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“Наука і оборона”:
15 років видання
Йдеться про започаткування та деякі аспекти діяльності видання 
“Наука і оборона”. Аналізуються тематика публікацій та склад автор-
ського колективу журналу.

Наукова діяльність
у Збройних Силах України

© Вагапов В. Б., 2009 

З абезпечення воєнної безпеки держави як гарантії пов-
ноцінного мирного життя її громадян завжди було 
одним з найважливіших обов’язків влади. Зрозуміло, 
що обороноздатність, яка є необхідною умовою не 
лише незалежності, але й самого існування будь-якої 

держави, неможливо забезпечити без використання наукових 
досягнень.

Створення, предмет діяльності, 
основні завдання та тематичні 

напрями журналу
Для сприяння розвитку вітчизняної воєнної науки в 1994 р. на 

громадських засадах розпочато видання збірника науко вих мате-
ріалів “Наука і оборона”, зареєстрованого від імені Міністерства 
оборони України та правління акціонерного товариства “Альянс-
концерн”. Голова правління цього товариства Володимир 
Мельник, щиро бажаючи допомогти військовій справі в Україні, 
здійснив фінансування збірника. Започаткував видання автор 
цієї статті, який і був призначений його головним редактором.

Перше число збірника побачило світ 8 червня 1994 р. На пре-
великий жаль, влітку 1996 р. Володимир Євстафійович Мельник 
передчасно пішов із життя, і фінансування видання припини-
лося. Довелося докласти чимало зусиль, щоб у час страшенної 
фінансової скрути в державі добитися офіційного рішення сто-
совно бодай часткового фінансування видання “Наука і обо-
рона” за рахунок кошторису Міністерства оборони України. 
Тоді ж були визначені й основні суб’єкти видання – головний 
редактор, редакційна колегія (на громадських засадах) та зов-
нішнє видавництво (за угодою). Така схема була запропоно-
вана головним редактором як найпростіша (не потребувала 
створення штатної структури) та найдешевша. Тобто видання 
розпочалося (і здійснюється сьогодні) без редакції як само-
стійного органу з відповідним штатним розписом.

Дещо пізніше, вже наступного року, стало зрозуміло, що 
вузьковідомчий науковий збірник як механічне об’єднання 
для публікації різноманітних наукових матеріалів, відібраних 
редакцією лише за критерієм відповідності наукового рівня, не 
може задовольнити нагальну потребу суспільства, державних 
діячів, політиків, учених – усіх, хто опікується питаннями 
національної безпеки й оборони та професійно підходить 
до них, у виданні, на сторінках якого обговорювалися б ак-
туальні проблеми реформування оборонної галузі держави. 
Тому редакційна колегія прийняла рішення трансформувати 
збірник наукових матеріалів у журнал із загальнодержавною 
сферою розповсюдження. Це давало можливість значно роз-
ширити коло читачів та авторів і реалізувати певну політику 
у формуванні суспільної думки стосовно розбудови сучасного 
професійного війська в Україні. У грудні 1996 р. збірник на-
укових матеріалів “Наука і оборона” був перереєстрований 
як журнал Міністерства оборони України, призначений для 
публікування інформації з наукового обґрунтування питань 
будівництва й розвитку Збройних Сил України та результатів 
наукових досліджень у сфері національної безпеки України та 
з воєнно-теоретичних і військово-технічних проблем.

Зазначимо, що створення видання “Наука і оборона” було б 
неможливим без моральної та організаційної підтримки пред-
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ставників наукової громадськості й посадовців Міністерства 
оборони та Генерального штабу Збройних Сил України, які 
опікувалися питаннями воєнної науки й військової освіти. 
Велика подяка тогочасним начальнику Головного управління 
військової освіти Міністерства оборони Миколі Нещадиму та 
начальнику Воєнно-наукового управління Генерального штабу 
Івану Руснаку, а також керівництву ЦНДІ Збройних Сил та 
багатьом науковцям, які зробили значний внесок у створення 
та становлення журналу. 

Сьогодні ніхто не заперечуватиме того, що “Наука і обо-
рона” добре відомий в Україні та за її межами, авторитетний 
журнал, який вважається лідером серед наукових видань 
Міністерства оборони України, візитною карткою української 
воєнної науки. Постійно зростає кількість посилань на журнал 
“Наука і оборона”. За колом авторів і читачів він фактично від 
свого започаткування став журналом усіх відомств, у полі зору 
яких перебувають питання національної безпеки й оборони. 

Ось як, наприклад, характеризувала журнал у 2000 р. пред-
ставник Міністерства оборони США Стейсі Клоссон (директор 
напрямку Україна – Росія – Євразія): «В Україні є небагато пері-
одичних видань, які публікують матеріали з військових питань, 
що змушують читача замислитися. “Наука і оборона” належить 
до таких видань, але потрібно, щоб їх було більше»*. 

Предмет діяльності журналу – це збирання, створення, ре-
дагування й підготовка інформації до друку та видання жур-
налу з метою поширення її серед читачів.

Основні завдання діяльності журналу:
сприяння створенню потрібного науково-теоретичного під-

ґрунтя для встановлення та виконання завдань військового будів-
ництва через публікування інформації щодо найвагоміших резуль-
татів наукових досліджень, які стосуються оборонної сфери; 

обговорення нагальних проблем реформування оборонної 
сфери всіма, хто опікується питаннями національної безпеки 
й оборони та професійно працює в цьому напрямі;

поширення наукових знань, сприяння підвищенню профе-
сійного рівня військовослужбовців Збройних Сил України.

Основні тематичні напрями журналу:
національна і глобальна безпека; 
воєнна безпека;
міжнародне співробітництво Збройних Сил України; 
Україна та НАТО: особливе партнерство; 
трансформація та розвиток Збройних Сил України;
наукова діяльність у Збройних Силах України;
перспективні технології в оборонній сфері;
теорія воєнного мистецтва;
проблеми керування військами;
економічні проблеми будівництва оборони; 
військово-технічні проблеми;
гуманітарні аспекти оборонної сфери;
проблеми фахової та бойової підготовки особового складу 

Збройних Сил України;

військове право;
екологія та Збройні Сили. 
Читачів і потенційних авторів журнал приваблює не лише 

спрямованістю та рівнем його матеріалів. Зовсім не останню 
роль у цьому відіграють поліграфічна якість видання, високий 
рівень редакційно-видавничих робіт і регулярність отримання 
журналу передплатниками. Усе це забезпечує державне спеціа-
лізоване видавництво першої категорії “Техніка”. Зазначимо, 
що “Техніка” – одне з найкращих державних видавництв, яке 
спеціалізується на виданні науково-технічної та навчальної лі-
тератури. Йому вже понад 70 років. Керівництво й працівники 
видавництва вважають за честь бути причетними до справи 
зміцнення оборони держави. Вони вболівають за журнал і 
здійснюють його регулярний якісний випуск. 

Редакція журналу “Наука і оборона” разом з видавництвом 
“Техніка” постійно аналізують ринок поліграфічних послуг. 
Внаслідок цього довелося змінити декілька поліграфічних під-
приємств, доки не знайшли кращий на сьогодні варіант щодо 
якості, надійності та собівартості видання – ТОВ “Основа-
Принт”. 

Основним фінансовим джерелом існування журналу є перед-
плата, яка компенсує близько 90 % витрат. Висловлюємо щиру 
вдячність передплатникам за підтримку журналу. Наша фінансо-
ва політика упродовж 15 років була дуже проста: розвантажити 
Міністерство оборони України від витрат на журнал. 

Тематика статей 
і колектив авторів журналу

Будівництво оборони держави ґрунтується на використанні 
результатів наукових досліджень у найширшому спектрі. З по-
ліпшенням економічної ситуації можна і треба розпочати ви-
дання ще декількох журналів, диференціюючи їх за тематикою 
публікацій. 

Протягом перших років існування журналу “Наука і обо-
рона” в його редакційній пошті домінували матеріали з фун-
даментальних і прикладних наукових досліджень у галузі при-
родничих наук, результати яких можуть бути корисними для роз-
роблення озброєнь та військової техніки. Це пояснюється тим, 
що більшість військових вчених в Україні раніше, ще за часів 
СРСР, працювали саме в цій галузі. Тому до редакційної пошти 
рідко потрапляли матеріали воєнно-теоретичного напряму. 

На сьогодні в журналі переважають статті, в яких висвіт-
люються військово-політичні та воєнно-теоретичні питання 
(рис. 1), що свідчить про процес становлення в Збройних Силах 
України наукових шкіл з цих напрямів. 

З рис. 2 випливає, що більшість (73,2 %) авторів – з вій-
ськового відомства. Але кожна четверта стаття належить авто-
рам з інших відомств або написана спільно. Це є свідченням 
авторитету журналу в зовнішньому світі. Серед авторів є також 
іноземці (2,6 %).

З рис. 3 бачимо, що кількість статей авторів з центральних 
наукових установ Міністерства оборони України майже одна-
кова з кількістю статей авторів з інших організацій. 

Як свідчить рис. 4, понад 65 % авторів журналу працюють у 
наукових установах або навчальних закладах. З ними успішно 
конкурують практики, які дають 34,6 % статей.

4

* Stacy R. Closson. Civil-Military Relations in a Sovereign Ukraine: Contribu-
ting or Detracting from the Security of a New Nation? // Ukrainian Foreign and Security 
Policy: Theoretical and Comparative Perspectives / Edited by Jennifer D. P. Moroney, 
Taras Kuzio, and Mikhail Molchanov.– PRAEGER, Westport, Connecticut, London, 
2000.– 304 р.
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Високий рівень кваліфікації авторів ілюструють дані рис. 5. 
Майже 70 % авторів мають наукові ступені кандидата (42 %) або 
доктора наук (26,2 %). Серед авторів – три академіки НАН 
України.

Серед авторів, які мають науковий ступінь, вчених з воєн-
них наук – лише 29 % (рис. 6). З одного боку, це свідчить про те, 
що школа воєнних наук в Україні перебуває ще на початковому 
етапі розвитку. З другого боку, оскільки журнал є фаховим за 
постановою ВАК України лише в галузі воєнних наук, то левова 
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Рис. 1. Розподіл статей за рубриками журналу

Рис. 2. Співвідношення кількості статей авторів з Міністерства оборо-
ни України, із зовнішніх відомств і спільних

Рис. 3. Співвідношення кількості статей авторів з центральних наукових 
організацій Міністерства оборони України та з інших наукових установ

Рис. 4. Розподіл кількості авторів за призначенням установ та організацій

Рис. 5. Розподіл авторів за рівнем наукової кваліфікації

Рис. 6. Розподіл авторів з науковими ступенями за галузями наук
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частка авторів пишуть не заради того, щоб збільшити кількість 
публікацій перед майбутнім захистом дисертації, а щоб поді-
литися з читачем своїми поглядами на розв’язання нагальних 
військових проблем.

Зазначимо, що 22 % авторів журналу – представники керів-
ництва та центрального апарату Міністерства оборони, Гене-
рального штабу Збройних Сил України, Оперативних коман-
дувань та Командувань видів Збройних Сил. У цій категорії 
частка Міністра оборони та начальника Генерального штабу 
Збройних Сил України становить 11 %, їх заступників – 
12,6 %, директорів Департаментів Міністерства оборони та 
начальників Головних управлінь Генерального штабу – 17,5 % 
(рис. 7). Внесок начальників управлінь та відділів – 47,5 %.

