пропонувалося 

скорочення бойового складу ЗС України всупереч вимог Конституції України та 

Законів України, понад встановлену ВР України граничну чисельність війська. 

Підсумовуючи, слід сказати, що етап формування офіцерського складу 

ЗС України з 01.01.2009 по 31.12.2013 рр. авторкою визначений як етап 

“тотального скорочення” [12, с. 66].  

Це один із найскладніших відрізків історії національних Збройних Сил, 

який характеризувався ігноруванням з боку керівництва МО України та вищого 

військового командування основних положень теорії воєнного мистецтва, 

військового будівництва, досвіду реформування ЗС України.  

Проведення необґрунтованих заходів зі скорочення великої кількості 

найбільш боєздатних військових частин, у т. ч. частин Сухопутних військ, 

розвідувальних частин, частин зв’язку, інженерного забезпечення, ремонтно-

відновлювальних, а також масове скорочення авіаційних військових частин, 

розформуванням зенітно-ракетних дивізіонів, передача у ВМС ЗС України 

військових частини ПС ЗС України в підсумку фактично позбавило Україну 

належно організованої оборони, підтвердженням чому стали події початку 

2014 року. На даному проміжку часу комплектуванню офіцерським складом 

Збройних Сил військове керівництво держави зовсім не приділяло уваги. 

Офіцерські посади, а іноді військові частини в цілому скорочувались в “ручному” 

режимі без будь-яких наукових обґрунтувань. Крім того, негативно впливали 

соціально-економічний та політичний курс держави, антиукраїнська та 

проросійська воєнна політика військового керівництва, зацікавленість вищого 

військового керівництва в матеріальних та фінансових зисках, непрозорий 

механізм призначення на посади від середньої ланки і вище, бездумне скорочення 

досвідчених військових фахівців, заміщення військових посад цивільними 

працівниками, фінансування потреб армії за залишковим принципом та інше [36].  

Таким чином, причинно-наслідковими взаємозв’язками зміни чисельності 

офіцерського складу та історичних подій і фактів на визначеному етапі слід 

вважати: 
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загальне зменшення чисельності Збройних Сил, офіційно обґрунтоване 

обмеженими економічними та фінансовими можливостями держави, але фактично 

з ознаками цілеспрямованого послаблення обороноздатності країни; 

реорганізація структури органів військового управління; 

скорочення найбільш боєздатних військових частин, досвідчених військових 

фахівців, заміщення військових посад цивільними працівниками. 

Чисельність посад офіцерського складу ЗС України на етапі “тотального 

скорочення” зменшилася на 14 %, скорочення посад офіцерів станом на кінець 

2013 року досягнуло катастрофічних значень ‒ 77,9 % від їх початкової штатної 

чисельності (додаток В). На початок збройної агресії РФ чисельність офіцерського 

складу ЗС України була найменшою за всю їх історію і становила 22 % від 

чисельності 1991 року (додаток Г).  

Характерними рисами процесу реформування та розвитку офіцерського 

складу ЗС України в період “трансформації офіцерського складу” ЗС України в 

1996‒2013 рр. є:  

різкі зміни вектору оборонної політики держави; 

впровадження системи кадрового менеджменту централізованого типу; 

дотримання пріоритетів збереження кадрового потенціалу; 

припинення практики механічного скорочення чисельності особового 

складу змінилося “ручним режимом” ліквідації військових частин; 

принцип плановості скорочення змінився тенденцією необґрунтованого 

скорочення офіцерського складу;  

продовження реорганізаційних процесів у організаційно-штатних 

структурах, зокрема скорочення механізованих і танкових бригад призвело до 

зниження частки бойових частин та зростання кількість частин забезпечення;  

формування євроатлантичної моделі Збройних Сил перетворилося в модель 

Збройних Сил, що мали виконувати лише одну функцію – можливість локалізації 

та нейтралізації локального конфлікту.  

Основними тенденціями в ході процесу реформування та розвитку 

офіцерського складу ЗС України протягом 1996‒2013 рр. були: 
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продовження скорочення чисельності офіцерського складу в ході загального 

зменшення чисельності ЗС України і оптимізації структури органів військового 

управління, як наслідку спрямування політики держави на створення 

малочисельних, але добре підготовлених та оснащених Збройних Сил, 

інтегрованих в структуру НАТО протягом 2005‒2010 рр; 

зменшення чисельності офіцерського складу, особливо молодшого, в 

результаті негативного впливу соціально-економічної ситуації, проросійської 

воєнної політики військового керівництва, зацікавленості вищого військового 

керівництва в матеріальних та фінансових зисках, непрозорого механізму 

призначення на посади, заміщення військових посад цивільними працівниками, 

фінансування потреб армії за залишковим принципом з 2010 року; 

продовження переважання чисельності посад старшого офіцерського складу 

над молодшим у зв’язку з надмірною чисельністю органів управління і штабів 

різного рівня та скороченням бойових частин; 

продовження звільнення офіцерського складу за станом здоров’я та за 

скороченням штатів, що надавало права отримання певних виплат та збереження 

пільг. 

 

 

3.3. Основні напрями відновлення офіцерського складу Збройних Сил 

України (2014‒2016 рр.) 

 

На початкових етапах збройної агресії в 2014 році низька спроможність 

ЗС України протистояти вторгненню противника через кордони держави та 

виконувати покладені на них завдання обумовлювалося комплексом негативних 

чинників, що безпосередньо впливали на ефективність застосування військ (сил) 

на початковому етапі військової агресії РФ. Поряд з воєнно-політичними та 

внутрішньо-військовими, діяли економічні та соціальні чинники, при чому 

критичність кожної компоненти окремо і їх сукупності вплинули на стан 

боєздатності ЗС України. 
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Радикальні військові реформи зі скорочення бойового складу військ (сил), 

що проводилися в рамках реалізації рішень Ради національної безпеки і оборони 

України від 02.09.2013 року “Про Державну комплексну програму реформування 

і розвитку Збройних Сил України на період до 2017 року”, призвели до зниження 

частки бойових з’єднань і військових частин до 47 %, тоді як штаби, органи 

управління, підрозділи логістики, військові навчальні заклади становили 

53 % [18]. Зі слів народного депутата М. Забродського: “в армії розформовувалося 

майже все. З осені 2013 року тривало скорочення бойового складу армії, органів 

управління оперативно-стратегічного рівня, 8 армійського корпусу 

СВ ЗС України” [15].  

На кінець 2013 року загальна чисельність ЗС України становила лише 

165,5 тис. осіб, у тому числі – 120,9 тис. військовослужбовців, на військовій 

службі перебувало 32 тис. 600 офіцерів [5, с. 11; 66]. Скорочення офіцерських 

посад досягло катастрофічних значень – до 77,9 % (додаток В) від загальної 

чисельності посад офіцерів за роки незалежності. Крім того, впродовж року було 

скорочено майже 14 тис. військовослужбовців та службовців, що перевищило 

критичний показник звільнення персоналу в 3,6 рази, викликало втрати 

професійної складової війська і стало причиною структурної руйнації армії, 

втрати бойового потенціалу підрозділів, критичного зниження рівня готовності до 

участі в бойових діях, що у подальшому спростило РФ захоплення Криму та 

розв’язання збройної агресії в Криму та на території Луганської та Донецької 

областей [14, с. 128]. 

Таким чином, бойові дії, які розгорнулися на Сході нашої держави, 

“сприяли” відновленню офіцерського складу, що потребує дослідження для 

розуміння процесу становлення та розвитку однієї з найважливіших складових 

Збройних Сил – офіцерського складу.  

Вивчаючи основні події на початку 2014 року, слід зазначити, що 

ЗС України утримували нейтралітет у вирі політичних подій в державі, але 

відразу стали на захист державного суверенітету та кордонів держави у відповідь 

на військову операцію із захоплення Кримського півострову РФ, а в подальшому, 

з квітня 2014 року, активно протидіяли незаконним російським та проросійським 
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збройним формуванням у війні на сході України. У відповідь на загострення 

суспільно-політичної ситуації на Кримському півострові було видано Указ 

Президента України від 17 березня 2014 року № 303 “Про часткову мобілізацію”, 

який визначав оголошення та проведення часткової мобілізацію на території всіх 

областей України, м. Києва та за добровільного бажання в Криму та 

м. Севастополі. Але політична напруга в країні продовжувала наростати, 

особливо в східних областях, де місцеве населення здійснювало захоплення 

державних установ. Тому, ввечері 12 квітня відбулося засідання Ради 

національної безпеки і оборони України, на якому було прийнято рішення про 

початок антитерористичної операції без оголошення воєнного стану із залученням 

ЗС України під керівництвом Служби безпеки України. Наступного дня 

оприлюднено Указ виконуючого обов’язки Президента України О. Турчинова 

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 квітня 2014 року 

“Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження 

територіальної цілісності України”. 

