
2014-2019 роки

Збройні Сили були 
організаційно, технічно 
та кадрово зруйновані

Озброєння і військова 
техніка взагалі 

не оновлювалися

Система управління 
військами була 

дезорганізована
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МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

Основні досягнення у сфері національної 
безпеки та оборони за 2014-2019 роки

Протягом цих років були здійснені кардинальні реформи у сфері національної безпеки та оборони

Що ми мали на початку російської агресії?
Загрози національній безпеці, визначені до 2014 року, виявилися повністю хибними. Україна протистояла 

російській агресії, фактично не маючи Збройних Сил. Міністерство оборони України фінансувалося 
за залишковим принципом – менше 1,0 % до ВВП.

Міноборони та Збройні Сили України
виконували триєдине завдання:

Докорінна модернізація Збройних Сил України за принципами та підходами НАТО, набуття 
відповідних спроможностей стали основою для захисту незалежності  нашої держави.

Фінансові ресурси не 
забезпечували навіть 
виживання Збройних 

Сил України

      впровадження заходів оборонної реформи

      забезпечення відсічі збройної агресії РФ

      європейська та євроатлантична інтеграція України

Основні зусилля спрямовані на забезпе-
чення розвитку трьох ключових елементів 

Збройних Сил України:

 люди 
 озброєння та техніка

 всебічне забезпечення



ЗБРОЙНІ СИЛИ ПЛАНОВО 
ПЕРЕХОДЯТЬ 

НА ПРОФЕСІЙНУ ОСНОВУ

Забезпечено комплектування 
Збройних Сил підготовленим та 
вмотивованим особовим складом. 

Протягом 2014-2018 рр. 
чисельність осіб офіцер-

ського складу збіль-
шилася на 4,5 тис. 
осіб (з 46,6 тис. до 

51,1 тис. осіб).
Загалом, чисель-

ність осіб ря-
дового та 

сержант-
ського 

(старшинського) 
складу військової 

служби за контрак-
том Збройних Сил 

з 2014 р. збільшилась 
майже вдвічі та напри-

кінці 2018 р. становила 
117,4 тис. військових.

ФОРМУЄТЬСЯ ПРИНЦИПОВО НОВИЙ СЕРЖАНТСЬКИЙ 
І СТАРШИНСЬКИЙ КОРПУС ЗБРОЙНИХ СИЛ

Засновано та розпочато функціонування трьох центрів підготов-
ки сержантського складу, штати яких на 100% складаються з посад          
сержантського складу, центри проводять підготовку інструкторів за 
3-ма рівнями та курси лідерства за 4-ма рівнями відповідно.

Введено в дію Систему багаторівневої підготовки осіб сержантського 
та старшинського складу тотожну підходам, прийнятим в країнах-членах 
НАТО. 

За підтримки міжнародних партнерів на території України було 
підготовлено 713 військовослужбовців на курсах інструкторів та підви-
щення лідерських якостей.

У Збройних Силах проходять 
службу понад 26 тисяч військово-
службовців-жінок, близько  
3,5 тисячі з них – офіцери

Посилено практичну складову підготовки військових 
фахівців. Розширено перелік комплексних динамічних 
тренажерів літаків, гармат, бойових машин, проти-
танкових комплексів, лазерних стрілецьких тирів. 
Впроваджуються стандарти та процедури НАТО, системи 
імітаційного моделювання та дистанційного нав-
чання.

ВІЙСЬКОВА ОСВІТА – НАБУТТЯ НОВИХ ЯКОСТЕЙ

З метою належного соціального забезпечення військовослужбовців 
сержантського складу та створення дієвих мотиваційних чинників 
щодо побудови кар’єри змінено підходи до встановлення посадових 
окладів грошового забезпечення за сержантськими посадами, впро-
ваджено виплату компенсації за піднайом житла та розпочато широко-
масштабне будівництво службово-посадового житла. 

Поширено співпрацю з партнерами країн-членів 
НАТО. В освітній процес залучено іноземні інструк-
тори. Українські офіцери та курсанти навчаються за 
кордоном.

Спрощено процедури вступу до ВВНЗ для військово-
службовців. Контрактники можуть заочно здобувати 
вищу освіту за «цивільними» спеціальностями за кошти 
державного бюджету.
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У системі територіальної оборо-
ни держави здійснено перехід від  
загонів територіальної оборони до 
бригадної структури.

ВІДНОВЛЕНО СИСТЕМУ МОБІЛІЗАЦІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ

Набуто унікального практичного досвіду в прове-
денні шести черг мобілізації. Призвано на військову 
службу понад 217 тис. військовозобов’язаних, з них 
понад 35 тис. добровольців. 