З огляду на те, що об’єктивне й регулярне інформування 
українського суспільства про співробітництво України та 
НАТО на основі “Хартії про особливе партнерство між НАТО і 
Україною” мало велике значення, Секретар Ради національної 
безпеки та оборони України В. П. Горбулін у листопаді 1997 р. 
запропонував започаткувати в журналі окрему рубрику “Украї-
на та НАТО: партнерство заради миру”. В цій рубриці перед-
бачалося публікувати офіційні документи, результати аналі-
тичних досліджень з усього кола питань особливого партнер-
ства України з Альянсом, статті провідних політичних діячів 
НАТО й України та військових керівників. Відкрив рубрику 
в № 2 журналу за 1998 р. посол Клаус П. Клайбер, заступник 
генерального секретаря НАТО з політичних питань. Загальний 
обсяг цієї рубрики становить приблизно 10 % усіх матеріалів. 
Улітку 2008 р. до 10-річчя рубрики вийшов спеціальний випуск 
журналу “Україна та НАТО: особливе партнерство”.

У 2009 р. журнал “Наука і оборона” та видавництво “Техніка” 
запропонують увазі читачів новий матеріал з теми “Україна та 
НАТО”, який буде видано окремою книжкою. У процесі під-

готовки цієї книжки автор використовував різні джерела інфор-
мації, але найширше спирався на матеріали статей науково-
теоретичного й науково-практичного журналу Міністерства обо-
рони України “Наука і оборона”. Книжка стане першим виданням 
започаткованої журналом “Наука і оборона” та видавництвом 
“Техніка” серії «Бібліотека журналу “Наука і оборона”».

У передмові до книжки академік НАН України Володимир 
Горбулін зауважує: «Головною перешкодою на шляху євро-
атлантичної інтеграції України на сьогодні є відсутність у 
суспільстві консенсусу стосовно позитивного ставлення до 
вступу в Альянс. Одна з причин цього – недостатня поін-
формованість населення щодо проблем в оборонній сфері 
держави та стосовно членства в НАТО як засобу розв’язання 
цих проблем. Саме тому книжка головного редактора журналу 
“Наука і оборона” професора Володимира Вагапова “Оборона 
України: проблема вибору, або Йти чи не йти під парасольку 
НАТО?”, поза сумнівом, стане корисною для формування в 
українському суспільстві свідомої позитивної позиції щодо не-
обхідності приєднання України до Альянсу як запоруки гаран-
тованої воєнної безпеки». 

Отже, аналіз рубрик журналу та змісту статей, які в ньому 
публікуються, дає змогу дійти висновку, що загалом журнал 
“Наука і оборона” відповідає своєму призначенню. Більше 
того, хоча журнал заснований від імені Міністерства оборони, 
практично він працює на всі відомства, що опікуються націо-
нальною безпекою України. 

Наповнення редакційного портфеля 
та науковий рівень статей

Відразу зазначимо, що редакційна колегія ставить високі 
вимоги до науково-методичної якості авторських матеріалів. 
Журнал “Наука і оборона” призначений насамперед для фа-
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Рис. 7. Співвідношення кількості статей представників керівництва й центрального апарату Міністер-
ства оборони та Генерального штабу Збройних Сил України
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хівців, які практично розв’язують проблеми будівництва й 
розвитку Збройних Сил України та воєнної теорії й воєнної 
безпеки, розробляють військову техніку, озброєння тощо і, 
безумовно, мають належний рівень фахової підготовки. Тому 
редакційна колегія і далі підтримуватиме високий науковий 
рівень публікацій у журналі “Наука і оборона”.

Статті до друку відбираються відповідно до Закону України 
“Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні” 
та Положення про видання журналу “Наука і оборона”. Це 
здійснює його головний редактор, враховуючи результати 
рецензування матеріалів членами редакційної колегії або зов-
нішніми фахівцями. Редакційний портфель журналу перепов-
нений, тому для кожної рубрики беруться найкращі матеріали. 
Передусім до публікації приймаються статті, в яких на підставі 
виконаних автором досліджень розв’язано проблему, що має 
важливе оборонне значення. 

Редакційна колегія прагне дати можливість висловитись 
авторам з різними поглядами на нагальні проблеми й конструк-
тивно обговорити полемічні питання. Заанґажованість воєнної 
науки недопустима. Редакційна колегія може дотримуватись 
позиції, відмінної від поглядів автора прийнятого до публіку-
вання матеріалу.

На відбір матеріалів не впливають такі атрибути, як посада 
автора, його військове звання чи науковий ступінь. Оцінюються 
лише актуальність і науковий рівень матеріалу. Трапляється, 

що публікуванню статті передує тривала наукова дискусія ав-
тора й рецензента. Редакційна колегія звертається до авторів з 
проханням розглядати зауваження рецензентів конструктивно, 
уникаючи емоцій, адже врахування зауважень рецензента лише 
сприятиме поліпшенню змісту статті. Редакційна колегія пред-
ставляє в цьому разі інтереси найближчих друзів журналу – 
його читачів, які були найміцнішою опорою редакції в нелег-
кий час становлення журналу, в боротьбі за його виживання й 
регулярність випуску в умовах фінансової скрути та за його ви-
знання професіоналами сфери забезпечення безпеки й оборо-
ни держави. 

Редакційна колегія сподівається й далі на Вашу, шановні 
друзі, підтримку у зміцненні позицій журналу як трибуни для 
обговорення нагальних проблем реформування оборонної 
сфери. Тому, попри всі негаразди, ми з оптимізмом дивимося 
в майбутнє.

Надійшла до редакції 05.01.2009.
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Наукова діяльність
у Збройних Силах України

В. В. Хижняк,
полковник, начальник Воєн.-наук. упр. Генерального штабу 
Збройних Сил України, канд. техн. наук, ст. наук. співроб.,

В. Д. Кохно,
провід. наук. співроб. секретаріату Воєн.-наук. ради 
Мін-ва оборони України, канд. військ. наук, доц.

Воєнна наука 
в Україні:
здобутки 
та перспективи
До 15-річчя видання журналу “Наука і оборона” проведено ретро-
спективний аналіз процесу розбудови системи воєнно-наукових 
досліджень у Збройних Силах України. Окреслено проблемні питання 
подальшого розвитку воєнної науки та сформовано авторську точ-
ку зору на можливі шляхи їх розв’язання.

© Хижняк В. В., Кохно В. Д., 2009 
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З перших днів існування Збройних Сил незалежної 
України постали питання організації та проведення 
наукових досліджень щодо пошуку раціональних шля-
хів військового будівництва держави, а також обґрун-
тування інших актуальних рішень з питань оборони, 

які приймалися на всіх рівнях державного та військового уп-
равління. 

Становлення воєнної науки 
в незалежній Україні

Воєнної науки в Україні на час проголошення незалежності 
фактично не було. Як спадщина від Радянського Союзу за-
лишився значний, але майже не структурований науковий по-
тенціал. За непростих економічних умов треба було виконати 
надзвичайно складне завдання: з конгломерату фрагментів 
радянської воєнної науки у вигляді розрізнених наукових шкіл, 
наукових програм, наукових інтересів і започаткувань створити 
дієздатну систему воєнно-наукових досліджень, яка функціо-
нально й організаційно була б підпорядкована потребам обо-
рони України, завданням будівництва власних Збройних Сил 
і створення Воєнної організації держави. 

Вихідні умови для виконання цього завдання характеризу-
валися низкою особливостей.

Результати проведеної у квітні–червні 1992 р. атестації по-
казали, що більшість наукових кадрів зосереджена у військових 
навчальних закладах (див. таблицю). Наукова діяльність у Зброй-
них Силах мала безсистемний характер, оскільки дослідження 
були спрямовані на виконання розрізнених вузькоспеціалізова-
них або часткових завдань. Науково-дослідних установ з пи-
тань воєнного мистецтва (за винятком 39-го науково-дослідного 
інституту військ ППО Сухопутних військ, який функціонував в 
інтересах лише одного роду військ) взагалі не було. Не існувало 
й органів управління воєнно-науковими дослідженнями.

Загальна чисельність професорсько-викладацького скла-
ду вищих військових навчальних закладів становила майже 
5700 осіб, у тому числі 142 доктори наук (з яких 18 докторів 
військових наук) та 2146 кандидатів наук (120 кандидатів 
військових наук).

Слід віддати належне наполегливій праці наших науковців, 
які, починаючи з 1992 р., обґрунтовували й упроваджували 
основні рішення щодо організації та здійснення наукової ді-
яльності в Збройних Силах України. 

З ініціативи доктора військових наук, професора генерал-
лейтенанта І. Ф. Оленовича було створено Експертну наукову 
раду Міністерства оборони України як найбільш представ-
ницький колегіальний орган управління воєнною наукою. 
Розроблена під його керівництвом Концепція організації 
воєнно-наукових досліджень у Збройних Силах України перед-
бачала поетапне (з 1992 до 1994 р.) розгортання відповідних 
науково-дослідних установ та системи управління ними.

Концепція враховувала пріоритетні наукові завдання, 
пов’язані з першочерговими заходами військового будівництва, 
визнавала доцільність створення наукових установ і підрозді-
лів, насамперед при військових університетах та інститутах, де 
був зосереджений основний науковий потенціал, і пропонувала 
механізм фінансування воєнно-наукових досліджень, який 
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передбачав, крім бюджетних коштів, також ринкові джерела. 
Передбачалися впровадження у воєнну науку демократичних 
принципів, конкурсно-контрактна основа організації дослі-
джень і заходи щодо підвищення авторитету й захищеності 
інтелектуальної праці. Деякі положення Концепції були втілені 
в практику будівництва воєнної науки. 

У 1992 р. створено Центр оперативно-стратегічних дос-
ліджень Головного штабу Збройних Сил України, керівни-
ком якого був призначений генерал-майор В. О. Гречанінов. 
Провідним органом управління науковими дослідженнями 
у військово-технічній сфері став Комітет науково-дослідних 
і дослідно-конструкторських робіт управління Озброєння 
Міністерства оборони України на чолі з генерал-майором 
І. М. Кокойком. 39-й науково-дослідний інститут військ ППО 
Сухопутних військ перетворено на Центральний науково-
дослідний інститут Міністерства оборони України (з квітня 
1998 р. – Центральний науково-дослідний інститут Збройних 
Сил України).

Постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 1992 р. 
№ 490 “Про реформу системи військової освіти” створено 
низку вищих військових навчальних закладів – Академію 
Збройних Сил України, Харківський військовий університет, 
Київський військовий гуманітарний інститут, Харківський 
інститут льотчиків Військово-Повітряних Сил, Київський ін-
ститут Військово-Повітряних Сил, Київський інститут Сухо-
путних військ, Одеський інститут Сухопутних військ, Севасто-
польський військово-морський інститут, а також передбачено 
формування при них наукових центрів:

при Харківському військовому університеті – наукового 
центру Військово-Повітряних Сил і Протиповітряної оборони 
та військового наукового центру космічних досліджень; 

при Київському військовому гуманітарному інституті – 
наукового центру гуманітарних проблем, а з 1994 р. науково-
дослідного та методичного центру соціально-психологічної 
служби Збройних Сил України;

при Київському військовому інституті управління та зв’яз-
ку – наукового центру управління, розвідки, зв’язку та радіоелек-
тронної боротьби;

при Харківському інституті льотчиків Військово-Повітряних 
Сил – наукового центру бойового застосування Військово-По-
вітряних Сил;

при Київському інституті Військово-Повітряних Сил – на-
укового центру Військово-Повітряних Сил;

при Київському інституті Сухопутних військ – наукових 
центрів Сухопутних військ та проблем захисту від високо-
точної зброї;

при Одеському інституті Сухопутних військ – наукового 
центру бойового застосування Сухопутних військ;

при Севастопольському військово-морському інституті – 
наукового центру Військово-Морських Сил.