Таким чином, з початком бойових дій у 2014 році на Сході країни кадрові 

органи ЗС України зіткнулися із надскладними завданнями загальнодержавного 

рівня: з одного боку потребували вирішення питання виконання заходів 

мобілізаційного розгортання ЗС України, з іншого – облік та розміщення 

військовослужбовців, що виходили на материкову частину України у складі 

військових частин, дислокованих на території Автономної Республіки Крим та 

м. Севастополя і членів їх сімей. В таких реаліях почав формуватися новий 

офіцерський склад ЗС України [13]. 

Для комплектування особовим складом бойових частин, що 

передислоковувалися до зони проведення АТО, були введені в дію нормативно-

правові акти та керівні відомчі документи, що визначали умови та особливості 

прийняття на військову службу за контрактом осіб офіцерського та рядового, 

сержантського складу [28], організацію призову на військову службу за призовом 

осіб офіцерського складу (Наказ Міністерства оборони України 27.09.2017 року 

№ 499 “Про затвердження Змін до Інструкції про організацію виконання 

Положення про проходження громадянами України військової служби у 
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Збройних Силах України”), заходи доукомплектування визначених військових 

частин до штатів воєнного часу та формування підрозділів територіальної 

оборони, реалізацію заходів, передбачених замислами застосування, 

перегрупування, заміни та нарощування бойових спроможностей угруповань 

військ (сил). 

З метою вирішення проблемних питань організації виведення та розміщенні 

військовослужбовців військових частин та членів їх сімей, дислокованих на 

території Автономної Республіки Крим був виданий наказ Міністра оборони 

України від 05.04.2014 року № 230 “Про організацію передислокації військових 

частин Збройних Сил України з Автономної Республіки Крим та м. Севастополь”. 

Ще одним фактом, який описує стан комплектування офіцерського складу в 

цей період, є рішення начальника Генерального штабу – Головнокомандувача 

ЗС України, щодо особового складу ВМС ЗС України. Цим рішенням 

військовослужбовці утримувалися на своїх посадах у існуючих штатах до 

прийняття рішення щодо подальшого функціонування або розформування 

(переформування) військових частин. Перепризначення до інших військових 

частин ЗС України дозволялося тільки тих військовослужбовців, які вийшли з 

Криму шляхом поодинокого переміщення і були зареєстровані на збірних 

пунктах. Через певний проміжок часу передислоковані військові частини 

(підрозділи) Військово-Морських Сил, інших видів ЗС України, були переведено 

на нові організаційно-штатні структури та в інші пункти постійної 

дислокації [13]. 

Що стосується питання запровадження військової служби за призовом осіб 

офіцерського складу, то на виконання Указу Президента України від 

01.05.2014 року № 447/2014 “Про заходи щодо підвищення обороноздатності 

держави” кадровими органами було: 

визначено обсяги ресурсу офіцерського складу, який перебуває на 

військовому обліку у військових комісаріатах та задовольняє вимогам до призову 

на військову службу;  

підготовлено доповнення до проекту закону щодо унормування питань 

запровадження військової служби за призовом осіб офіцерського складу (зміни до 
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закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів 

їх сімей”);  

відпрацьовано розпорядження щодо визначення переліку первинних 

вакантних посад для комплектування офіцерами військової служби за 

призовом [13]. 

Ще одним джерелом доукомплектування бойових частин та підрозділів 

забезпечення повинні були стати випускники ВВНЗ, ВНП ВНЗ та навчальних 

центрів. Саме тому у системі військової освіти продовжувалася робота щодо 

вдосконалення змісту підготовки військових фахівців, інтеграції навчального 

процесу з підготовкою та завданнями військ (сил) з урахуванням бойового 

досвіду, отриманого під час проведення АТО та оптимізації мережі ВВНЗ та ВНП 

ВНЗ та навчальних центрів. Одночасно додатково створювалися навчальні 

заклади для підготовки молодших офіцерів, прикладом у чому став факультет 

військово-морських сил Одеської національної морської академії та відділення 

військової підготовки Морського коледжу технічного флоту Одеської 

національної морської академії. 

Ще однією можливістю збільшити кількість офіцерського складу стали 

12 курси перепідготовки та підвищення кваліфікації офіцерського складу, де 

здійснювалася підготовка призваних із запасу офіцерів за відповідними 

переліками військово-облікових спеціальностей з терміном навчання 1 місяць. 

Загальний обсяг одночасної підготовки становив близько 6 тис. осіб [13]. 

Таким чином, вище перелічені заходи, що проводили органи управління 

кадровим забезпеченням, надали можливість забезпечити необхідну кількість 

офіцерів, що потребували Збройні Сили на той час, розмістити офіцерів, що 

вийшли на материкову частину країни та забезпечували готовність до виконання 

завдань за призначенням військових частини (підрозділів), що убували до зони 

проведення АТО. 

Разом з тим, виконуючий обов’язки Президента України О. Турчинов 

1 травня 2014 року відновив призов до лав Збройних Сил, а вже 14 травня, на фоні 

загострення військово-політичної ситуації, тимчасово зупинив виконання заходів 

“Державної комплексної програми реформування і розвитку Збройних Сил 
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України на період до 2017 року”. Кабінету Міністрів було доручено у місячний 

термін провести комплексний огляд у секторі безпеки і оборони. До огляду 

планувалося залучити спільну робочу групу Україна-НАТО з питань воєнної 

реформи. До кінця літа планувалося переглянути основні нормативні документи, 

що стосувалися оборони України. 

На початку 2015 року на офіційному сайті МО України з’явився план 

реформування Збройних Сил на 2015 рік з низкою адміністративних та 

організаційних змін. У липні 2015 року було проголошено, що на період  

2015–2017 рр. буде створена нова програма, метою якої буде оптимізація та 

реорганізація ЗС України. Проект програми було розроблено на підставі Замислу 

оптимізації та реорганізації ЗС України, затвердженому Президентом України 

14 листопада 2014 року, який був актуальним на той час. 

Відсутність затверджених програмних документів не стала на заваді 

реформування ЗС України. Так, у 2015 році було нарощено бойовий потенціал 

Збройних Сил та створено необхідні угрупування військ на загрозливих напрямах. 

У стислі терміни керівництвом ЗС України було проведено заходи з підвищення 

рівня обороноздатності країни та стабілізації ситуації на Донбасі. З метою 

нарощування бойових спроможностей сформовано 15 бойових бригад, 1 полк, 

5 батальйонів (дивізіонів), полки та батальйони для логістичної підтримки 

бойових з’єднань сил АТО. Переважна більшість добровольчих батальйонів були 

введені до складу Збройних Сил, Національної гвардії та Національної поліції, 

суттєво покращені комплектація та оснащеність військових частин, створені Сили 

спеціальних операцій, Сили територіальної оборони та Оперативний резерв 

Збройних Сил, проведено нарощування складу Військово-Морських Сил та 

системи Протиповітряної оборони [27]. Результати нарощення чисельності 

особового складу Збройних Сил вплинули на збільшення кількості посад 

старшого та молодшого офіцерського складу командної ланки ЗС України та 

обумовлювалися завданнями, що були визначені військовим формуванням, 

специфікою ОВТ, якою укомплектовані війська, особливостями ведення бойових 

дій на суші, морі, у повітряному просторі держави та ступенем кваліфікації 

офіцерів, що виконують бойові завдання.  
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Чисельність посад офіцерського складу в видах Збройних Сил, частинах 

безпосереднього підпорядкування ГШ ЗС України станом на 2016 рік 

представлено в табл. 3.3.1: 

Таблиця 3.3.1 

Кількість офіцерських посад в ЗС України станом на 01.12.2016р., % 

Категорія офіцерів 

Вид ЗС Кількість посад 

старших офіцерів 

Кількість посад 

молодших офіцерів 

Співвідношення 

кількості посад 

СВ 54,3 62,25 1÷1,14 

ПС 29,99 14,56 1÷0,48 

ВМС 6,43 5,48 1÷0,85 

ВДВ 5,58 8,29 1÷1,48 

ЧБП ГШ 3,69 8,34 1÷2,26 

СВ ‒ Сухопутні війська, ПС ‒ Повітряні Сили, ВМС ‒ Військово-Морські Сили, ВДВ ‒ Високомобільні 

десантні війська, ЧБП ГШ ‒ частини безпосереднього підпорядкування ГШ ЗС України 

Джерело інформації: [7, с. 130-132]. 

Вивчення кількісних показників посад старшого та молодшого 

офіцерського складу командної ланки свідчить, що кожен вид ЗС України мав 

свої особливості. У бойових частинах Військово-Морських Сил найменша 

чисельність молодших офіцерів. Разом з тим, Сухопутні війська потребували 

найбільшої частки посад молодших офіцерів, превалювання старшого 

офіцерського складу демонстрували Повітряні Сили ЗС України (далі ‒ 

ПС ЗС України).  