Поставлено понад 8,5 тис. одиниць техніки націо-
нальної економіки України.

Створено потужний оперативний резерв, до якого 
зараховано близько 200 тис. резервістів з бойовим  до-

свідом виконання завдань в районі АТО, з яких понад 10 
тис. офіцерів.

У 2017 році вперше запроваджено військову     служ-
бу за призовом осіб офіцерського складу (на 18 міся-
ців). 

Призвано 1500 офіцерів, які пройшли тримісячну 
курсову підготовку при вищих військових навчальних 
закладах та призначені на первинні офіцерські посади.

Впроваджується Єдиний державний реєстр 
військовозобов’язаних. 

СТВОРЕНО НОВУ СИСТЕМУ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОБОРОНИ

Чисельність резервістів Збройних Сил у 2014-2018 рр., тис. осіб

Створено 25 бригад територіальної оборони та розпочато їх повноцінну підготовку

Створюються 111 територіальні 
центри комплектування 

на базі військових комісаріатів

На військовому обліку близько

1,5 млн осіб



 Військовослужбовці 
в районі проведення 

ООС отримують 
збільшену грошову 

винагороду. Офіцери, 
сержанти та солдати 

на першій лінії 
зіткнення, окрім 

грошового забезпечення, 
додатково отримують 
ще 12 тисяч гривень. 

Тим, хто на другій лінії, 
додатково нараховують 

5500 гривень

Харчування військовослуж-
бовців здійснюється не за вста-
новленими нормами, а за ціною 
та калорійністю, з обмеженнями 
максимальної ціни та мінімаль-
ної необхідної кількості калорій 
в межах 3000-6000 Ккал для хар-
чування військовослужбовця на 
добу, а за необхідністю для спец-
підрозділів до 10000 Ккал.

Каталог продуктів харчуван-
ня дозволяє військовій частині 

замовляти у суб’єктів гос-
подарювання 396 

найменувань.
Нині про-

довольче за-
безпечення 
за новою сис-

темою харчу-
вання здійснюється 

у 73 військових частинах. 
Наказом Міністерства оборони 

України у 2019 році передбачено 
перехід на нову систему харчу-
вання 284 військових частин.

НОВА СИСТЕМА ХАРЧУВАННЯ. 
КАТАЛОГ ПРОДУКТІВ

ВПРОВАДЖУЄТЬСЯ НОВА СИСТЕМА ЛОГІСТИКИ
Для покращення 

забезпечення війська 
сформовано нове Ко-
мандування сил логіс-
тики та Головне управ-
ління логістики.  

Нові структури пра-
цюватимуть у Зброй-
них Силах України вже 
в новому єдиному 
форматі логістичного 
забезпечення. Також 
відчутно покращилась 
система речового за-
безпечення Збройних 
Сил. 

Впроваджено демократичний 
цивільний контроль над Збройни-
ми Силами. Здійснено заміну чоти-
рьох військових посад керівництва 
Міноборони на цивільні (призна-
чено цивільних Міністра оборони, 
державного секретаря Міноборо-
ни та двох (із трьох існуючих по-
сад) заступників Міністра оборо-
ни). Частка цивільного персоналу 
апарату Міністерства оборони на 
кінець 2018 року склала 82%, вій-
ськовослужбовців – 18%.

СИСТЕМА ВІЙСЬКОВОГО УПРАВЛІННЯ. ПРИНЦИПИ ТА ПІДХОДИ НАТО
Міноборони поступово набу-

ває спроможностей щодо фор-
мування політики, а Генеральний 
штаб – щодо ї ї реалізації.

Понад 60% підрозділів Гене-
рального штабу та інших органів 
військового управління приведені 
до типової структури штабів НАТО.

Паралельно з трансформаці-
єю Генерального штабу прово-
дяться аналогічні заходи по всій 
вертикалі органів військового 
управління (командуваннях ви-
дів, окремих родів військ, сил, 
оперативних командуваннях 
тощо).

У складі Збройних Сил Украї-
ни сформовані та нарощують 
спроможності Об’єднаний опера-
тивний штаб, командування Сил 
спеціальних операцій, Десантно-
штурмових військ.

ФІНАНСУВАННЯ ТА ГРОШОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Командир роти

Зросла мотивація військових 
до проходження військової служ-
би в Збройних Силах України. 

З 1 січня 2019 р. збільшено 
грошове забезпечення всіх кате-
горій більш ніж на 30 відсотків.
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2017 рік 2019 рік
11000 грн

7000 грн

8300 грн

15815 грн

10140 грн

11170 грн

2014 рік
5099 грн

2700 грн

3629 грн
Командир відділення

Контрактник 
1-го року служби



У системі медичного 
забезпечення Збройних 
Сил України сформовано 
єдиний орган – Головне 
військово-медичне управ-
ління. 