Для координації фундаментальних і прикладних досліджень, 
які здійснювалися в інтересах Збройних Сил України Націо-
нальною академією наук України та іншими цивільними нау-
ковими установами, створено секцію прикладних проблем при 
Президії НАН України (нині Секція з оборонних проблем Міні-
стерства оборони України при Президії НАН України). 

Помітною подією в розвитку вітчизняної воєнної науки ста-
ло започаткування в 1994 р. з ініціативи професора В. Вагапова 
та за громадської підтримки видання збірника наукових мате-
ріалів “Наука і оборона”. В умовах зростання потреби в публі-
куванні інформації про основні напрями й результати наукових 
досліджень з воєнно-теоретичних та військово-технічних 
проблем цей збірник у грудні 1996 р. був перереєстрований як 
щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний 
журнал Міністерства оборони України “Наука і оборона”. 

На жаль, з об’єктивних і суб’єктивних причин багатьом 
питанням наукової діяльності в Збройних Силах України на 
той час не було приділено належної уваги. Не була підтри-
мана робота Експертної наукової ради Міністерства оборони 
України (замість неї вдалося створити Науково-технічну раду 

Чисельність наукових кадрів у військових науково-дослідних установах за атестацією 1992 р.

Науково-дослідні 
установи (підрозділи) Напрями діяльності

Чисельність вчених

загальна дипломованих

39-й науково-дослідний інститут (м. Київ) Бойове застосування військ ППО Сухопутних військ 345 42
Державний авіаційний науково-випробувальний центр 
(м. Феодосія)

Випробування авіаційної техніки та озброєння 961 23

Науково-дослідна база 1-го центрального науково-дос -
лідного інституту (м. Севастополь)

Дослідження та випробування морехідної міцності та 
експлуатаційних якостей кораблів

230 72

Океанаріум Військово-Морського Флоту (м. Севастополь) Службове використання морських тварин 150 16
Конструкторсько-технологічний центр (м. Київ) Розроблення технологічної документації для танкоре-

монтних заводів; модернізація бронетанкової техніки
525 Немає даних

Науково-дослідний центр Київського вищого військового 
інституту управління та зв’язку (м. Київ)

Воєнно-наукове супроводження та розроблення засо-
бів зв’язку

132 40

2-й науково-дослідний центр Київського військового ін-
женерного радіотехнічного училища (м. Київ)

Воєнно-наукове супроводження та розроблення радіо-
локаційних і радіотехнічних засобів

109 25

Науково-дослідні лабораторії вищих військових навчаль-
них закладів

Немає даних 440 191

Усього... 2892 409
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при штабі Озброєння Міністерства оборони України), не було 
втілено в життя ідею про створення Воєнно-наукового комітету 
Міністерства оборони України. 

Центр оперативно-стратегічних досліджень Головного штабу 
Збройних Сил України в 1994 р. перетворено на воєнно-наукове 
управління Головного оперативного управління Генерального 
штабу Збройних Сил України. Потім воєнно-наукове управ-
ління було скорочене до науково-аналітичного відділу. Це 
ускладнило умови організації наукової діяльності, особливо у 
воєнно-теоретичній сфері. В управліннях центрального апара-
ту Міністерства оборони України, управліннях Генерального 
штабу Збройних Сил України та у військах наукова діяльність 
взагалі не була організована. Як наслідок, на засіданні колегії 
Міністерства оборони України в грудні 1996 р. Президент Украї-
ни – Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України 
констатував, що Генеральний штаб Збройних Сил не забез-
печив становлення та функціонування на належному рівні 
воєнної науки і поставив перед керівництвом Міністерства обо-
рони України відповідні завдання. 

Розвиток системи воєнно-наукових 
досліджень (1997–2004 рр.)

Зазначимо, що на рубежі 1996–1997 рр. сформовано найкон-
структивніші погляди на створення в Збройних Силах Украї-
ни дієвої системи воєнно-наукових досліджень, основні риси 
якої знайшли своє віддзеркалення в опублікованих журналом 
“Наука і оборона” статтях О. I. Затинайка та I. С. Руснака (го-
ловні завдання воєнної науки на поточному етапі будівництва 
Збройних Сил України), А. С. Довгополого (наукове обґрунту-
вання Державної програми розвитку озброєння та військової 
техніки), М. М. Мiтраховича (завдання науково-дослідних орга-
нізацій та вищих військових навчальних закладів Міністерства 
оборони України щодо науково-технічного супроводження 
озброєння та військової техніки) та ін. На основі цих поглядів 
Міністерство оборони та Генеральний штаб Збройних Сил 
України прийняли радикальні рішення, спрямовані на виконан-
ня визначених на той час Президентом України – Верховним 
Головнокомандувачем Збройних Сил України завдань у сфері 
організації воєнно-наукових досліджень. 

Насамперед функції планування, координації, контролю 
наукової діяльності в Збройних Силах України та науково-
методичного керiвництва нею треба було зосередити в єди-
ному центрі. Тому директивою Міністра оборони України від 
20.02.1997 р. в структурі Генерального штабу було створено 
Воєнно-наукове управління – науковий та організаційно-
плановий підрозділ, безпосередньо підпорядкований началь-
нику Генерального штабу Збройних Сил України – першому 
заступнику Міністра оборони України. Очолив це управління 
доктор військових наук, професор генерал-майор І. С. Руснак. 
Безпосереднє керування науковими дослідженнями у військово-
технічній сфері покладалося на Головне управління планування, 
розвитку й виробничих замовлень озброєння та військової техні-
ки Озброєння Міністерства оборони України на чолі з доктором 
технічних наук генерал-майором М. М. Мітраховичем.

Протягом 1997–1998 рр. у Воєнно-науковому управлінні 
Генерального штабу Збройних Сил України розроблено і введе-

но в дію наказами Міністра оборони та начальника Генерального 
штабу Збройних Сил основні нормативно-правові документи 
з питань організації та ведення наукової діяльності – Концеп-
цію наукової роботи в Збройних Силах України, Положення про 
наукову роботу в Збройних Силах України, Типове положення 
про науковий центр Збройних Сил України, Порядок фінансо-
вого забезпечення наукової роботи у Збройних Силах України 
та деякі інші.

Відповідно до завдань наукового супроводження заходів 
Державної програми будівництва та розвитку Збройних Сил 
України наказом Міністра оборони України визначено основ-
ні напрями наукової роботи в Збройних Силах України та 
головні науково-дослідні установи за кожним з цих напрямів. 
Починаючи з 1997 р., запроваджено довгострокове, перспек-
тивне та річне планування наукової діяльності на основі про-
грамно-цільового підходу, який передбачає узгодження напря-
мів наукових досліджень з головними цілями розвитку Зброй-
них Сил.

Значну увагу приділено удосконаленню системи науково-
дослідних установ Збройних Сил України. Зокрема, створено 
Центральний науково-дослідний інститут озброєння та війсь-
кової техніки Збройних Сил України; науковий центр при ко-
лишньому Київському вищому інженерному радіотехнічному 
училищі перетворено на Науковий центр оборонних технологій 
і воєнної безпеки України, який невдовзі набув статусу націо-
нальної наукової установи. Деякі наукові підрозділи й установи 
ліквідовані. Водночас у системі воєнно-наукових досліджень 
посилено роль провідного військового навчального закладу – 
Академії Збройних Сил України (з 1999 р. – Академія оборони 
України, з 2003 р. – Національна академія оборони України).

Суттєвим імпульсом для подальшого розвитку наукової 
роботи в Збройних Силах України та зміцнення її зв’язку 
з практикою військ і навчальним процесом стало впрова-
дження воєнно-наукових відділів штабів видів Збройних Сил 
України, науково-організаційних відділів та груп управлінь 
центрального апарату Міністерства оборони й Генерального 
штабу Збройних Сил України, науково-організаційних відді-
лів і відділень військових навчальних закладів Міністерства 
оборони України. Внаслідок цього Генеральний штаб отримав 
чіткий механізм організації, координації та контролю наукової 
діяльності за всіма її формами.

У лютому 1998 р. рішенням Міністра оборони України 
створено Воєнно-наукову раду Міністерства оборони – вищий 
консультативно-дорадчий орган з планування, фінансування 
та координації наукової діяльності в Збройних Силах України, 
який став основним генератором науково обґрунтованих ре-
комендацій з питань оборони країни. Очолив Воєнно-наукову 
раду начальник Генерального штабу – перший заступник 
Міністра оборони України.

На навчаннях та інших заходах з підготовки органів вій-
ськового управління, оперативної, бойової й мобілізаційної 
підготовки військ (сил) наукові дослідження спрямовувались 
на перевірку відповідності наукових результатів вимогам та 
умовам практики.

Слабкою ланкою організації наукової діяльності в Збройних 
Силах України залишалося інформаційне забезпечення дос-
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ліджень. Для подолання цього недоліку було створено Центр 
воєнно-наукової інформації у складі Центрального науково-
дослідного інституту Збройних Сил України. 

У грудні 1998 р. Верховна Рада України прийняла Закон 
“Про наукову та науково-технічну діяльність”. Це зумовило 
потребу перегляду низки нормативних документів, що стосу-
валися наукової та науково-технічної діяльності в Збройних 
Силах. Упродовж півтора року Воєнно-наукове управління 
Генерального штабу Збройних Сил таку роботу виконало. 
Оновленою нормативно-правовою базою цієї сфери діяльності 
Збройних Сил стали Положення про організацію наукової та 
науково-технічної діяльності, про науково-інформаційну ді-
яльність, про патентно-ліцензійну, винахідницьку й раціоналі-
заторську роботу в Збройних Силах України, а також методич-
ний посібник “Політика і процес замовлення воєнно-наукової 
продукції, організації й виконання науково-дослідних робіт” 
та інші документи.

З 1998 р. запроваджено постійно діючі курси підвищення 
кваліфікації на базі Національної академії оборони України офі-
церів науково-організаційних підрозділів органів військового 
управління, науково-дослідних установ та вищих військово-
навчальних закладів. Це дало змогу суттєво підвищити рівень 
організації наукових досліджень. 

У серпні 1999 р. започатковано щоквартальне проведення 
розширених засідань бюро Воєнно-наукової ради Міністерства 
оборони України з питань визначення оперативно-стратегічних 
вимог до систем озброєння Збройних Сил. Практика показала, 
що ця форма діяльності сприяє зближенню та взаємному збага-
ченню воєнно-теоретичного й військово-технічного напрямів 
наукової діяльності.

Започаткована в 1997–1998 рр. структура системи науково-
дослідних установ не залишалася незмінною.

На виконання рішення колегії Міністерства оборони Укра-
їни від 22 травня 2003 р. на базі Військового наукового центру 
космічних досліджень, Наукового центру Військ Протипо-
вітряної оборони та Наукового центру бойового застосування 
Військово-Повітряних Сил створено Об’єднаний науково-
дослідний інститут Збройних Сил України в м. Харкові. На 
інститут покладалися дослідження в інтересах Повітряних Сил 
Збройних Сил України, а також низка інших завдань – з проб-
лем протиповітряної оборони Сухопутних військ, космічної та 
повітряної розвідки, радіоелектронної боротьби, навігаційного 
й топогеодезичного забезпечення та ін.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України в грудні 2004 р. 
утворено Державний науково-дослідний інститут авіації на базі 
наукового центру Військово-Повітряних Сил і науково-дослід-
ного інституту авіації Національного авіаційного університету. 
Розпочалося виконання заходів з переформування Державно-
го авіаційного науково-випробувального центру Збройних Сил 
(м. Феодосія) на Державний науково-випробувальний центр 
Збройних Сил. 