Стан укомплектованості командних посад старшого та молодшого 

офіцерського складу у видах ЗС України, частинах безпосереднього 

підпорядкування ГШ ЗС України станом на кінець 2016 року представлено на 

рис. 3.3.1, 3.3.2. 

Аналіз співвідношення старшого та молодшого офіцерського складу 

командної ланки в видах ЗС України вказує на недостатню укомплектованість 

посад молодших офіцерів в структурі СВ ЗС України, у військових частинах 

ПС ЗС України простежується раціональне співвідношення укомплектовування 
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офіцерських посад, у ВМС ЗС України та ВДВ ЗС України відмічається 

недостатня кількість молодшого командного складу у пропорції комплектування 

старшими та молодшими офіцерами.  
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за списком за штатом

СВ ‒ Сухопутні війська, ПС ‒ Повітряні Сили, ВМС ‒ Військово-Морські Сили, ВДВ ‒ Високомобільні десантні 

війська, ЧБП ГШ ‒ частини безпосереднього підпорядкування ГШ ЗС України 

 

Рисунок 3.3.1 ‒ Стан укомплектованості командних посад  

старшого офіцерського складу станом на 01.12.2016 р. 

 

Джерело інформації: [7, с. 134]. 
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СВ ‒ Сухопутні війська, ПС ‒ Повітряні Сили, ВМС ‒ Військово-Морські Сили,  

ВДВ ‒ Високомобільні десантні війська, ЧБП ГШ ‒ частини безпосереднього підпорядкування  

ГШ ЗС України, МОУ ‒ Міністерство оборони України 

 

Рисунок 3.3.2 ‒ Стан укомплектованості командних посад молодшого 

офіцерського складу станом на 01.12.2016 р. 

Джерело інформації: [7, с. 134]. 

Відповідно до Плану заходів з виконання Програми діяльності КМ України 

та Стратегії сталого розвитку “Україна–2020” [30; 36] у 2015 році було 

розроблено нову оборонну політику, що гарантує національну безпеку і 

обороноздатність України, відновлення національного суверенітету на всій 

території держави, що передбачала: 

перехід до нової функціональної структури Збройних Сил, серед іншого, з 

урахуванням критерію швидкості реагування на загрози і готовності до виконання 

завдань, оптимізацію системи управління військами з урахуванням цих змін; 

запровадження кластерного принципу ротації кадрів, перегляд 

кваліфікаційних вимог та забезпечення чіткого дотримання цих вимог і повна 

переатестація кадрів. Водночас вирішальними мають бути не тільки професійні, а 

й особистісні якості людини; 
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збільшення грошового утримання військовослужбовців шляхом підвищення 

посадових окладів та окладів за військовим званням, підвищення престижу 

військової професії та мотивації на проходження військової служби. 

Таким чином, події на Сході нашої держави зумовили відновлення 

офіцерського складу. На даному етапі були вирішені першочергові проблемні 

питання формування офіцерського складу ЗС України, а саме: 

переміщення офіцерів, які за своїми морально-діловими якостями здатні 

приймати виважені рішення, брати на себе відповідальність у складних умовах, на 

керівні та командні посади; 

відновлення призову на військову службу офіцерів запасу під час 

мобілізації;  

запровадження військової служби за призовом осіб офіцерського складу; 

забезпечення комплектування офіцерських посад наново сформованих 

військових частин; 

проведення організаційних заходів з розміщення офіцерів, що виходили з 

анексованої території України; 

опрацювання нових штатів та розміщення на посадах офіцерів Військово-

Морських Сил, інших видів ЗС України. 

Враховуючи вищевикладене, авторкою було визначено етап формування 

офіцерського складу ЗС України в проміжку з 01.01.2014 по 31.12.2016 рр. 

[12, с. 66] як етап “відновлення” офіцерського складу ЗС України, який в свою 

чергу став початком третього періоду формування офіцерського складу. 

На цьому етапі, в умовах ведення війни на Сході держави формування 

офіцерського складу розглядалося воєнно-політичним керівництвом як 

найважливіша складова військового будівництва, що мала за головну мету 

забезпечення потреб усіх видів Збройних Сил у навченому, 

висококваліфікованому офіцерському складі як у мирний, так і у воєнний час. 

Спрямованість процесу реформування та розвитку ЗС України на створення 

нової моделі оптимальних за чисельністю, мобільних, всебічно оснащених 

Збройних Сил з урахуванням принципів оборонної достатності, економічних і 
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фінансових можливостей держави, зумовила необхідність виконання низки 

заходів щодо підтримання їх бойової готовності через удосконалення та 

реформування елементів існуючої системи будівництва Збройних Сил, у тому 

числі і системи комплектування особовим складом. 

Отже, причинно-наслідковими взаємозв’язками зміни чисельності 

офіцерського складу та історичних подій та фактів, на визначеному етапі слід 

вважати: 

скасування заходів скорочення чисельності Збройних Сил та реорганізації 

структури органів військового управління після початку збройної агресії РФ у 2014 році; 

створення нових родів військ та сил Збройних Сил (Десантно-штурмових 

військ, Сили спеціальних операцій) та їх командувань; 

створення нової системи управління Збройними Силами (створення двох 

нових оперативних командувань та Об’єднаного оперативного штабу); 

нарощення бойового потенціалу Збройних Сил, формування нових 

військових частин бойового складу (мотопіхотних, механізованих, 

артилерійських, гірсько-піхотної, гірсько-штурмової, десантно-штурмової бригад, 

бригад морської піхоти, частин спеціальних операцій та інших). 

Чисельність посад офіцерського складу ЗС України вперше за усі роки 

збільшилася майже на 40 %, і становила 63,2 % станом на 01.01.2017 року. 

Основними тенденціями періоду “відновлення” офіцерського складу у 

2014‒2016 рр. стали: 

припинення необґрунтованого скорочення чисельності офіцерського складу 

та його нарощування в ході загального збільшення чисельності ЗС України; 

переважання чисельності посад молодшого офіцерського складу над 

старшим у зв’язку з додатковим формуванням військових частин бойового складу 

і оптимізацією органів військового управління;  

розширення можливостей для проходження військової служби офіцерським 

складом за рахунок запровадження військової служби за призовом осіб 

офіцерського складу та присвоєння первинного офіцерського звання військово-
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службовцям за контрактом з вищою освітою та за рахунок запровадження 

додаткових видів військової служби для осіб офіцерського складу; 

створення рейтингу конкурентоздатності 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. 

 

 

3.4. Удосконалення методики прогнозування чисельності офіцерського 

складу Збройних Сил України та рекомендації щодо проходження ними служби 

 

Для набуття Україні права бути повноправним членом Організації 

Північноатлантичного договору однією із вимог є переведення сектору безпеки і 

оборони України на стандарти НАТО та покращення взаємосумісності 

ЗС України з арміями країн-членів НАТО. З цією метою визначені пріоритетні 

завдання, одним із яких є досягнення раціонального співвідношення категорій 

офіцерського складу та військовослужбовців рядового, сержантського і 

старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, до 

показників, прийнятих у збройних силах країн-членів НАТО.  

Тому в умовах сьогодення, проблема комплектування офіцерським складом 

нового типу є актуальною і потребує наукового підходу до вибору та 

обґрунтуванню основних параметрів, які характеризують процес проходження 

служби особами офіцерського складу.  

У зв’язку з цим, в роботі пропонується удосконалена математична модель 

прогнозування чисельності офіцерського складу. Як математичний апарат для 

аналізу використовується теорія марковських процесів. Більш детально розглянуті 

питання динаміки проходження військової служби особами офіцерського складу. 

На основі аналізу вироблені практичні рекомендації щодо перегляду параметрів 

проходження військової служби офіцерським складом. 
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З точки зору відображення дійсних процесів у кадрових системах більш 

природно використовувати моделі з безперервним часом. До переваг цих моделей 

належать те, що їх легше досліджувати аналітично (моделі масового 

обслуговування, моделі “загибелі та розмноження”, динаміка середніх та ін.) 

[37, с. 18]. 

Більшість процесів, що протікають у кадровій системі, розвиваються як 

випадкові процеси, хід і результат яких залежать від ряду випадкових факторів, 

що їх супроводжують. Процеси прийняття (призову) на військову службу та 

звільнення з неї у запас або відставку, переміщення та просування по службі, які 

пов’язані з проходження військової служби, необхідно розглядати як випадкові 

процеси. 

Виходячи з основних положень теорії марковських процесів ці процеси 

можна описати марковським ланцюгом та застосувати метод динаміки середніх 

для побудови аналітичних стохастичних моделей і вивчення окремих процесів 

проходження військової служби [22; 40]. 