Знижена летальність 
на етапах медичної ева-
куації та у лікувальних за-
кладах.

Зменшено етапність у 
наданні медичної допомоги, кваліфікована 
допомога наближена до переднього краю. 

Відкрито реабілітаційний центр для вій-
ськовослужбовців на Спортивно-навчаль-
ній базі Міністерства оборони «Тисовець». 
Створено три нових медичних установи рів-
ня «відділення/центр».

Розгорнуто 6 профільних реабілітаційних відділень на 
490 ліжок. Обсяг реабілітаційної бази доведено майже до 1,5 тисячі 
ліжок.

Забезпеченість лікарськими засобами та індивідуальними аптечками 
доведено до встановлених норм. 

Запроваджено посади «бойовий медик взводу», «старший бойовий 
медик роти (батареї)». Навчальним центром тактичної медицини 
здійснено перший випуск бойових медиків, які навчалися за стан-
дартами НАТО.

КАРДИНАЛЬНИХ ЗМІН ЗАЗНАЛА СИСТЕМА МЕДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

З метою соціального захисту військовослужбовців Збройних Сил 
України розроблено та прийнято урядом нормативно-правові акти, які 
встановлюють нові напрями у вирішенні житлових питань.

Запроваджено отримання грошової компенсації за піднайом жи-
лого приміщення військовослужбовцям за контрактом рядового, сер-
жантського та старшинського складу.

ІНФРАСТРУКТУРА. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТЛОМ

З 2014 до 2018 років зросла сума видатків на квартирно-екс-
плуатаційне забезпечення у понад 6 разів, загальна сума за 
4 роки складає 19071,2 млн грн. (у 2014 р. – 1326,5 млн грн., 
у 2018 р. – 8543,6 млн грн).

До сфери управління Міноборони прийнято 263 будівлі та споруди, 
138 об’єктів індивідуально визначеного майна.

Введено в експлуатацію 19 казарм поліпшеного планування на 
2375 ліжко-місць, будується ще 165 казарм.
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З 30 квітня 2018 року розпо-
чато операцію Об’єднаних сил .

Підстава – Закон України 
«Про особливості державної 
політики із забезпечення дер-
жавного суверенітету Укра-
їни на тимчасово окупова-
них територіях у Донецькій 
та Луганській областях» (18 січня 2018 р. 
ухвалений Верховною Радою України, 
20 лютого 2018 року підписаний Прези-
дентом України – Верховним Головно-
командувачем ЗС України).

Перехід до ООС дозволив радикально   
покращити взаємодію, планування, органі-
зацію та виконання заходів із відсічі зброй-
ної агресії РФ у Донецькій та Луганській     
областях.

ЗДІЙСНЕНО ПЕРЕФОРМАТУВАННЯ 
АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ НА ТЕРИТОРІЇ 

ДОНЕЦЬКОЇ ТА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ 
НА ОПЕРАЦІЮ ОБ’ЄДНАНИХ СИЛ

З урахуванням бойового досвіду повністю оновлено форму 
та зміст бойової підготовки.

Кількість практичних заходів збільшено.

ЗМІНЕНО  СИСТЕМУ ПІДГОТОВКИ ВІЙСЬК

НАГОРОДЖЕНО: 

ПРИСВОЄННЯ ВІЙСЬКОВІ ЗВАННЯ 
У ПОРЯДКУ ЗАОХОЧЕННЯВІДЗНАКИ

ДЕРЖАВНІ НАГОРОДИ

ЗВАННЯ ГЕРОЙ УКРАЇНИ

НАДАНО СТАТУС 
УЧАСНИКА БОЙОВИХ ДІЙ

5

2014 рік 2018 рік
Командно-штабні 
навчання

Командно-штабні 
тренування

Льотно-тактичні 
навчання

Стрибки 
з парашутом

46

90 310

6 14

13575 38489

У О ЯДКУ З О О Я

3638
учасникам АТО
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УЧАСНИКА БОЙОВИХ ДІЙ

257825 особам75006 осіб

ДЕРЖАВНІ НАГОРОДИ

212170 осіб

40 осіб



КАРДИНАЛЬНО НАРОЩЕНО СПРОМОЖНОСТІ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

Чисельність Збройних Сил у порівняно з 2014 роком зросла вдвічі – до 250 тисяч осіб.

8 бригад та 59 підрозділів част-
ково спроможних виконувати завдання.

138 частини та 504 окремі підрозділи бойового 
складу готові до виконання завдань у повному складі.

Кількість бригад, полків і їм рівних збільшилась до 142 
(99 у 2014 році).