Отже, станом на кінець 2004 р. в Збройних Силах України 
створено цілісну систему воєнно-наукових досліджень, струк-
тура й основні елементи якої – науково-дослідні установи, 
органи управління та консультативно-дорадчі органи – загалом 
відповідали потребам реформування та розвитку Збройних 

Сил України. Важливо, що провідну роль в управлінні воєнно-
науковими дослідженнями відігравав Генеральний штаб Зброй-
них Сил України. 

Треба згадати й про найважливіші результати діяльності 
військових науковців:

зроблено суттєвий внесок у розвиток нормативно-правової 
бази оборони держави, в тому числі підготовлено нові редакції 
Законів “Про оборону України”, “Про Збройні Сили України”, 
“Про основи національної безпеки України”, “Про цивільний 
контроль над Збройними Силами України та іншими військо-
вими формуваннями держави”, а також проекти “Засад під-
готовки й застосування Збройних Сил України”, Державної 
програми реформування та розвитку Збройних Сил України 
на період до 2005 року, Державної програми розвитку озбро-
єння та військової техніки на період до 2010 року, Концепції 
переходу Збройних Сил України до комплектування військово-
службовцями контрактної служби на період до 2015 року та ін-
ших документів;

виконано значний обсяг роботи над новими редакціями 
Воєнної доктрини України, Положення про Міністерство обо-
рони України та Положення про Генеральний штаб Збройних 
Сил України;

здійснено наукове супроводження першого в історії України 
оборонного огляду, проведеного за стандартами провідних 
країн НАТО, а також переходу Збройних Сил на тривидову 
структуру;

проаналізовано досвід воєнного конфлікту в Югославії, 
бойових дій в Іраку та Афганістані, розроблено пропозиції 
щодо використання цього досвіду в підготовці Збройних Сил 
України;

обґрунтовано основні напрями розвитку й модернізації 
озброєння та військової техніки Збройних Сил, впроваджено 
механізм проведення попередніх і державних випробувань 
дослідних зразків озброєння та військової техніки.

Значного розвитку набула участь воєнної науки в процесах 
міжнародного військового співробітництва України.

Активнішою й результативнішою стала взаємодія військових 
вчених на міжвідомчому рівні. Спільно з науковими установами 
інших військових формувань держави та Національної академії 
наук України науково-дослідні структури Збройних Сил Укра-
їни виконували дослідження в інтересах низки державних 
науково-технічних програм – Національної космічної програми, 
Національної програми інформатизації, Державної програми зне-
шкодження рідкого ракетного палива та інших токсичних речовин, 
Державної програми пошуку та знешкодження залишків хімічної 
зброї, затопленої у виключній (морській) зоні України, Програми 
модернізації української аеронавігаційної системи та ін.

Визнаного авторитету в Україні та за її межами дістали ві-
домі вчені й керівники наукових шкіл у галузях: 

воєнного мистецтва – заслужені діячі науки й техніки Укра-
їни, доктори військових наук, професори І. Руснак, В. Телелим 
та І. Кириченко, доктори військових наук, професори В. Шарий 
та О. Шмаков; 

озброєння та військової техніки – заслужені діячі науки й 
техніки України, доктори технічних наук, професори І. Олено-
вич та О. Ковтуненко; 
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радіотехніки та радіолокації – заслужені діячі науки й тех-
ніки України, доктори технічних наук, професори В. Варюхін 
та Ю. Барабаш;

інформатизації та автоматизації управління військами – за-
служені діячі науки й техніки України, доктори технічних наук, 
професори Б. Герасимов, В. Гостєв, Л. Осинський і Б. Шохін;

надійності та живучості технічних засобів – заслужений 
діяч науки й техніки України, доктор технічних наук, професор 
Б. Креденцер;

електродинаміки й техніки надвисоких частот – доктор 
технічних наук, професор К. Цибізов;

метрологічного забезпечення озброєння та військової техні-
ки – доктори технічних наук, професори В. Камінський,  Б. Ла-
нецький і В. Чинков;

координатно-часового забезпечення Збройних Сил – доктор 
технічних наук, професор Е. Хом’яков; 

військової медицини – доктори медичних наук, професори 
В. Білий, О. Сохін, В. Трохимчук і М. Хижняк.

Цей далеко не повний перелік мають продовжити дослід-
ники історії Збройних Сил України.

Найпомітніші результати воєнно-наукових досліджень сис-
тематично висвітлювалися на сторінках журналу “Наука і обо-
рона”. Характерно, що в цей період і надалі регулярними стали 
публікації в журналі поглядів і пропозицій, крім провідних вій-
ськових вчених, також керівних посадових осіб Міністерства обо-
рони та Збройних Сил України й інших органів державної влади. 
Авторами таких публікацій наприкінці минулого і на початку ни-
нішнього століття були В. П. Горбулiн, А. С. Гриценко, А. С. Довго-
полий, О. I. Затинайко, О. I. Кузьмук, А. О. Морозов, К. П. Моро-
зов, M. I. Нещадим, М. М. Пальчук, I. С. Руснак, О. О. Стеценко, 
В. Б. Толубко, В. П. Шкiдченко, П. I. Шуляк та ін. 

Разом з тим, зазначимо, що наявний науковий потенціал 
Збройних Сил України через об’єктивні й суб’єктивні причини 
використовувався не повною мірою. 

Перевірки та інспектування констатували недостатній рі-
вень упровадження в практику повсякденної діяльності військ 
(сил) результатів наукових і науково-прикладних досліджень. 
Дослідження, що проводилися на заходах з оперативної під-
готовки, не завжди завершувалися розробленням конкретних 
пропозицій та обґрунтуванням заходів щодо їх впровадження. 
На низькому рівні було ресурсне забезпечення діяльності 
науково-дослідних установ.

Реформування системи воєнно-наукових 
досліджень у Збройних Силах України 

у 2005–2008 рр.
Період 2005–2008 рр. характеризується серйозними струк-

турними й організаційними змінами у сфері військового будів-
ництва, в тому числі стосовно управління Збройними Силами та 
розподілу повноважень Міністерства оборони й Генерального 
штабу Збройних Сил України. 

Наукова думка в Україні вела напружену роботу, результати 
якої відображені й на сторінках журналу “Наука і оборона”. Як 
і в попередні роки, журнал надавав трибуну для виступів ши-
рокому загалу військових вчених. Серед найґрунтовніших, при-
свячених наймасштабнішим питанням оборони держави та роз-

витку її Збройних Сил можна виділити публікації, авторами яких 
були О. Ф. Бєлов, Ю. І. Єхануров, С. О. Кириченко, С. М. Неч-
хаєв, В. Г. Радецький, I. С. Руснак та ін.

У загальному комплексі завдань розвитку Збройних Сил 
України значна увага приділялася підвищенню ефективнос-
ті функціонування системи воєнно-наукових досліджень у 
Збройних Силах України.

Планування наукової діяльності стало одним з елементів 
оборонного планування і проводиться одночасно та за спільни-
ми процедурами. Визначено перелік і зміст цільових наукових 
програм, прямо пов’язаних з головними й цільовими програ-
мами Державної програми розвитку Збройних Сил України на 
2006–2011 рр. Нормативно врегульовано методику визначення 
вартості воєнно-наукової продукції.

Питання розвитку воєнної науки розглядалися на колегії 
Міністерства оборони, після чого була прийнята Постанова 
Кабінету Міністрів України № 666 “Про заходи щодо опти-
мізації мережі науково-дослідних установ Збройних Сил 
України”. На виконання цієї постанови зменшено загальну 
кількість науково-дослідних установ, у видах Збройних Сил 
України проведено їх інтеграцію з військовими навчальними 
закладами, перерозподілено їхні функції та завдання, зменшено 
чисельність структур управління й підрозділів забезпечення.

Національну академію оборони України підпорядковано 
Міністерству оборони. Центральний науково-дослідний ін-
ститут і Центральний науково-дослідний інститут озброєння 
та військової техніки Збройних Сил України передислоковано 
на фонди Національної академії оборони України. На базі 
академії та обох інститутів утворено навчально-науковий комп-
лекс. Розформовано Об’єднаний науково-дослідний інститут 
Збройних Сил, який був міжвидовою науковою установою, а 
на його базі створено Науковий центр Повітряних Сил у скла-
ді Харківського університету Повітряних Сил. У складі Націо-
нальної академії оборони України створено Центр воєнно-
стратегічних досліджень на базі розформованого Національно-
го науково-дослідного центру оборонних технологій і воєнної 
безпеки України.

Водночас деякі запроваджені останніми роками заходи 
призвели, на думку авторів, до негативних наслідків.

Починаючи з 2005 р., основні повноваження щодо управ-
ління науковою та науково-технічною діяльністю перебрало на 
себе Міністерство оборони України, і це управління інтегрова-
не з управлінням військовою освітою. Як наслідок, за багатьма 
напрямами послаблено зв’язок між виробниками воєнно-нау-
кової продукції та її основним споживачем – Збройними Си-
лами України.

У підпорядкуванні Генерального штабу Збройних Сил 
України залишилася єдина науково-дослідна установа, яка 
безпосередньо забезпечує наукову підтримку виконання його 
функцій, – Центральний науково-дослідний інститут Збройних 
Сил України. Втрачено ряд важливих напрямів наукових 
досліджень і наукових шкіл. Без належної наукової підтрим-
ки залишилися питання оборонного планування, воєнно-
економічного аналізу, оперативного забезпечення, підготовки 
військ, їх мобілізації й комплектування, підготовки резерву, 
підготовки й застосування сил військової розвідки та спеці-
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альних операцій, космічних систем оборонного й подвійного 
призначення, виконання заходів моніторингу міжнародних 
угод у військовій сфері.

Підпорядкування Національної академії оборони України 
Міністерству оборони та перетворення видових наукових цен-
трів на внутрішні підрозділи відповідних військових навчаль-
них закладів певною мірою послабили зв’язок воєнної науки з 
військами (силами). На думку авторів, це одна з причин відтоку 
кадрів з наукових центрів, а також зниження актуальності й 
методичного рівня досліджень. Крім цього, виникла ще одна 
зайва ланка управління між командувачем виду Збройних Сил 
і керівником відповідного науково-дослідного підрозділу.

На жаль, не поліпшилась і якість підготовки офіцерських 
кадрів, що відзначив у своєму виступі на зборах керівного скла-
ду системи військової освіти 31 жовтня 2008 р. Міністр обо-
рони України Ю. І. Єхануров.

Необхідною умовою є інтеграція освіти й науки. Це під-
тверджує досвід діяльності всесвітньо відомих європейських 
та інших університетів. Проте за кордоном така інтеграція 
стала результатом багатовікової еволюції, метою якої було 
гармонійне поєднання наукової та освітньої роботи, а не ко-
пійчана економія на підрозділах забезпечення. 

В Україні поки що, принаймні стосовно воєнної науки та  вій-
ськової освіти, діє в чистому вигляді командно-адміністратив-
на система. Для створення альтернативи потрібен перехід на 
ринкові умови функціонування як навчальних закладів, так і 
наукових установ. Очевидно, що це потребує тривалого часу 
й величезних змін у нормативно-правовій базі наукової та 
науково-технічної діяльності.

Тому шляхи та способи інтеграції освіти й науки в сучасних 
умовах обмежені. Не можна заперечувати тих кроків, які вже 
зроблені і наближають нас до бажаної мети. Але, на думку 
авторів, протягом останніх років умови для інтеграції погір-
шилися. Наприклад, у військових навчальних закладах лікві-
довано наукові лабораторії, які існували при кафедрах, мали 
з ними тісний зв’язок і насправді досить міцно пов’язували 
наукову та педагогічну роботу. Зменшено чисельність кафедр 
і відповідно збільшено навантаження на науково-педагогічних 
працівників. 