Математичний апарат теорії безперервних марковських ланцюгів дає 

можливість скласти лінійні диференційні рівняння для ймовірностей станів, а також 

лінійні алгебраїчні рівняння для граничних ймовірностей станів [37, с. 170-177].  

Ці методи застосовуються у тих випадках, коли кількість можливих станів 

системи відносно невелика. У випадку, коли кількість можливих станів системи 

велика, ці методи перестають бути зручними. 

Для того, щоб подолати цю проблему, використовують метод динаміки 

середніх, який вивчає середні характеристики випадкових процесів, які 

протікають у складних системах з великою кількістю станів і дозволяє скласти та 

вирішити рівняння безпосередньо для середніх характеристик не використовуючи 

імовірності станів [38]. Застосування цього методу можливе у випадку, коли 

властивості потоків подій, які приводять до зміни одного стану на інший, 

відповідають певним вимогам. 

При розгляді подій, які протікають в процесі проходження військової 

служби особами офіцерського складу (далі – ООфС), виявляється, що однорідні 
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події утворюють послідовність подій, які йдуть одна за одною у випадкові 

моменти часу і утворюють потік подій [37, с. 169]. При цьому перехід системи із 

стану в стан відбувається під впливом потоку наступних подій: отримання 

чергового (дострокового) військового звання; пониження у військовому званні; 

звільнення із військової служби; прибуття випускників ВВНЗ; прийняття офіцерів 

запасу на військову службу за контрактом та призов офіцерів запасу на військову 

службу офіцерського складу; поповнення офіцерського складу особами 

сержантського складу, які мають вищу освіту та переходять у категорію 

молодших офіцерів після перепідготовки та підвищення кваліфікації [37, с. 169]. 

За запропонованою методикою для прогнозування потрібні дані про 

загальну кількість офіцерів, щорічну кількість випускників ВВНЗ, кількість 

офіцерів військової служби за призом та за контрактом, терміни середніх строків 

служби, встановлені строки вислуги у військовому званні. Для достовірного 

прогнозування методика охоплює коефіцієнт вірогідності, що офіцери отримають 

чергове військове звання та відображають інтенсивність переходу ООфС в вищу 

категорію, враховує коефіцієнт імовірності, що офіцери звільняться та динаміку 

інтенсивності звільнення. Крім того, в програмі прийнято до уваги коефіцієнт, що 

офіцери перейдуть в нижчий ранг та інтенсивність переходу в нижче військове 

звання. 

Далі пропонується методологічний підхід до побудови моделі проходження 

служби ООфС на основі математичного апарату теорії динаміки середніх. 

Для того, щоб побудувати модель проходження служби ООфС розглянемо 

ЗС України, у яких ООфС перебувають у військових званнях відповідно до 

категорій військових звань: стан S1 – категорія “молодший лейтенант” (МЛ), стан 

S2 – категорія “лейтенант” (Л), стан S3 – категорія “старший лейтенант” (СЛ), стан 

S4 – категорія “капітан” (К), стан S5 – категорія “майор” (М), стан S6 – категорія 

“підполковник” (ПП), стан S7 – категорія “полковник” (П) та стан S8 – категорія 

“генерал” (Г) (рис. 3.4.1).  
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   δ1 

S9 λ19 Категорія    S1 

“молодший лейтенант” (Z1) 

 

     τ11  

  λ12 λ21  δ2 

λ29 Категорія    S2 

“лейтенант” (Z2) 

 

    τ22  

  λ23 λ32  δ3 

λ39 Категорія    S3 

“старший лейтенант” (Z3) 

 

    τ33  

  λ34 λ43  δ4 

λ49 Категорія    S4 

“капітан” (Z4) 

 

    τ44  

  λ45 λ54  δ5 

λ59 Категорія    S5 

“майор” (Z5) 

 

    τ55  

  λ56 λ65  δ6 

λ69 Категорія    S6 

“підполковник” (Z6) 

 

    τ66  

  λ67 λ76  δ7 

λ79 Категорія    S7 

“полковник” (Z7) 

 

    τ77  

  λ78 λ87  δ8 

λ89 Категорія    S8 

“генерал” (Z8) 

 

Особи 

офіцерського 

складу, які 

звільнені із  

ЗС України 

(Z9) 

    τ88  

 

Рисунок 3.4.1 ‒ Граф станів осіб офіцерського складу 
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При цьому вектор середньої чисельності ООфС у станах процесу 

проходження військової служби 

ZS=(Z1,…,Z9), 

де Z1 ‒ Z9 – середні чисельності ООфС у категоріях S1 ‒ S8 та звільнених у запас 

або відставку відповідно, 

δ – чисельність (вхідний потік, який характеризує призначення на посаду офіцера 

з i-ою штатно-посадовою категорією, фіксує загальний приток офіцерів у кадрову 

систему відповідного стану (S1 ‒ S8) із зовнішнього середовища). 

 

Матриця перехідних ймовірностей Ps 

 

 

 

 

 

 Ps={ pij}= , i,j=1,9 

 

 

 

 

де pij – перехідні ймовірні, які визначаються шляхом оброблення статистичних 

даних щодо ООфС у кожній категорії військових звань. 

Нехай присвоєння або позбавлення військових звань, пониження та 

поновлення у військовому званні ООфС відбувається під впливом деякого 

пуасонівського потоку подій. Напишемо систему диференційованих рівнянь 

динаміки середніх: 

 

 

 

P11 P12 0 0 0 0 0 0 P19 

P21 P22 P23 0 0 0 0 0 P29 

0 P32 P33 P34 0 0 0 0 P39 

0 0 P43 P44 P45 0 0 0 P49 

0 0 0 P54 P55 P56 0 0 P59 

0 0 0 0 P65 P66 P67 0 P69 

0 0 0 0 0 P76 P77 P78 P79 

0 0 0 0 0 0 P87 P88 P89 

0 0 0 0 0 0 0 0 P99 
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де λ12,λ23,λ34,λ45,λ56,λ67,λ78 – інтервал потоків подій, які відповідають присвоєнню 

ООфС відповідних військових звань; 

λ21,λ32,λ43,λ54,λ65,λ76,λ87 – інтервал потоків подій, які відповідають пониженню ООС 

у відповідних військових званнях; 

λ19,λ29,λ39,λ49,λ59,λ69,λ79,λ89 – інтервал потоків подій, які відповідають звільненню 

ООфС у запас або відставку з лав Збройних Сил;  

ці інтенсивності утворюють матрицю інтенсивності переходу зі стану в стан  

 

 

 

 

 Λs={λij}= , i,j=1,9 

 

 

 

Введемо вектор середніх термінів перебування ООфС в кожному 

військовому званні τ11,τ22,τ33,τ44,τ55,τ66,τ77,τ88 – середній термін перебування ООфС 

у відповідному військовому звані. 

λ11 λ12 0 0 0 0 0 0 λ 19 

λ21 λ 22 λ 23 0 0 0 0 0 λ 29 

0 λ 32 λ 33 λ 34 0 0 0 0 λ 39 

0 0 λ 43 λ 44 λ 45 0 0 0 λ 49 

0 0 0 λ 54 λ 55 λ 56 0 0 λ 59 

0 0 0 0 λ 65 λ 66 λ 67 0 λ 69 

0 0 0 0 0 λ 76 λ 77 λ 78 λ 79 

0 0 0 0 0 0 λ 87 λ 88 λ 89 

0 0 0 0 0 0 0 0 λ 99 
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Тоді інтенсивності присвоєння військових звань визначаються за 

формулою: 

      (1.1) 

інтенсивності позбавлення військових звань: 

      (1.2) 

а інтенсивності звільнення у запас або відставку: 

      (1.3) 

Для визначення статичних характеристик чисельності ООфС на основі 

статистичних даних розраховуються перехідні імовірності pij матриці перехідних 

ймовірностей PS, на основі якої формується фундаментальна матриця: 

     (1.4) 

де QS – квадратна матриця непоглинальних станів (стани, які відповідають ООфС 

у відповідних військових званнях); 

І – одинична матриця. 

Таким чином, у загальному випадку динаміка зміни чисельності і-го стану 

ООфС описується диференціальним рівнянням виду: 

  (1.5) 

де Zi та Zi-1 – середні чисельності осіб офіцерського складу у і-му та (і – 1) -му 

станах (категоріях); 

  та  ‒ інтенсивності переходу з 

одного стану в інший;  

δі – інтенсивність поповнення і-го стану (категорії); 

τ i,i+1, τ i-1,I та τ i9 – середній час переходу з (i – 1)-го до і-го стану, з і-го до  

(і + 1)-го стану та звільнення з і-го стану відповідно. 
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У табл. 3.4.1 наведено значення інтенсивності та імовірності переходу 

ООфС з одного стану в інший, які є вихідними даними для прогнозування 

чисельності ООфС. 