У 2014 році у складі Збройних Сил було: У 2019 році:

Для відновлення справності озброєння та військової техніки 
та доукомплектування ними Збройних Сил України протягом 

2014-2019 років виконано:
– відремонтовано силами і засобами ремонтно-відновлювальних     

органів Збройних Сил України понад  61700 од. ОВТ;
– відремонтовано на підприємствах оборонно-промислового комплексу 

України (далі – ОПК) та поставлено до військових частин понад 3950 од. 
ОВТ.

НАРОЩЕНО ЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ ОЗБРОЄННЯМ 
ТА ВІЙСЬКОВОЮ ТЕХНІКОЮ

Нові та модернізовані Капітально відремонтовані Прийняті на озброєння
(допущенні до експлуатації)

1525

4112

1195

6020

73

82

2009-2013 2014-2019 2009-2013 2014-2019 2009-2013 2014-2019

« В українській армії 
тривають реформи, 

які є безпрецедентними 
за масштабом та амбіціями 

в історії. Вони вже набули 
необхідного темпу 
і є незворотними. 

Реформи впроваджуються 
разом із радниками та 

експертами країн НАТО. 
Збройні Сили України 
стають потужнішими, 
до війська надходять 

нові зразки озброєння 
та військової техніки, 

покращується 
забезпечення армії 

Міністр оборони України 
Степан Полторак

»

»
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 « Я думаю, що висока довіра українського 
суспільства до Збройних Сил України  – 
це і є та об’єктивна та найвища оцінка, яка існує 
на сьогодні. 
         За різними соціологічними опитуваннями, 
70% громадян України довіряють Збройним Силам 
України. Це найвищий рівень довіри

Начальник Генерального штабу  – 
Головнокомандувач Збройних Сил України 

генерал армії України  Віктор Муженко



З метою реагування на акт відкритої збройної агресії РФ 
у Керченській протоці з 26 листопада до 26 грудня 2018 року 
в 10 областях України було запроваджено правовий режим 
воєнного стану.

Його введення позитивно вплинуло на зміцнення обороно-
здатності держави.

ПРАКТИЧНО ВІДПРАЦЬОВАНО ЗАХОДИ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ

За результатами введення воєнного стану:
– налагоджено дієву взаємодію між державними органами влади та 

військовим командуванням щодо управління обороною держави;
– удосконалено законодавчу та іншу нормативно-правову базу щодо відсічі 

збройної агресії;
– підвищено спроможності Збройних Сил та інших військових формувань.

СТВОРЕНО ПРАВОВУ БАЗУ 
У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ, ЯКА БАЗУЄТЬСЯ НА ПРИНЦИПАХ І ПІДХОДАХ НАТО

Протягом 2015-2018 років розроблено та прийнято ключові документи з питань оборони:

У цих документах Україна вперше чітко визначилася з європейською інтеграцією та бажанням вступити        
до Альянсу, а також із загрозами і ворогом. Це – Російська Федерація.

Стратегія національної 
безпеки України 

(травень 2015року)
Воєнна доктрина України 

(вересень 2015 року)

Концепція розвитку сектору 
безпеки і  оборони України 

(березень 2016 року)

Державна цільова оборонна 
програма розвитку 

озброєння та військової 
техніки до 2022 року 
(березень 2016 року)

Закон України «Про особливості 
державної політики із забезпечення 

державного суверенітету України на 
тимчасово окупованих територіях у 
Донецькій та Луганській областях» 

(січень 2018 року)

Стратегічний оборонний 
бюлетень України 

(червень 2016 року)

Державна програма 
розвитку Збройних Сил 

України на період 
до 2020 року 

(березень 2017 року)

Закон України «Про націо-
нальну безпеку України» 

(червень 2018 року)

До речі, лише у 2018 році прийнято 7 Законів України, 38 актів Президента України, 53 постанови 
та 32 розпорядження Кабінету Міністрів України (усього прийнято 130 нормативно-правових актів).

УДОСКОНАЛЕНО ЗАКОНОДАВЧЕ ТА НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПИТАНЬ ОБОРОНИ ДЕРЖАВИ

вдосконалення 
законодавства з 
питань оборони 

держави, захисту 
ї ї суверенітету та 

територіальної 
цілісності Робота з право-

вого забезпечення 
діяльності Зброй-

них Сил у 2014-
2019 роках була 
спрямована на:

забезпечення
виконання заходів 

розбудови та 
реформування Зброй-

них Сил України, їх 
технічного оснащення 

та матеріального 
забезпечення

забезпечення
проведення
АТО та ООС

 міжнародне 
співробітництво

 виконання завдань 
правового режиму 

воєнного стану

соціальний
захист 

військовослужбовів

удосконалення 
управління 

військовим майном 
та іншими
ресурсами
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