Постає питання: чи має викладач військового навчального 
закладу бодай якусь зацікавленість у науковій роботі? Таких ен-
тузіастів небагато, і вони погоди не роблять. У наукових підроз-
ділах військових навчальних закладів теж не створено умов для 
справжньої зацікавленості науковців у педагогічній роботі.

Воєнна наука перетворилася на бідного родича для вій-
ськової освіти, оскільки керівника військового навчального 
закладу турбує насамперед якість навчання, і це справедливо. 
Все інше для нього – нав’язане адміністративним шляхом до-
даткове навантаження.

Добре відомо, що озброєння та військова техніка в Збройних 
Силах перебувають у критичному стані. За таких умов потрібно 
ретельно обґрунтовувати пріоритети витрачання на оновлен-
ня озброєнь надаваних державою бюджетних коштів. Тому 
розрізненість управління воєнно-теоретичним і військово-
технічним напрямами воєнної науки є архаїзмом. На той час, 
коли Генеральний штаб був у складі Міністерства оборони, це 

певною мірою було виправданим. Нині нелогічно, а головне – 
шкідливо для Збройних Сил зберігати такий стан, коли питання 
озброєння є прерогативою Міністерства оборони. 

На етапі формування Державного оборонного замовлення 
передбачено погодження замовлень з Генеральним штабом 
Збройних Сил, який у своїх висновках опирається насампе-
ред на результати воєнно-теоретичних досліджень. Але після 
такого погодження, а інколи і всупереч думці Генерального 
штабу, до Державного оборонного замовлення потрапляють 
науково-дослідні й дослідно-конструкторські роботи, які по-
трібні переважно лише їх виконавцям. Більше того, в деяких 
випадках пропозиції Генерального штабу щодо вилучення з 
Державного оборонного замовлення безперспективних НДДКР 
ігноруються.

Авторитетним свідченням серйозних недоліків існуючого 
механізму формування та виконання Державного оборонного 
замовлення є також зауваження Інспекції з питань контролю за 
діяльністю військових формувань Головної служби безпекової 
та оборонної політики Секретаріату Президента України за 
результатами перевірки у 2008 р.

Ситуація, що склалася, потребує, на наш погляд, уточнен-
ня поглядів на шляхи подальшого розвитку воєнної науки в 
загальному процесі розвитку Збройних Сил України.

Шляхи подальшого розвитку 
воєнної науки в Україні

Упродовж останніх 7–8 років простежується певне нех-
тування вітчизняною воєнною наукою в тому розумінні, що 
відповіді на питання будівництва Збройних Сил України дає 
насамперед досвід армій провідних країн світу, а не діяльність 
вітчизняних науково-дослідних установ. Зокрема, європейські 
стандарти дуже високі й привабливі, але шлях до них пролягає 
українськими дорогами, для яких європейського путівника 
не існує.

Тому розвиток національної воєнної науки має залишатися 
важливим пріоритетом військового будівництва в Україні. По-
трібно удосконалити управління дослідженнями, забезпечити 
збереження і зміцнення основних наукових шкіл за ключовими 
напрямами та гармонійно поєднати дослідження за воєнно-
теоретичною і військово-технічною проблематикою.

Стратегічними напрямами подальшого розвитку воєнної 
науки в Україні, на думку авторів, є:

підвищення актуальності та практичної спрямованості дос-
ліджень через посилення ролі Генерального штабу Збройних 
Сил України у визначенні пріоритетних напрямів досліджень, 
зокрема щодо розроблення та модернізації озброєння і вій-
ськової техніки;

тісна координація досліджень у воєнно-теоретичній і 
військово-технічній галузях; 

уточнення курсу на інтеграцію військової освіти та науки: 
здійснювати її поступово в міру створення дієвих механізмів 
заохочення науково-педагогічного складу вищих військових 
навчальних закладів до наукової роботи.

У межах цих напрямів існує ряд конкретних шляхів, на 
перспективність яких вказує практичний досвід організації та 
планування наукової й науково-технічної діяльності.
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Одним з таких шляхів є підпорядкування наукових центрів 
видів Збройних Сил безпосередньо командувачам, надання їм 
більшої свободи в стосунках із замовниками наукової продукції 
та з профільними військовими навчальними закладами, від-
новлення науково-дослідних лабораторій у штатах провідних 
кафедр навчальних закладів. У цьому разі будуть збережені 
умови акредитації військових навчальних закладів ІV рівня, а 
тісна взаємодія науково-дослідних установ і військових нав-
чальних закладів забезпечуватиметься нормативним шляхом 
через Положення про організацію наукової та науково-техніч-
ної діяльності в Збройних Силах.

Має бути посилений вплив Генерального штабу Збройних 
Сил України на формування державного оборонного замов-
лення та на виконання НДДКР за військово-технічним напря-
мом. Для цього потрібно внести до відповідних нормативно-
правових документів з організації та контролю за виконанням 
НДДКР зміни, якими передбачити:

обов’язкове воєнно-теоретичне обґрунтування науково-
дослідними установами Збройних Сил доцільності замовлень 
на відкриття НДДКР відповідно до затверджених оперативно-
стратегічних та оперативно-тактичних вимог до озброєння;

погодження рішень на відкриття, призупинення та закрит-
тя НДДКР з начальником Генерального штабу – Головноко-
мандувачем Збройних Сил України;

ефективний механізм наукового супроводження виконання 
НДДКР на всіх етапах.

Зрештою, потрібно визначити в Генеральному штабі струк-
турний підрозділ, на який покласти підготовку пропозицій 
щодо формування державної військово-технічної політики 
та основних показників державного оборонного замовлення, 
відкриття, призупинення та закриття НДДКР з питань роз-
роблення та модернізації ОВТ, моніторинг стану виконання 
НДДКР, координацію та контроль їх наукового супроводження 
за воєнно-теоретичним і військово-технічним напрямами.

Важливою умовою подальшого удосконалення системи 
воєнно-наукових досліджень є, на думку авторів, забезпечення 
взаємної зацікавленості та відповідальність замовників і ви-
конавців досліджень. Результативність воєнної науки значною 
мірою залежить від чіткої постановки завдань. Часто вказують 
на недостатній зв’язок наукової діяльності з реальними по-
требами Збройних Сил і оборони держави в цілому. Але ж 
хто має ці потреби визначати і ставити перед воєнною наукою 
конкретні проблеми та завдання? Очевидно, що провідна роль 
тут належить замовникам досліджень.

У перспективі воєнна наука має функціонувати в середови-
щі, яке характеризується конкуренцією виконавців наукових 

досліджень. Замовник має вивчати ринок послуг і вибирати 
виконавця потрібних йому досліджень на конкурентній осно-
ві, з огляду на наявний перелік науково-дослідних установ, їх 
спеціалізацію та реальні можливості. Держава має утримувати 
за бюджетні кошти мінімально потрібну кількість науково-
дослідних установ за основними напрямами досліджень, 
але це не виключає створення наукових установ інших форм 
власності, які забезпечуватимуть конкурентне середовище. 
Регулювання стосунків між замовниками та виконавцями та-
кож є функцією держави, і для цього існують відповідні органи 
планування, організації та контролю наукових досліджень. 
Функції контролю й звітності у цій сфері опускаються пере-
важно на рівень стосунків між замовниками та виконавцями, 
тому діяльність органів планування значно спрощується і може 
бути сконцентрована на виконанні найважливіших завдань. 

Впровадження в організацію та планування наукової ді-
яльності елементів ринкових відносин між замовниками й 
виконавцями воєнно-наукової продукції дало б змогу досить 
швидко, протягом кількох років, усунути серйозні недоліки 
існуючої системи воєнно-наукових досліджень і поставити її 
на вивільнену від формалізму основу. 

Окремо слід вказати на небезпеку, приховану в надмірному 
скороченні кількості науково-дослідних установ у Збройних 
Силах. Можна уявити собі єдиний потужний науковий центр, 
здатний охопити всю основну проблематику воєнної науки. 
У такому разі створюються начебто найкращі умови для орга-
нізації досліджень та мінімізації витрат на їх забезпечення, але 
неминучими будуть монополізація воєнної думки та зростання 
суб’єктивізму в підготовці й прийнятті управлінських рішень. 
Отже, існує певна критична кількість науково-дослідних орга-
нізмів, зменшення якої загрожує виродженням воєнної науки, 
перетворенням її на своєрідний орган військового управління.

Непрості умови, за яких Україна ввійшла у 2009 р., по-
требують неординарних рішень стосовно забезпечення на-
лежного рівня обороноздатності держави. Воєнна наука може 
бути потужним інструментом пошуку й обґрунтування таких 
рішень. Розвиток воєнної науки та зміцнення обороноздатності 
України перебувають у прямій залежності, тому ефективність 
подальшого будівництва Збройних Сил багато в чому залежить 
від ефективності воєнної науки.

Надійшла до редакції 25.12.2008.
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З огляду на досвід і тенденції розвитку сфери безпеки провідних країн 
світу пропонуються шляхи вирішення питань трансформації обо-
ронних структур України на основі впровадження інноваційних оборон-
них технологій та удосконалення системи військової освіти. Обґрун-
товуються підходи до ефективної реалізації цього процесу.
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Загрози та виклики національним інтересам держави 
у воєнній сфері постійно змінюються, стають дина-
мічнішими, складнішими й небезпечнішими. Відпо-
відно розширюється діапазон і зміст завдань, що по-
кладаються на оборонні структури держави. Ці струк-

тури мають трансформуватися так, щоб, реагуючи відповідно 
на виклики та загрози, забезпечувати належний рівень обо-
роноздатності держави [1–3].

Для підтримання національної безпеки держави на рівні, 
адекватному існуючим і можливим загрозам, потрібно знайти 
відповіді на деякі питання.

Як забезпечити обороноздатність України в сучасних умо-
вах жорстких ресурсних обмежень і на перспективу?

Який напрям трансформації оборонних структур держави 
є найменш витратним і найбільш прийнятним?

Звідки найближчим часом держава зможе отримати профе-
сіоналів-практиків, здатних не протягом доби чи кількох годин, 
а впродовж хвилин і навіть секунд оцінювати обстановку, 
приймати рішення, ставити завдання й керувати діями Воєнної 
організації держави та її складовими в існуючій і перспектив-
ній просторово-часовій динаміці боротьби? 

Як зберегти чинних учених-професіоналів та як сформува-
ти їх нове покоління, здатне розробляти стратегію, оператив-
не мистецтво й тактику з урахуванням загроз і викликів сьогоден-
ня та майбутнього і тенденцій розвитку засобів збройної бо-
ротьби та воєнного мистецтва? 

Де взяти тих, хто навчить перших і виростить других? 
Хто має здійснювати управління зазначеними процесами?
Ключовим завданням процесу трансформації оборонних 

структур будь-якої держави є визначення та приведення у від-
повідність до нових вимог найважливіших базових складових, 
які в досягненні потрібного рівня обороноздатності держави 
відіграють вирішальну роль.

Провідні країни світу забезпечують свою обороноздатність 
відповідно до існуючих і прогнозованих небезпек та загроз пере-
важно через розроблення та об’єднання в цілісну державну (реґіо-
нальну, блокову) систему забезпечення воєнної безпеки сучасних 
концепцій створення та розвитку високотехнологічних засобів 
і систем розвідки, навігації й вогневого ураження противника, 
інноваційних технологій управління, інформаційних технологій 
тощо та впровадження їх у практику застосування військ (сил).