Таблиця 3.4.1 

Вихідні дані для значень інтенсивностей та імовірностей  

прогнозування чисельності ООфС 

Категорії військових звань, і: Вихідні дані 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Вихідна кількість ООфС по 

військовим званням (чол.), Zi 

100 1000 1900 1300 800 500 300 10 

Строки вислуги у військовому 

званні (роки), tii 
2 2 3 3 4 5 3 20 

Імовірності того, що ООфС не 

буде присвоєно військове 

звання, pii 

0,6 0,05 0,15 0,35 0,5 0,6 0,95 0,99 

Імовірності того, що ООфС 

буде присвоєно військове 

звання, pi,i+1 

0,35 0,9 0,8 0,6 0,45 0,35 0,01 - 

Імовірності того, що ООфС 

звільняться у запас або у 

відставку, Pi9 

0,05 0,04 0,04 0,03 0,04 0,04 0,95 0,005 

Імовірності того, що ООфС 

будуть понижені у військовому 

званні, Pj,j-1 

 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,04 0,005 

Категорії військових звань, і: 1 ‒ молодший лейтенант, 2 ‒ лейтенант, 3 ‒ старший лейтенант, 4 ‒ капітан,  

5 ‒ майор, 6 ‒ підполковник, 7 ‒ полковник, 8 ‒ генерал. 
 

Джерело інформації: [37, с. 184]. 

 

На рис. 3.4.2 показано результати прогнозування чисельності ООфС в 

кожному військовому званні протягом 20 років без поповнення станів, тобто на 

основі математичної моделі за початкових умов, які наведені у табл. 3.4.1. 
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Рисунок 3.4.2 ‒ Графік прогнозу чисельності ООфС по категоріях  

без поповнення станів 

 

Аналіз графіку показує, що при існуючих строках вислуги у військових 

званнях tii, інтенсивності звільнення у запас або у відставку λi9, ймовірностях 

присвоєння військових звань pi,j+1 та пониження у військових званнях pi,j-1 

найбільш інтенсивно зменшується кількість офіцерів у наступних військових 

званнях: молодший лейтенант, майор та полковник. 

На рис. 3.4.3 наведено результати прогнозування чисельності ООфС з 

поповненням відповідного стану (S1 ‒ S8) із зовнішнього середовища, що 

відповідає ситуації, коли ЗС України щорічно поповнюються лейтенантами-

випускниками ВВНЗ чисельністю 2000, часткою офіцерів за призовом з числа 

осіб офіцерського складу, офіцерським складом військової служби за контрактом 

та сержантсько-старшинським складом, який має вищу освіту та переходить в 

категорію молодших офіцерів після курсу перепідготовки та підвищення 

кваліфікації за відповідними переліками військово-облікових спеціальностей.  
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Рисунок 3.4.3 – Графік прогнозу чисельності ООфС  

по категоріях з поповнення станів (S1 ‒ S8) 

 

З аналізу графіку на рис. 3.4.3 видно, що чисельність ООфС стану S1 в 

короткостроковій перспективі різко знижується, досягає максимуму через 10 

років і надалі чисельність не відтворюється. Крива станів S2 ‒ S3 має сталий 

розвиток з тенденцією до нарощення в короткостроковій перспективі (S2), що 

дозволяє щорічна чисельність випускників, додаткові поповнення офіцерами 

станів, адміністративно-правові обмеження щодо звільнення з лав ЗС України. 

Крива чисельності офіцерів в ранзі капітан відзначається прогресуючим 

зростанням протягом перших 10 років, досягає свого максимуму і надалі не 

зменшується. Графік стану S5 в короткостроковій перспективі знижується, але 

надалі чисельність офіцерів стану S5 має стале зростання. Стан графіку 

чисельності S6 має стійке рівномірне щорічне збільшення. Чисельність офіцерів у 

званні полковник скорочується до 2028 року, надалі має стале значення. Графік 

стану S8 має стале значення протягом періоду прогнозування. 

Результатом моделювання чисельності офіцерів у кожній штатно-посадовій 

категорії є зростання чисельності офіцерів у ранзі капітан та підполковник, що 
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обумовлено поглядами військового керівництва стосовно кадрової політики в 

ЗС України на найближчі 10 років.  

В короткостроковій перспективі побудови офіцерського складу 

спостерігається тенденція зниження чисельності молодших лейтенантів, як 

категорії що комплектується за рахунок переходу сержантсько-старшинського 

складу в категорію молодші офіцери після перепідготовки та з метою заміщення 

посад молодших командирів.  

В довгостроковій перспективі збереження встановлених видів військової 

служби для офіцерського складу, щорічної чисельності випускників ВВНЗ на 

рівні 2000 осіб, дотримання термінів вислуги у військовому званні дозволяє 

забезпечити потреби ЗС України в офіцерському складі. 

Таким чином, запропонована математична модель з застосуванням 

математичного апарату на основі теорії динаміки середніх дозволяє здійснити 

прогнозування зміни кількості офіцерів у кожному званні, що можливо 

використати при обґрунтуванні основних положень Візії керівництва ЗС України 

щодо кадрової політики на короткострокову та довгострокову перспективу. 

Основними шляхами, що дозволяють забезпечити потреби ЗС України в 

офіцерському складі в довгостроковій перспективі будуть випускники та офіцери 

військової служби за призовом та контрактом. 

Для обґрунтування чисельності ООфС  в кожній категорії за 

заданих: 

векторі строків вислуги у військових званнях ; 

векторі поповнення станів ; 

матриці інтенсивності переходу , 

застосуємо математичну модель проходження військової служби з поповненням 

станів на основі марковського процесу з постійною функцією поповнення станів з 

однорідним марковським ланцюгом з дискретним часом. 

Оптимальні значення чисельності ООфС  в кожній категорії 

можна знайти на основі чисельного інтегрування системи диференціальних 
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рівнянь у режимі динамічної рівноваги при t→∞, або записавши диференціальні 

рівняння через перехідні імовірності та середні приведені чисельності  

 

де  та  – середні приведені чисельності ООфС у i-му та  

(i-1)-му станах; 

,   – імовірності переходу з одного 

стану в інший, або на основі рівняння ООфС у станах процесу проходження 

військової служби в режимі динамічної рівноваги. 

Для цього необхідно перейти від безперервного до дискретного часу, тобто 

застосувати математичну модель проходження військової служби, де рівняння 

динамічної рівноваги для вектора середньої приведеної чисельності  у 

станах проходження військової служби ООфС запишеться наступним виразом: 

 

де  – матриця перехідних імовірностей. 

Тоді  

 

Для обґрунтування обсягів поповнення станів ООфС  в кожній 

категорії за заданих: 

векторі чисельності ООфС у станах проходження військової служби ;  

векторі строків вислуги у військових званнях ; 

матриці інтенсивності переходу  

необхідно перейти від безперервного часу до дискретного та застосувати 

математичну модель проходження військової служби з поповненням станів.  

Тоді рівняння динамічної рівноваги для вектора поповнення станів 

проходження військової служби ООфС запишеться таким чином: 

 

(1.7) 

(1.6) 
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 , 

де  – вектор приведеної середньої чисельності у станах 

проходження військової служби ООфС. 

Метод може бути застосований також для аналізу та прогнозу проходження 

служби іншими категоріями особового складу ЗС України. 

Запропонований методологічний підхід дозволяє на основі математичної 

моделі динаміки проходження служби особами офіцерського складу визначити 

параметри офіцерського складу, як в умовах скорочення та і стабільного розвитку. 

Дослідження дозволяють зробити висновок, що для моделі ЗС України 

доцільним є співвідношення 40% : 60%. При такому співвідношенні, офіцерський 

склад знаходиться у стабільному стані, якщо терміни оновлення старших офіцерів 

будуть 24 роки, а молодших – 10 років. При цьому інтенсивність переходу у 

категорію старших офіцерів дорівнює відтоку старших офіцерів, а чисельність 

випускників ВВНЗ – сумі відтоку молодших та старших офіцерів. 

При виборі інших термінів оновлення динаміка проходження служби 

особами офіцерського складу змінюється. Так, при термінах оновлення старших 

та молодших офіцерів 26 років та 8 років відповідно, відсоток старших офіцерів 

збільшується, що веде до накопичення старших офіцерів. 

На основі аналізу отриманих результатів можна стверджувати, що 

запропонований методологічний підхід і модель адекватно описують динаміку 

проходження служби особами офіцерського складу.  

Такий підхід може бути використаний при обґрунтуванні таких важливих 

параметрів, як терміни вислуги осіб офіцерського складу у військових званнях, 

чисельність офіцерського складу у кожному військовому звані тощо. 

Враховуючи результати моделювання та проблемні питання, які існують в 

системі комплектування офіцерським складом ЗС України, пропонуються 

наступні рекомендації щодо проходження служби особами офіцерського складу: 

1. За результатами моделювання для забезпечення укомплектованості 

офіцерським складом на рівні, який забезпечить підтримання на належному рівні 

(1.8) 
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спроможності органів військового управління та боєздатності військових частин 

на короткострокову перспективу пропонується, комплектування офіцерським 

складом проводити за рахунок близько 2000 випускників ВВНЗ, 300 осіб – 

прийнятих на військову службу за контрактом, 800 осіб – призваних на військову 

службу за призовом та 600 осіб – які завершили курси військової підготовки осіб 

сержантського (старшинського) складу з вищою освітою з подальшим 

призначенням на офіцерські посади та одночасним присвоєнням їм первинного 

військового звання офіцерського складу за умови адміністративно-правового 

обмеження щодо звільнення з лав ЗС України. 

В довгостроковій перспективі пропонується забезпечувати потребу 

ЗС України в офіцерському складі за рахунок щорічної чисельності випускників 

ВВНЗ на рівні 2000 осіб, офіцерів військової служби за призовом та контрактом і 

неухильного дотримання термінів вислуги у військовому званні. Дотримуватися 

укомплектованості 10 % частки осіб офіцерського складу від загальної кількості 

військовослужбовців. 

2. Внести зміни до нормативно-правових актів України щодо покращення 

забезпечення соціальних гарантій військовослужбовців і членів їх сімей та 

наближення їх до міжнародних стандартів, зокрема країн-членів НАТО, а саме: 

надання за рахунок державного бюджету безвідсоткового кредиту на 

придбання житла із частковою компенсацією вартості в залежності від вислуги 

років офіцера та особливостей проходження служби або самого житла на 

пільгових умовах; 

врегулювання фінансового забезпечення військовослужбовців на рівні 

стандартів НАТО та закріплення його на законодавчому рівні; 

встановлення матеріальних та соціальних гарантій, гарантії 

працевлаштування та виплат після звільнення з військової служби; 

запровадження положень, які визначають диференційований підхід до 

встановлення права на професійну адаптацію офіцерів після звільнення з 

військової служби залежно від безперервної вислуги років; 
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внесення до категорій громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні 

працевлаштуванню, осіб, звільнених з військової служби, які мають безперервну 

вислугу від 25 років у календарному обчисленні та позитивні службові 

характеристики; 

упорядкування питань стосовно права військовослужбовців на виплату 

одноразової грошової допомоги при звільненні зі служби.  

За умови внесення вищезазначених пропозицій прогнозується підвищення 

рівня матеріального та соціального забезпечення військовослужбовців, 

підвищення престижу військовослужбовців і військової служби у суспільстві.  

3. Внести зміни до Закону України “Про військовий обов’язок та військову 

службу” щодо впровадження випробувального терміну для громадян України, які 

приймаються на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу, що 

дасть можливість начальникам різних рівнів і командирам військових частин 

вивчити спроможність зазначеної категорії офіцерів ефективно виконувати 

посадові обов’язки і прийняти виважене рішення щодо доцільності призову. 

4. Удосконалити систему управління кар’єрою військовослужбовців у 

відповідності зі стандартами НАТО, впровадити прозору та доброчесну системи 

підбору, розстановки та призначення особового складу на посади, створити 

кваліфікаційні комісії, як ключовий орган управління кар’єрою за військовим 

званням. 

Насамперед, це необхідність пошуку новітніх підходів щодо реалізації 

кадрової політики у Збройних Силах, які повинні враховувати передові технології 

та підходи у кадровій роботі, що застосовуються у збройних силах провідних 

країнах світу та спрямовані на підтриманні належного рівня укомплектованості 

військових частин, створення ефективної системи управління кар’єрою 

військовослужбовців, збереження та нарощування кадрового потенціалу, 

удосконалення порядку комплектування та проходження служби навченим 

особовим складом, зниження корупційних ризиків у кадровій роботі, підвищення 

якості та об’єктивності оцінки службової діяльності військовослужбовців, 

забезпечення індивідуального підходу у кадровій роботі з особовим складом та 
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ефективне управління кар’єрою, прозорість та відкритість під час прийняття 

кадрових рішень; заведення в локальну мережу всіх військових частин, органів 

військового управління і установ Міноборони та Збройних Сил до єдиної 

автоматизованої інформаційно-аналітичної системи “ПЕРСОНАЛ”.  

5. Впровадити нові мінімальні та максимальні терміни вислуги у 

військовому званні, проходженні служби на посаді та нові терміни укладання 

контрактів військовослужбовцями під час проходження військової служби з 

обов’язковим кар’єрним зростанням. Відсутність перспективи у кадровому 

зростанні офіцера на протязі мінімального терміну контракту – передбачає його 

звільнення з військової служби; 

6. Комплектування органів управління і військових частин за рахунок 

офіцерів запасу та офіцерів за призовом здійснювати виключно на первинні 

посади. Комплектування посад старшого офіцерського складу здійснювати 

переважно шляхом переміщення офіцерів за результатом використання кадрового 

резерву. Призов офіцерів на військову службу за призовом здійснювати на 

первинні посади виключно до бойових частин, за винятком гостродефіцитних 

спеціальностей. 

7. 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. 

Взяти за основу при побудові вертикалі управління принцип, що офіцер в 

ЗС України – це організатор, а виконання завдань покладається на рядовий та 

сержантський (старшинський) склад. 

8. Уточнити перелік посад, на яких можуть проходити військову службу 

офіцери, які під час проходження військової служби були визнані військово-

лікарськими комісіями непридатними до військової служби за станом здоров’я за 

наслідками захворювань, поранень (травм, контузій, каліцтв), одержаних під час 

виконання обов’язків військової служби, що дасть можливість укомплектувати 
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посади в органах управління, штабах, ВВНЗ, військових установах, 

територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки професійно 

підготовленими, з досвідом військової служби і бойових дій, але обмеженими у 

фізичній діяльності офіцерами.  

9. Розгорнути проведення рекламної компанії, яка спрямована на 

підвищення довіри та просування позитивного іміджу ЗС України, формування у 

громадян мотивації до проходження військової служби у ЗС України. 

З цією метою на державному рівні залучити громадські і державні установи, 

засоби масової інформації, виготовлення рекламної продукції для інформування 

населення та пропагування військової служби, продовжити роботу з 

представниками Групи з військово-інформаційного забезпечення в Україні 

(MIST) Міністерства оборони США щодо проведення рекламної компанії в 

Україні по залученню громадян на військову службу за контрактом до 

ДШВ ЗС України, Морської піхоти та служби у військовому резерві. Організувати 

співпрацю районних (міських) територіальних центрів комплектування та 

соціальної підтримки із районними (міськими) центрами зайнятості щодо 

щомісячного оновлення списку вакансій посад офіцерського складу у ЗС України, 

введення їх у єдину базу вакансій та висвітлення конкурентоздатності. 
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Висновки за розділ 3. 

 

Дослідження законодавства України у воєнній сфері, архівних матеріалів та 

джерел МО України, наказів і розпоряджень Міністра оборони України, 

історичних наукових матеріалів дозволило розглянути перебіг подій, пов’язаних 

із комплектуванням офіцерським складом ЗС України, починаючи від 

проголошення незалежності та створення власного оборонного відомства до 

сьогоднішніх процесів трансформації ЗС України.  

Зокрема встановлено, що: 

проходження служби офіцерами після проголошення незалежності України 

мало складний історичний процес, який супроводжувався значним зменшенням 

чисельності особового складу, зокрема офіцерського складу;  

важливою передумовою для вирішення кадрових питань формування 

офіцерського складу було визначення перспективних структур ЗС України та 

розроблення і впровадження відповідних штатів з’єднань, об’єднань, установ, 

військових частин; 

намітилися сучасні вимоги порядку проходження військової служби 

особами офіцерського складу, їх права та обов՚ язки з урахуванням об’єктивної 

ситуації, що склалась у військах після проголошення незалежності; 

удосконалена організаційно-штатна структура кадрових органів щодо 

підбору, розстановки, обліку офіцерів визначила особливості кадрового 

менеджменту з усіма категоріями особового складу з урахуванням специфіки 

функціонування Збройних Сил; 

започатковано розробку нормативно-правової бази кадрового менеджменту 

ЗС України з урахуванням перспектив Євроатлантичної інтеграції держави, 

впровадження стандартів НАТО у військовій сфері, розширення миротворчої 

діяльності Збройних Сил; 

структурні зміни в ЗС України зумовили переформатування системи 

військової освіти України. 
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Крім того, 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 ЗС 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” ЗС України; 

другий період (1996–2013 рр.) складається з етапів формування нової 

структури, стандартизації та тотального скорочення та визначений авторкою як 

період “трансформації офіцерського складу” ЗС України; 

третій період (2014‒2016 рр.) характеризується нарощуванням чисельності 

офіцерського складу Збройних Сил та визначений авторкою як період 

“відновлення офіцерського складу” ЗС України. 