Це досить чітко відображається в поглядах сучасного воєнно-
політичного керівництва цих країн на трансформацію їхніх 
секторів безпеки. Зокрема, процеси трансформації в провідних 
країнах світу ґрунтуються переважно на інноваційних, експери-
ментально перевірених ідеях і передбачають комплексне вне-
сення всеохопних змін як на організаційному, процесуальному 
й високотехнологічному рівнях, так і на рівні національної по-
літики, національних концепцій, воєнних доктрин і стратегій 
у сфері оборони й національної безпеки. Загальновизнано, і це 
не підлягає сумніву, що провідна роль у процесах трансфор-
мації відводиться не лише забезпеченню диференційованого 
внеску в міжнародну й реґіональну безпеку, але й організації 
відповідної підготовки персоналу [4–6].

Впровадження наявних вітчизняних і світових інноваційних 
досягнень у сфері оборони, в тому числі високотехнологічних 
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елементів і систем, має визначальне значення для забезпечення 
потрібного рівня обороноздатності України і є одним з най-
важливіших засобів подолання негативних тенденцій у цьому 
процесі, беззаперечною умовою переходу Збройних Сил від 
нинішнього стану до такого, який максимально відповідав би 
вимогам сучасної армії нового, європейського зразка.

Провідні військові фахівці світу дедалі частіше відзначають 
таку тривожну тенденцію, як невідповідність існуючих темпів 
розвитку органів управління оборонних структур і методів їх ро-
боти, наявних військ (сил) і механізмів оновлення озброєння та 
військової техніки, стану системи військової освіти й підготовки 
та системи управління військами і зброєю реальним змінам, що 
відбуваються в теорії та практиці воєнного мистецтва. Попри 
постійне зростання протягом попередніх 15–20 років кількості 
довгострокових широкомасштабних проектів нарощування 
військових спроможностей збройних сил країн НАТО у всіх 
сферах, бурхливий розвиток високотехнологічних систем та 
інших інноваційних технологій нерідко призводить до того, що 
розроблені на основі цих технологій новітні зразки озброєння 
та військової техніки морально старіють ще до впровадження 
у військах, часто не виправдовуючи величезних фінансових і 
матеріальних витрат на їх розроблення та виробництво.

Тому однією з провідних світових тенденцій на сьогодні 
стає не так створення нових зразків озброєння та військової 
техніки, як значне збільшення можливостей існуючих засобів 
збройної боротьби (особливо ударних систем), набуття ними 
нових якостей внаслідок інтеграції з високотехнологічними 
елементами, засобами й системами розвідки, передавання да-
них, навігації та управління. Результатом такої інтеграції стає 
зазвичай формування на її основі ситуативних розвідувально-
ударних комплексів і систем. Зважаючи на досить високу ефек-
тивність такого підходу до підвищення бойового потенціалу 
збройних сил за значно меншої його вартості, використання 
інноваційних технологій організації й управління застосуван-
ням ситуативних розвідувально-ударних комплексів (систем) 
за нинішнього рівня розвитку засобів збройної боротьби дає 
змогу отримувати потрібний ефект поряд зі значним скорочен-
ням економічних витрат і часу на їх впровадження. 

Поза сумнівом, що, з огляду на сучасний стан економіки 
України та хронічне недофінансування оборонної сфери за 
відсутності коштів у державному бюджеті, основою ство-
рення нових функціональних структур у сучасних Збройних 
Силах для отримання їх нової якості може стати поєднання 
можливостей:

розвідки, особливо інноваційних технологій та високотех-
нологічних технічних засобів і систем (безпілотних та інших 
безекіпажних (роботизованих), космічних, радіоелектронних 
тощо), які забезпечують отримання та використання розвіду-
вальної інформації в реальному масштабі часу;

вогневого й невогневого ураження, радіоелектронної бо-
ротьби та інформаційного впливу;

систем навігації, зв’язку й передавання даних та автомати-
зованих систем управління.

Забезпечення можливостей упровадження таких підходів у 
вітчизняну практику, як показує досвід провідних країн світу, 
потребує зосередження зусиль насамперед у галузі військової 

освіти та підготовки військ за новими стандартами, відповідно 
до вимог майбутнього характеру воєнних дій та інших функцій 
і завдань Збройних Сил України.

Ще одне, не менш важливе питання, яке безпосередньо 
пов’язане з попереднім, – це здатність Збройних Сил в умовах 
сьогодення і надалі виконувати завдання за призначенням вна-
слідок підвищення ефективності прийняття рішень, формуван-
ня нових підходів до ведення бойових дій (операцій) і викорис-
тання нових можливостей, сформованих через впровадження 
інноваційних технологій. Здійснення цих процесів, безумовно, 
неможливе без суттєвого підвищення рівня професіоналізму 
особового складу та внесення відповідних змін у його підготов-
ку і потребує проведення інноваційної трансформації системи 
управління задля вирішення зазначених питань.

Сучасний підхід до планування має спрямовуватись на отри-
мання Збройними Силами здатності гнучко й швидко адапту-
ватися та ефективно реагувати на існуючі й непередбачувані 
загрози. Основним шляхом реалізації такого підходу є застосу-
вання інноваційних технологій та високотехнологічних елемен-
тів і систем [4, 5].

Планування розвитку та створення інноваційних технологій 
управління, високотехнологічних систем воєнного й подвійно-
го призначення, потрібних засобів і послуг, а також формування 
політики щодо вимог до них, здійснення їх розробок і закупівлі 
для Збройних Сил та планування їх застосування в Збройних 
Силах України потребують корегування функцій відповідних 
структур та органів управління. 

Безумовно, для цього першочергове значення мають: 
розвиток теорії та впровадження в практику підготовки і 

ведення операцій (бойових дій) відповідних форм і способів 
застосування високотехнологічних систем;

наявність управлінської структури, на яку покладалася б 
організація планування застосування високотехнологічних 
систем в інтересах Збройних Сил;

оперативне надання потрібної інформації органам управ-
ління державою та Збройними Силами;

визначення принципів і шляхів інтеграції всіх видів техніч-
ної розвідки, зокрема космічної, безпілотної, радіоелектронної 
тощо, в єдину систему, в тому числі із засобами вогневого й 
невогневого (радіоелектронного, електромагнітного) ураження 
противника;

наявність у Міністерстві оборони України єдиної структу-
ри, відповідальної за замовлення, випробування й оснащення 
військ цими засобами, а в Генеральному штабі Збройних Сил 
України – за їх ефективне застосування;

створення й удосконалення системи підготовки кадрів для 
цієї сфери; впровадження в її рамках навчального курсу з ін-
новаційних технологій планування й організації застосування 
високотехнологічних систем та ефективного використання їх 
можливостей у збройній боротьбі під час підготовки фахівців 
усіх рівнів для Воєнної організації держави. 

Світова практика свідчить, що для суттєвого підвищення 
можливостей існуючих сил і засобів та досягнення відповід-
ного обрису оборонного сектору держави виникає потреба 
створення раціональної системи управління всіма високотех-
нологічними системами й засобами. Як приклад, на початку 
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ХХ ст. масова поява авіації, танків і засобів протиповітряної 
оборони гостро поставила питання про створення відповідних 
структур та органів управління ними. Не є таємницею, що до 
досягнення раціональної побудови систем управління цими 
структурами ефективність застосування сил і засобів була 
вкрай недостатньою. 

Безумовно, визначення раціональних складу й структури 
системи управління високотехнологічними системами та за-
собами в Збройних Силах держави перебуває у двох основних 
площинах – дослідницькій і практичній.

Саме тому, зважаючи на результати проведених у Націо-
нальному університеті оборони України досліджень та спи-
раючись на глибокий практичний досвід провідних фахівців 
Міністерства оборони й Генерального штабу Збройних Сил 
України, можна запропонувати загальний вигляд раціональної 
структури системи управління створенням, впровадженням і 
застосуванням високотехнологічних систем і засобів в інтере-
сах національної безпеки й оборони. З огляду на стійку тен-
денцію недофінансування нагальних потреб Збройних Сил 
і відсутність на сьогодні достатньої кількості відповідних 
фахівців, створення такої системи управління доцільно здій-
снити в два етапи. 

На першому етапі в межах існуючої чисельності фахівців 
внаслідок перерозподілу між ними функціональних обов’язків 
і завдань потрібно створити:

а) в Міністерстві оборони України –
для стратегічного планування розвитку та створення високо-

технологічних систем (космічних систем військового й подвій-
ного призначення, безекіпажних (роботизованих) систем, озбро-
єння нетрадиційної дії та інших високотехнологічних систем 
і засобів) у складі Департаменту воєнної політики та страте-
гічного планування – сектор (групу) стратегічного планування 
розвитку високотехнологічних систем; 

для формування воєнно-технічної політики щодо розроб-
лення високотехнологічних засобів воєнного й подвійного при-
значення, планування та закупівлі засобів і послуг за зазначе-
ним напрямом в інтересах Збройних Сил у складі Департаменту 
розробок і закупівлі озброєння та військової техніки – сектор 
(групу) напрямів з високотехнологічних систем;

б) у Генеральному штабі Збройних Сил України – для фор-
мування оперативно-стратегічних вимог до високотехнологічних 
систем і засобів, здійснення, у взаємодії з Головним оперативним 
управлінням, Головним управлінням оборонного планування, 
Головним командним центром та Об’єднаним оперативним 
командуванням планування розвитку і застосування високо-
технологічних систем, управління ними в мирний час у процесі 
виконання миротворчих завдань та в особливий період – службу 
розвитку та застосування високотехнологічних систем.

На другому етапі, в міру кількісно-якісного розвитку високо-
технологічних систем, поліпшення фінансування Збройних Сил 
України та появи достатньої кількості фахівців потрібного рів-
ня, створити:

в Генеральному штабі Збройних Сил України – управління 
розвитку та застосування високотехнологічних систем;

в Об’єднаному оперативному командуванні – для безпо-
середнього управління високотехнологічним забезпеченням в 

інтересах підпорядкованих військ (сил) – відділ, у штабах видів 
Збройних Сил України – відділення, а в штабах об’єднань – 
групи застосування високотехнологічних систем.

Запропонована система управління високотехнологічним 
забезпеченням, визначенням вимог до систем і засобів та за-
мовленням на їх створення є достатньо цілісною, має відпо-
відну для цього ієрархію й відповідає вимогам до потрібних 
інформаційних властивостей та параметрів управління. Проте 
створення будь-яких систем військового управління потребує 
відповідного удосконалення системи військової освіти. 

Останнім часом підвищена увага до проблем військової 
освіти простежується майже у всіх провідних державах світу. 
І це не випадково. Практика діяльності вищих органів управ-
ління оборонних структур, повсякденної та бойової діяльності 
військ у більшості країн свідчить про певне зниження рівня 
професійної підготовки випускників військових ВНЗ, на-
самперед у сфері отримання практичних навичок ефективної 
діяльності під час впровадження інноваційних оборонних тех-
нологій. Тому серед загроз своїй національній безпеці у воєнній 
сфері багато країн вбачають не лише відставання в розробленні 
та прийнятті на озброєння нових високотехнологічних засобів 
озброєння та військової техніки. Більшою мірою це стосується 
якості підготовки військових кадрів, які мають на високому 
рівні виконувати завдання з управління військами (силами) та 
засобами й забезпечувати їх раціональне застосування у війнах 
і збройних конфліктах сьогодення та майбутнього.

Аналіз розвитку військової науки та освіти на основі істо-
рико-хронологічного підходу до визначення напрямів їх транс-
формації яскраво демонструє безперспективність і згубність 
підготовки до воєн минулого та ігнорування тенденцій ево-
люції воєнної справи. Основною тенденцією в цьому завжди 
була орієнтація на інноваційні досягнення та забезпечення го-
товності до творчого використання їх можливостей. 