Важливим для становлення офіцерського складу ЗС України був “перехідний 

етап” у 1991–1992 рр., який започаткував процес комплектування армії особовим 

складом, зокрема офіцерами. Базою для створення офіцерського складу 

ЗС 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 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. 

У  “перехідний етап” заснування офіцерського складу ЗС України, кількісні дані 

чисельності офіцерських кадрів становили 25,68 % офіцерів від загальної 
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чисельності особового складу, де 726 536 становили військовослужбовці та 

180 тис. працівників.  

Наступним етапом визначено (1992‒1996 рр.) “становлення офіцерського 

складу” ЗС 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 ЗС України ‒ “формування 

нової структури” (1996‒2005 рр.) ознаменувався впровадженням заходів 

ДПР ЗС України на період до 2005 року, що сприяла змінам в кадровій політиці 

стосовно комплектування офіцерським складом ЗС України. Впровадження 

змішаного принципу комплектування, нової системи підготовки сержантського та 

старшинського складу, перехід на бригадно-батальйонну бойову структуру 

ЗС України спричинили відтік молодшого офіцерського складу. Зміни у підходах 

до комплектування ЗС 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 ЗС України 

зменшилася майже вдвічі, до 33 % від чисельності 1991 року.  

Визначальними особливостями наступного етапу – етапу “стандартизації” 

(2006‒2009 рр.) ‒ стали заходи щодо комплектування військ офіцерським складом 

у відповідності до ДПР ЗС України на 2006–2011 роки. Було впроваджено 

систему кадрового менеджменту централізованого типу, пропагувалися 

пріоритети збереження кадрового потенціалу, однак реформування організаційно-
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штатної 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 ЗС України на етапі 

“стандартизації” досягло 25 % від чисельності посад офіцерів з 1991 року. 

Етап “тотального скорочення” (2009 ‒ початок 2014 рр.) характеризувався 

проведенням необґрунтованих заходів з переформування структури ЗС 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 року до 

катастрофічних значень ‒ 77,9 % від їх початкової штатної чисельності. Таким 

чином, на початок збройної агресії РФ чисельність офіцерського складу 

ЗС України була найменшою за всю їх історію і становила 22 % від чисельності 

1991 року. 

Етап “відновлення” офіцерського складу ЗС 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 
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ЗС України вперше за усі роки збільшилася майже на 40 %, і становила 63,2 % 

станом на 01.01.2017 року. 

Встановлено, що загальними тенденціями становлення та розвитку 

офіцерського складу ЗС України у 1991–1996 рр. були:  

необґрунтоване скорочення чисельності офіцерського складу на фоні 

загального скорочення чисельності армії;  

переформатування організаційно-штатної структури ЗС України до 

оптимальної кількості, яка б відповідала реальним викликам і загрозам, 

проголошеному статусу позаблокової і без’ядерної держави та ресурсним 

можливостям держави на мінімальному рівні; 

переважання чисельності посад старшого офіцерського складу над 

молодшим у зв’язку з надмірною чисельністю органів управління різного рівня; 

довготривалий процес формування єдиної системи вищої військової освіти в 

ЗС України; 

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, 

що давало їм можливість отримати максимальні грошові виплати по звільненню 

та подальшого працевлаштування в державних структурах; 

протягом 1996‒2013 рр.: 

продовження скорочення чисельності офіцерського складу під час 

загального зменшення чисельності ЗС України й оптимізації структури органів 

військового управління, як наслідку спрямування політики держави на створення 

малочисельних, але добре підготовлених та оснащених Збройних Сил, 

інтегрованих в структуру НАТО протягом 2005‒2010 рр.; 

зменшення чисельності офіцерського складу, особливо молодшого, у 

результаті негативного впливу соціально-економічної ситуації, проросійської 

воєнної політики військового керівництва, зацікавленості вищого військового 

керівництва в матеріальних та фінансових зисках, непрозорого механізму 
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призначення на посади, заміщення військових посад цивільними працівниками, 

фінансування потреб армії за залишковим принципом з 2010 року; 

продовження переважання чисельності посад старшого офіцерського складу 

над молодшим у зв’язку з надмірною чисельністю органів управління і штабів 

різного рівня та скороченням бойових частин; 

продовження звільнення офіцерського складу за станом здоров’я та за 

скороченням штатів, що надавало права отримання певних виплат та збереження 

пільг. 

У період 2014–2016 рр. основними тенденціями були: 

припинення необґрунтованого скорочення чисельності офіцерського складу 

та його нарощування в ході загального збільшення чисельності ЗС України;  

переважання чисельності 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. 

Запропонована модель прогнозування чисельності офіцерського складу 

ЗС України на основі математичного апарату, побудованого на теорії марковських 

процесів із застосуванням методу динаміки середніх дозволила здійснити 

прогнозування зміни кількості офіцерів у кожному військовому званні, що 

можливо використати при обґрунтуванні чисельності офіцерів ЗС України за 



235 

 

категоріями на короткострокову та середньострокову перспективу реформування 

ЗС України, Головним управлінням персоналу ГШ ЗС України. 

Проведена аналітична робота окреслила процеси трансформації 

офіцерського складу наприкінці XX століття та початку нового століття, 

висвітлила сучасний стан статистичних даних офіцерського складу ЗС України і 

змалювала його перспективи у майбутньому.  
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ВИСНОВКИ  

 

 

У дисертації вирішено актуальне наукове завдання, яке полягало у вивченні, 

систематизації й узагальненні досвіду становлення та розвитку офіцерського 

складу ЗС 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-

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 

ЗС 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 ЗС України в період 1991–2016 рр. 

Встановлено, що на створення офіцерського складу ЗС України в досліджуваний 

період впливали оборонна політика держави, кадрова політика військового 

відомства, економічні реалії. 

Дослідження кількісних показників категорій офіцерського складу у 

збройних силах країн НАТО вказує, що на визначення чисельності посад старших 
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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 ЗС України. 

4. Встановлено, що загальними тенденціями становлення та розвитку 

офіцерського складу ЗС 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 ЗС України; 

переважання чисельності 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. 
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5. Удосконалено модель прогнозування чисельності офіцерського складу 

ЗС 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 ВВНЗ;  

прийняття офіцерів запасу на військову службу за контрактом та призов 

офіцерів запасу на військову службу офіцерського складу; 

поповнення офіцерського складу особами сержантського (старшинського) 

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 прогнозування чисельності офіцерського 

складу. 

У результаті моделювання чисельності офіцерів у кожній штатно-посадовій 

категорії станом на 2016 рік, виявлено зростання чисельності офіцерів у 

військовому званні “капітан” та “підполковник”, що обумовлено сучасними 

поглядами військового керівництва на військову кадрову політику в ЗС 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 
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довгостроковій перспективі, при збереженні встановлених видів військової 

служби для офіцерського складу, щорічної чисельності випускників ВВНЗ на 

рівні 2 тис. осіб, дотримання існуючих термінів вислуги у кожному військовому 

званні дозволить забезпечити потреби ЗС України в офіцерському складі.  

6. На підставі отриманих результатів дослідження сформульовано 

рекомендації щодо покращення стану комплектування офіцерським складом 

ЗС 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; 
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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 ЗС України в ході проведення АТО та ООС; дослідження співвідношення 

категорій офіцерського складу на основі досвіду провідних країн світу. 

 



246 

 

Додаток А 

Методи обґрунтування вимог до окремих показників системи забезпечення  

Збройних Сил України особовим складом 

Математичні 

методи 
Модель Показники 

Детерміновані моделі 

Модель визначення раціонального співвідношення 

чисельності збройних сил та резервних компонентів 

Р

ЗС
РЗС N

N
С =

,

 

ЗС
N – чисельність збройних сил; 

P
N  – чисельність резервних компонентів 

Метод порівнянь 

та аналогій Модель обґрунтування раціонального 

співвідношення старших і молодших офіцерів у 

складі Збройних Сил України 
стр

СКОК
з П

М
С =  

з
C  – показник задоволення потреб складу та організаційної 

структури Збройних Сил за певних умов обстановки; 
СКОК

М  – 

можливості щодо комплектування офіцерськими кадрами; 
стр

П  

– потреби організаційної структури Збройних Сил; 

Методи 

оцінювання 

ефективності 

Модель оцінювання ефективності способів 

комплектування Збройних Сил України особовим 

складом та визначення його раціонального складу 
k

ococ

mtHmtkQ

CK emtHmtQemtK ococ −−

+−= ),(),(1),(
),(),(

),(
),(

),(
mtC

mtK
mtS

CK

CK

∆

∆
=  

),(),( mtHmtQ
ococ

 – величини, які характеризують 

укомплектованість та рівень навченості особового складу ЗС 

України в час t за співвідношення військовослужбовців 

контрактної та строкової служби m; ),( mtS  – показник 

ефективності способів комплектування; ),( mtK
CK

∆  – приріст 

рівня бойової готовності; 

),( mtC
CK

∆  – приріст вартості утримання особового складу. 