Відомо, що бойові можливості підрозділів, частин, з’єднань 
та об’єднань щодо виконання поставлених бойових завдань у 
конкретних умовах залежать не лише від чисельності й органі-
заційної структури військ, їх забезпеченості матеріально-тех-
нічними засобами, наявності високотехнологічного озброєння 
та військової техніки і їхнього стану. Значною мірою це стосу-
ється рівня підготовки та морального стану особового складу, 
мистецтва командувачів (командирів) і штабів управління вій-
ськами, ефективності застосування високотехнологічних сис-
тем та інших елементів інноваційних технологій, що насампе-
ред є продуктом функціонування національної системи військо-
вої освіти.

Наочним і надзвичайно важливим для країн, які не в змозі 
в мирний час утримувати чисельні збройні сили, але бажають 
забезпечити необхідний у сучасних умовах рівень національної 
безпеки у воєнній сфері, є приклад Німеччини. Завдяки збере-
женню системи військової освіти після Першої світової війни 
та відстеженню й застосуванню нових передових досягнень 
науки й техніки у всіх сферах Німеччина в надзвичайно стислі 
терміни відновила свої збройні сили і на початок Другої світо-
вої війни зробила їх одними з найкращих у світі.

Аналіз бойових дій і повсякденної діяльності військ свід-
чить про нагальну потребу у військових фахівцях, здатних на 
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практиці реалізовувати один з основних принципів військового 
мистецтва: рішення командира мають максимально відповіда-
ти реальній ситуації (адаптивне управління веденням бойових 
дій) та планувати й ефективно використовувати можливості 
наявних сил і засобів. Саме тому гнучке мислення, знання 
та здатність до застосування інноваційних досягнень у прак-
тичній діяльності й оперативна творчість мають домінувати у 
випускників військових навчальних закладів.

Як, чого і де навчати військових фахівців – основні питання, 
на які має знайти відповідь будь-яка держава, що піклується 
про свою національну безпеку сьогодні і в майбутньому. 

Зазначимо, що для України проблема військової освіти – 
питання стратегічне, яке вирішальною мірою визначає вигляд 
її Збройних Сил не лише сьогодні, але й на майбутнє. Це не 
просто забезпечення воєнної безпеки, а також позиціювання 
держави в цій сфері на світовій арені. Раціональне розв’язання 
цієї проблеми сприяє збереженню присутності держави на 
світовому ринку оборонних технологій та формуванню по-
зитивного образу країни у свідомості тих, кого навчають.

Підготовка у військових ВНЗ України сьогодні здійснюєть-
ся на світовому рівні і завдяки своїй фундаментальності умож-
ливлює якісне освоєння нових зразків озброєння та військової 
техніки в стислі терміни. Українська військова школа вважаєть-
ся однією з кращих і в галузі управління військами (силами) в 
умовах сучасних бойових дій. Науково-педагогічні працівники 
мають досить високий рівень знань і здатні готувати військових 
фахівців будь-яких напрямів з будь-яких держав.

Наразі в системі військової освіти України проводиться 
трансформація, що має на меті подолання характерних для 
вищої освіти більшості країн світу негативних тенденцій, 
якими, зокрема, є:

валовий характер підготовки фахівців, певне ігнорування 
особистості, неповне розкриття й використання здібностей 
слухачів та відсутність у них зацікавленості в цьому;

певна девальвація цінностей вищої освіти, її елітарності 
в аспекті розвитку інтелектуального рівня особистості та її 
статусу, що має гарантувати особистості відповідну соціальну 
роль і матеріальне забезпечення;

недостатня інтеграція з фундаментальною та прикладною 
наукою, сучасними інноваційними технологіями та засобами, 
що відповідають кращим світовим зразкам;

перевантаженість змісту навчання, ігнорування психофізіо-
логічних рекомендацій щодо можливостей засвоєння тими, хто 
навчається, пропонованих обсягів навчального матеріалу;

певна невідповідність структурної та організаційно-штат-
ної побудови навчальних закладів вимогам підготовки сучас-
них фахівців та ін.

Цілісність, системність, безперервність і спадкоємність у 
підготовці кадрів різних рівнів в умовах кардинальних змін, що 
відбуваються у військовій теорії та практиці, найприродніше 
можуть бути забезпечені завдяки створенню єдиної системи 
безперервної військової освіти з урахуванням традицій кращих 
військових шкіл світу, в тому числі зі збереженням найкращих 
надбань вітчизняної військової науки та освіти. 

В Україні досить ґрунтовна основа для такої системи вже 
існує і завершення її створення потребує незначної реоргані-

зації існуючих підходів. Зокрема, єдина система безперервної 
військової освіти може бути створена на базі Національного 
університету оборони України введенням до його складу 
військово-навчальних закладів усіх рівнів і напрямів – від 
військових ліцеїв до структур, які готують фахівців тактично-
го, оперативно-тактичного й оперативно-стратегічного рівнів 
(професіоналів державного військового та державного у сфері 
національної безпеки й оборони управління). Ця навчальна 
структура інтегровано визначатиме стратегію військової науки 
й освіти, проводитиме її всебічну експертизу та впроваджу-
ватиме в життя. 

Така організація уможливить підготовку фахівців так-
тичного й стратегічного рівнів, за єдиним задумом і планом 
гнучко реагуватиме на зміни в науці й техніці та забезпечува-
тиме ефективніший відбір і централізовану підготовку кадрів. 
Наявність потужної матеріально-технічної й методичної бази 
за основними напрямами підготовки, в тому числі найкраще 
оснащених у Європі військових полігонів, дає змогу забезпе-
чити всебічну підготовку військових фахівців на найвищому 
рівні в межах єдиної цілісної системи.

Трансформація уможливить підготовку військових фахів-
ців за всім переліком спеціальностей і рівнів, потрібних для 
Збройних Сил, інших військових формувань, науково-дослід-
них установ і військово-промислового комплексу, створить 
підґрунтя для творчого поєднання фундаментальної підготовки 
фахівців з прикладною та практичною спрямованістю на-
вчання, а також дасть можливість всебічно враховувати визна-
чальні нові тенденції в еволюції мети, характеру й змісту воєн 
і збройних конфліктів, якісне вдосконалення засобів збройної 
боротьби, збільшення просторового розмаху й важкості наслід-
ків збройної боротьби, зростання питомої ваги протиборства в 
повітряно-космічній сфері та інформаційному просторі, пере-
несення збройної боротьби у сферу дистанційних дій. 

Упровадження інноваційних оборонних технологій в обо-
ронному секторі держави потребує зведення системи підготов-
ки військових фахівців у відповідність до моделі та завдань 
нової структури управління через застосування високотехно-
логічних систем і засобів. Зауважимо, що висока складність 
і технологічність організації процесів розвідки, ураження та 
управління всіма високотехнологічними засобами й систе-
мами за єдиним задумом висувають до офіцерів-практиків 
абсолютно нові вимоги щодо формату їх знань, здібностей і 
відповідальності. А теорія застосування високотехнологічних 
систем в інтересах національної безпеки та оборони пере-
творюється на принципово нове й самостійне відгалуження 
військової науки.

Тому основні зусилля в підготовці фахівців зосереджу-
ються на опануванні форм і способів реалізації інноваційних 
оборонних технологій та застосуванні високотехнологічних 
систем і засобів. Основна увага приділяється навчанню актив-
них, гнучких дій у швидко змінюваній обстановці, в умовах 
напруженого інформаційного протиборства, дистанційного 
ураження противника тощо.

З цього випливає потреба наявності в перспективному 
складі Національного університету оборони України струк-
турного навчально-наукового підрозділу, який інтегрально по-
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єднає зазначені напрями та здійснюватиме навчально-виховну, 
методичну й науково-технічну діяльність з проблем теорії та 
практики застосування інноваційних оборонних технологій і 
високотехнологічних систем і зразків. Створення підрозділу є 
вимогою часу та ключовою ланкою забезпечення трансформа-
ції оборонних структур. Такий підрозділ може бути сформова-
ний у вигляді інституту або центру інноваційних оборонних 
технологій у складі Національного університету оборони 
України через логічне поєднання ідеології трансформаційних 
процесів, що відбуваються в оборонних структурах провідних 
країн світу і розпочалися в нашій державі. 

Створення Інституту (центру) інноваційних оборонних тех-
нологій дасть змогу організувати навчальну й наукову роботу 
за функціональними напрямами, якими є:

розвідувально-ударні системи – високотехнологічні сис-
теми, розвідка, ударні системи (ракетні війська та артилерія, 
системи повітряного й морського базування), РЕБ, навігація, 
зв’язок та передавання даних, АСУ;

інформаційно-психологічна протидія загрозам національ-
ній безпеці в інформаційній сфері (інформаційна боротьба, 
розвідка, РЕБ, зв’язок, АСУ);

комплексна розвідка (високотехнологічні космічні, безекі-
пажні розвідувальні системи, інші системи технічної розвідки 
та розвідки в комп’ютерних мережах);

планування та організація застосування високотехнологіч-
них систем в інтересах національної безпеки й оборони.

Створення такого підрозділу можливе в межах існуючої чи-
сельності науково-педагогічних працівників, оскільки він фор-
мується на базі існуючих структур через їх трансформацію. 

Для проведення досліджень і використання їх результатів 
під час підготовки фахівців у складі Інституту інновацій-
них оборонних технологій доцільно передбачити Науково-
дослідний центр застосування високотехнологічних систем 
в інтересах національної безпеки й оборони. Це дасть змогу 
подолати технологічний розрив у переозброєнні Збройних Сил 
України порівняно зі збройними силами інших держав. 

Наявність такого підрозділу у складі Національного універ-
ситету оборони значно збільшить його конкурентоспромож-
ність на світовій арені у сфері освітніх послуг і забезпечить 
гнучке й адаптивне реагування на інноваційні досягнення та 
ефективне використання їх в інтересах національної безпеки 
й оборони.

Отже, інтегральне поєднання інноваційних технологій пла-
нування та управління розвитком і застосуванням високотех-
нологічних елементів і систем озброєння, а також підготовка 
кадрів, здатних ефективно діяти в сучасних умовах і в майбут-
ньому, стають базовою передумовою розв’язання нагальних 
проблем трансформації оборонних структур держави в єдину 
цілісну систему, здатну ефективно забезпечити захист націо-
нальних інтересів України у воєнній сфері. 
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У 2011 р. закінчується шестирічний цикл середньо-
строкового планування розвитку Збройних Сил 
України. Перед Міністерством оборони України 
постає завдання, з одного боку, забезпечити на-
ступний цикл оборонного планування, з другого – 

максимально наблизити процедури оборонного планування до 
стандартів розвинених країн Заходу й поширити їх між іншими 
військовими формуваннями держави.

Непростим залишається об’єднання окремих документів з 
огляду сектору безпеки України, проведеного протягом 2006–
2007 рр., у єдиний концептуальний документ розвитку військових 
формувань, які виконують завдання у сфері оборони України.

Указом Президента України від 27 червня 2008 р. № 598 
уведено в дію рішення Ради національної безпеки й оборони 
України від 30 травня 2008 р. “Про проведення оборонного 
огляду”, в якому встановлені такі цілі огляду:

оцінення стану й готовності Збройних Сил та інших вій-
ськових формувань до виконання завдань у сфері оборони;

уточнення довгострокових перспектив розвитку Збройних 
Сил та інших військових формувань;

визначення матеріальних, фінансових і людських ресурсів 
для гарантованого забезпечення оборони з урахуванням курсу 
України на євроатлантичну інтеграцію.