 

 

Складено згідно з: Романченко І. С., Гусак Ю. А., Сиротенко А. М.,  Шуляк П. І., Данилюк С. Л., Бобрун О. В., Пасічник В. М. Математичні основи кадрового менеджменту у 

військовій сфері : монографія / за заг. ред. І. С. Романченка. Київ : ЦНДІ ЗС України, 2019. 242 с.; Романченко І. С, Сбітнєв А. І., Гусак Ю. А. Стохастичні моделі дослідження 

проблем державної кадрової політики у військовій сфері. Київ : ЦНДІ ЗС України, 2009. 163 с.; Тихонов В. И., Миронов М. А. Марковские процессы. Москва, 1977. 624 с.; 

Кемени Дж. Д., Снелл Дж. Л. Конечные цепи Маркова. Пер. с англ. /под ред. А. А. Юшкевича. Москва : Наука, 1970. 271 с. 
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Продовження додатку А 

 

Модель оцінювання укомплектованості з’єднань і 

військових частин особовим складом кадру і запасу 

max

)(

МГ

МГ

MГ
W

tW
K =  

{ })(),(),(),(),();()( tPtKtGtGtGtKFtK
ТНХМС

Г

ЛСЛС

ОУ

МГМГ
=  

∑
=

=

n

i

ЛСiЛСiЛС
gtGtG

1

)()(  

∑

∑

=

=

=
M

j

rjBj

N

j

rjMj

ЛСi

ztr

ztr

tG

1

1

)(

)(

)(  

MГ
K  – показник відповідності реального стану мобілізаційної 

готовності )(tW
МГ

максимально можливому max

МГ
W ; 

∑
=

=

n

i

ЛСiЛСiЛС
gtGtG

1

)()(  – величина, яка характеризує 

укомплектованість частин особовим складом кадру і запасу; 

)(tG
ЛСi

 – показник, який характеризує укомплектованість посад, 

які визначають боєздатність i-тої частини військово-

службовцями кадру і запасу за прямим посадовим 

призначенням; 
ЛСi
g – вага укомплектованості i-тої частини в 

загальній укомплектованості дивізії особовим складом; 
Mjr  – 

кількість фахівців j –тої спеціальності, які забезпечують 

боєздатність приписаних за прямим посадовим призначенням на 

момент часу t ; )(trBj  – кількість посад j –тої військово-облікової 

спеціальності за штатом воєнного часу, які повинні бути 

укомплектовані особовим складом; 
rj
z  – коефіцієнт, який 

враховує важливість j –тої військово-облікової спеціальності; 

Методи лінійного 

програмування 

Модель оптимізації відбору ресурсів 

мобілізаційного резерву для перепідготовки з одної 

номенклатури на іншу, оптимальної з точки зору 

мінімізації витрат на їх перепідготовку 

∑∑
= =

→

n

i

m

j

ijij
XC

1 1

min  

ij
c – вартість перепідготовки з однієї номенклатури на іншу; 

Система обмежень: ∑
=

≥

m

j

iij
AX

1

– наявність 

військовозобов’язаних i-тої номенклатури для перепідготовки на 

j-ту; ∑
=

≥

n

i

jij BX

1

– потреба у військовозобов’язаних j-тої 

номенклатури; 0≥
ij

X  – умова невід’ємності змінних. 
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Продовження додатку А 

 Модель оцінювання ефективності використання 

мобілізаційних ресурсів в інтересах Збройних Сил 

України 

max→= дир

ЗС

М

ЗС
MP

T

T
E  min→=

MP

MP

MP C
E

K  

MP
E  – показник ефективності мобілізаційного розгортання; М

ЗС
T  

– можливі темпи мобілізаційного розгортання; дир

ЗСT  – директивні 

темпи мобілізаційного розгортання; 
MP

K  – показник 

ефективності використання коштів на підвищення ефективності 

мобілізаційного розгортання; 
MP

C  – кошти на мобілізаційне 

розгортання. 

 

Стохастичні моделі 

Марковські 

процеси 

Модель переміщення особового складу на період 

планування Т ∑
=

−

+=

T

Tt

tT

t

T
PRPXTX )0()(  

)(tX  – n - мірний вектор стану системи; P  – матриця 

ймовірностей переходу; 
t

R  – приплив (або відплив) громадян; 

Метод 

динаміки 

середніх 

Модель обґрунтування обсягу військовонавчених 

людських ресурсів з урахуванням їх перепідготовки 

та якісних кваліфікаційних показників 

)()(
)(

)()(
)(

221112

2

112221

1

trtr
dt

tdr

trtr
dt

tdr

λλ

λλ

−=

−=

 

).1(
1

1

1

1
121

Tr
kk

R

обстзд

∆+
−

⋅
−

= λ  

 

)(),( tt
2112

λλ  – інтенсивностей переходу військовонавченого 

людського ресурсу із стану в стан; )(),( trtr
21

 – частки 

військовонавченого людського ресурсу, що перебувають у 

кожному із станів; 
21
rrR += – обсяг військовонавчених 

людських ресурсів; 
зд

k  – коефіцієнт, що враховує збільшення 

обсягу військовонавчених людських ресурсів через імовірність 

хвороби резервістів; 
обст
k  – коефіцієнт, що враховує 

неможливість призову через інші обставини; T∆  – інтервал 

часу на перепідготовку військовонавчених людських ресурсів. 
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Продовження додатку А 

Модель розрахунку чисельності призовників 

∑
=










−
+








−=

в

н

I

Ii

i

ж

жбпр
h

P

PPP
H

100
1

100
1

100
 

пр
P – частка чоловіків, придатних до військової служби в 

Збройних Силах, %; 
б
P – частка придатних до військової служби 

в Збройних Силах чоловіків, що бронюються для економіки 

воєнного часу, %; 
ж
P – частка жінок у Збройних Силах України 

(відносно чисельності чоловіків) після закінчення 

мобілізаційного розгортання, %; 
i
h – чисельність чоловіків i-го 

віку; 
н
I – нижня межа призовного віку; 

в
I – верхня межа 

призовного віку; 

Імітаційне 

моделювання 

Модель визначення потреб у підготовленому 

особовому складі за видами Збройних Сил України, 

спеціальностями та категоріями 

( )мв

q

i

k

k

k

ii

q

i

iвип ППHУCCH

м п

p

в

−+









+−= ∑ ∑∑

= == 1 11

, 

м
q  – кількість з’єднань на день М; 

в
q  – кількість з’єднань після 

завершення мобілізаційного розгортання; 
i

C – штатна 

чисельність особового складу відповідної спеціальності та 

категорії в i-му з’єднанні; 
i

У  – укомплектованість особовим 

складом i-го з’єднання; 
п

k – кількість черг призову резервістів; 

k

pH – чисельність резервістів k-ї черги призову (за кожною 

спеціальністю та категорією); 
в

П  і 
м

П  – чисельність викладачів 

для кожної спеціальності та категорії відповідно у воєнний та 

мирний час; *
..

HHH
випсн

−=  – чисельність призовників, які 

мають пройти підготовку; *H – чисельність військовонавчених 

громадян, і тих, які перебувають у системі підготовки, на  

день М. 
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Додаток Б 

Чинники, які впливають на комплектування офіцерським складом Збройних Сил України  

 

Складено згідно з: 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.; Гозуватенко Г. О. Чинники, що впливають на комплектування української армії військовослужбовцями 

професійної служби : Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Львів, 2008. №  612 (27). С. 195–201.  
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Додаток В 

Динаміка скорочення кількості посад офіцерів Збройних Сил України, з 01.01.1992 р. по 01.01.2016 р., % 
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Складено авторкою згідно з: Доповідь про роботу з кадрами. Кадровий центр Збройних Сил України. Інв. № 214. Спр. 5. Арк. 1‒63. 
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Додаток Г 

Динаміка змін 

штатної чисельності офіцерського складу Збройних Сил України, з 01.01.1992 р. по 01.01.2016 р., % 
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Складено авторкою згідно з: Доповідь про роботу з кадрами. Кадровий центр Збройних Сил України. Інв. № 214. Спр. 5. Арк. 1‒63. 
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Додаток Д 

Зміни деяких параметрів обороноздатності Збройних Сил України, з 01.01.1992 р. до 01.01.2016 р., %, абс. ч. 
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