Термін проведення огляду – вересень 2008 р. – жовтень 
2009 р.

Уперше оборонний огляд в Україні проводився у 2003–
2004 рр. Він визначив основні положення політики України у 
військовій сфері на довгострокову перспективу та вихідні дані 
для середньострокового оборонного планування – Державної 
програми розвитку Збройних Сил України на 2006–2011 рр. 
Представники оборонного відомства в процесі огляду набули 
досвіду планування розвитку Збройних Сил України на довго-
строкову перспективу, який був зафіксований у Стратегічному 
оборонному бюлетені України на період до 2015 р.

Перший огляд практично був оглядом лише Збройних Сил 
України, а не всіх військових формувань, що виконують зав-
дання у сфері оборони. Через надмірну деталізацію основних 
положень Стратегічний оборонний бюлетень, як довгостроко-
вий концептуальний документ, незручний для використання 
в процесі оборонного планування іншими військовими фор-
муваннями України.

Найбільшою проблемою на сьогодні є дотримання прогно-
зованих показників фінансування оборонної сфери України. 
Практика свідчить, що за різних обставин фінансування Зброй-
них Сил лише у 2007 р. відповідало прогнозним показникам 
Міністерства фінансів України, а в інші роки – значно посту-
палося прогнозам. 

Зміст і побудова Державної програми розвитку Збройних 
Сил України, порядок її розроблення, погодження та введення 
в дію на сьогодні відрізняються від прийнятих перспективних 
процедур у державі. Залежність складових Державної програ-
ми від кінцевих цілей оборонних програм не можна вважати 
прийнятною для ефективного керування процесом досягнення 
цілей оборонного планування.

Ці обставини, а також значні зміни у воєнно-політичній об-
становці довкола України та політичні, економічні й соціальні 
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процеси всередині неї гостро ставлять питання пошуку такого 
механізму, який би, з одного боку, зміг враховувати всі чин-
ники, від яких залежить ефективне довгострокове оборонне 
планування, а з другого – не повторював би помилок минулого. 
Таким універсальним механізмом є методологія. 

Пошуку сукупності основних принципів, методів, методик, 
положень, способів, прийомів і процесів, а також їх послідов-
ності та взаємозв’язку під час виконання завдань оборонного 
огляду в Збройних Силах і присвячено цю статтю.

Методологія участі 
Збройних Сил України 
в оборонному огляді 

Загалом методологія участі Збройних Сил в оборонному 
огляді становить механізм досягнення визначених цілей та 
виконання поставлених завдань.

Основними керівними принципами проведення оборонного 
огляду є:

реалістичність результату, що зумовлюється наявністю пев-
ного механізму, структур для виконання поставлених завдань, 
ресурсів і волі керівництва щодо отримання результату, який 
відповідає вимогам безпеки;

прийняття рішення на основі оцінення можливостей, яке 
за основним критерієм – відповідність переліку можливостей 
обсягу ресурсів для їх досягнення – гарантує виконання по-
ставлених завдань; 

гнучкість, яка потребує спільного розгляду оборонних мож-
ливостей з оборонними ресурсами та забезпечує ефективність 
і обґрунтованість отриманих результатів; 

прозорість, простота і зрозумілість процесу прийняття рі-
шень, які забезпечують прийнятність його результатів сус-
пільством.

Для дотримання зазначених принципів в основу методу про-
ведення оборонного огляду в Збройних Силах України пропону-
ється покласти чотири основні процедури (рис. 1):

1) визначення потреб у можливостях для досягнення цілей 
та виконання поставлених завдань з гарантування безпеки 
Збройними Силами України на період до 2025 р.; 

2) аналіз наявних можливостей Збройних Сил для гаран-
тування безпеки України на період до 2025 р.;

3) формування переліку можливостей, яких не вистачає, для 
гарантованого виконання поставлених завдань; визначення об-
сягу, видів і вартості ресурсів, потрібних для їх досягнення; 

4) розроблення рекомендацій щодо формування Стратегічно-
го оборонного бюлетеня України на період до 2025 р. (концеп-
туальних поглядів держави на досягнення потрібних можли-
востей, напрямів інтеграції потреб Збройних Сил до стратегії 
розвитку держави, балансування потреб в оборонних ресурсах 
з можливостями держави задовольнити ці потреби), отже, роз-
роблення дорожньої карти.

В основу цих процедур покладено зміст планування страте-
гічного застосування Збройних Сил та оборонного планування 
їх розвитку. Такий підхід орієнтований на довгостроковий пе-
ріод планування, сумісний з підходами, що використовуються 
основними країнами Європейського Союзу. 

Запропонована методологія розкриває перелік і зміст зав-
дань, які потрібно виконати для досягнення цілей оборонного 
огляду Збройних Сил України, послідовність їх виконання та 

Рис. 1. Загальний зміст досяг-
нення мети оборонного огляду 
в Збройних Силах України (ва-
ріант)
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логічний зв’язок з очікуваним кінцевим результатом. Вона 
містить пояснення, як планування стратегічного застосування 
Збройних Сил України взаємодіє з довгостроковим оборонним 
плануванням їх розвитку та інтегрується в стратегію соціально-
економічного розвитку України на період до 2025 р.

Дані для прийняття державних рішень щодо концептуаль-
них заходів державної підтримки досягнення потрібних во-
єнних можливостей становлять інформаційну базу Стратегіч-

ного оборонного бюлетеня. До них входять дані оборонного 
огляду та інформація про можливості держави задовольнити 
потреби оборони.

Перелік можливостей, визначений на основі планування сил, 
забезпечений ресурсами та інтегрований у стратегію розвитку 
держави, становитиме основу Концепції розвитку можливостей 
Збройних Сил України (Дорожньої карти досягнення можливос-
тей на період до 2025 р.). 

Рис. 2. Послідовність і зміст виконання завдань оборонного огляду (варіант)
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Цілі оборонного огляду досягаються послідовним та одно-
часним виконанням низки комплексних завдань, що ґрунту-
ються на засадах оборонного планування, орієнтованого на 
можливості. Результати виконання цих завдань Збройними 
Силами разом з результатами інших військових формувань 
держави становлять інформаційну базу оборонного огляду. 

Загальну послідовність виконання завдань оборонного 
огляду та їхній зміст показано на рис. 2.

Завдання, виконанням яких 
досягаються цілі оборонного огляду 

Збройних Сил України
1. Формування переліку потрібних можливостей Зброй-

них Сил України для гарантування воєнної безпеки на пе-
ріод до 2025 р.

1.1. Визначення цілей і завдань Збройних Сил та формуван-
ня переліку ситуацій для планування застосування сил (опис 
географічних районів та їх характеристика; протиборчі сили 
та їхні можливості; можливі військові цілі та завдання проти-
борчих сил; швидкість розвитку кризи та інші показники, які 
можуть характеризувати початок чи розвиток воєнних дій; най-
імовірніші часові межі розвитку подій на 2–5 років і більше) 
на основі прогнозу розвитку воєнно-політичної обстановки та 
основних положень чинних документів, що визначають засади 
національної безпеки України.

1.2. Формування потрібних можливостей для виконання 
поставлених завдань шляхом вибору складових, з яких фор-
муються можливості, для виконання конкретного завдання за 
кожною визначеною ситуацією. 

1.3. Планування сил відповідно до прийнятих нормативів 
та умов ситуацій. Внесення пропозицій щодо складу сил та 
агрегування їх в організаційні структури, які відповідають 
вимогам гарантованого виконання поставлених завдань у ви-
значених умовах.

1.4. Формування переліку потрібних можливостей Зброй-
них Сил України для виконання поставлених завдань шляхом 
планування сил за ситуаціями. 

Результатами виконання цього блоку завдань можуть 
бути:

цілі, завдання та перелік ситуацій для планування застосу-
вання Збройних Сил України до 2025 р.;

перелік та характеристика потрібних можливостей Зброй-
них Сил України для гарантованого виконання завдань на пе-
ріод до 2025 р.

2. Визначення переліку наявних можливостей для ви-
конання завдань воєнної безпеки до 2025 р.

2.1. Оцінення наявних можливостей за елементами ор-
ганізаційної структури (Сухопутні війська – СВ, Повітряні 
Сили – ПС, Військово-Морські Сили – ВМС, Командування 
сил підтримки – КСП, Об’єднане оперативне командування – 
ООК), складовими цих елементів (озброєння і військова тех-
ніка – ОВТ, особовий склад – ОС, матеріально-технічні засо-
би – МТЗ, інфраструктура), функціональними структурами 
(бойові формування, формування матеріально-технічного й 
бойового забезпечення, структура управління) та елементами 
забезпечення функціонування Збройних Сил (система цен-

тралізованого постачання, військова освіта і наука, підготовка 
ОС, капітальне будівництво, розроблення доктрин і концепцій, 
дослідження та розвиток).

2.2. Прогнозування розвитку наявних можливостей на пе-
ріод до 2025 р., визначення тих можливостей, які можна буде 
використати для виконання завдань до кінця визначеного 
періоду.

Результатами виконання цього блоку завдань можуть 
бути:

перелік і характеристика наявних можливостей Збройних 
Сил України, які можуть бути використані для гарантування 
безпеки держави на період до 2025 р.

3. Формування переліку можливостей Збройних Сил 
України, яких не вистачає для виконання поставлених 
завдань; визначення обсягу, видів і вартості ресурсів, по-
трібних для їх досягнення.

3.1. Порівняння переліків потрібних і наявних (прогноз-
них на визначений час) можливостей та формування перелі-
ку елементів організаційної структури (СВ, ПС, ВМС, КСП, 
ООК), складових цих елементів (ОВТ, ОС, МТЗ, інфраструк-
тура), функціональних структур (бойові формування, форму-
вання матеріально-технічного й бойового забезпечення, струк-
тура управління) та елементів забезпечення функціонування 
Збройних Сил (система централізованого постачання, вій-
ськова освіта і наука, підготовка ОС, капітальне будівництво, 
розроблення доктрин і концепцій, дослідження та розвиток), 
яких не вистачає. 

3.2. Розподіл на складові елементи можливостей, яких не 
вистачає, за їхніми складовими (сукупність доктрини, підго-
товки, ОВТ, матеріальних засобів, персоналу, освіти та ін.) або 
елементами організаційної структури (ОВТ, ОС, МТЗ, інфра-
структура). 

3.3. Визначення обсягу ресурсів, потрібних для досягнен-
ня можливостей військового формування (людських, матері-
альних та ін.), яких не вистачає, на основі кількісних і якіс-
них показників елементів, що входять до складових можли-
востей.

3.4. Визначення вартості ресурсів, потрібних для досягнен-
ня можливостей, яких не вистачає, на основі вартісних показ-
ників складових життєвого циклу можливостей. До основних 
складових життєвого циклу належать формування, утримання, 
реалізація, ліквідація (утилізація) зайвих.

Для роботи в єдиній системі виміру в процесі розрахунків 
слід користуватися показниками цін 2009 р.

Результатами виконання цього блоку завдань можуть 
бути:

перелік можливостей, яких не вистачає для виконання зав-
дань на період до 2025 р.;

види та обсяг оборонних ресурсів, потрібних для досяг-
нення можливостей, яких не вистачає;

вартість ресурсів, потрібних для досягнення можливостей, 
яких не вистачає.

4. Розроблення рекомендацій щодо формування Страте-
гічного оборонного бюлетеня України на період до 2025 р.

4.1. Внесення пропозицій до прогнозних показників фінан-
сування Збройних Сил України.
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4.2. Балансування з ресурсами цілей і завдань застосування 
Збройних Сил, переліку можливостей, яких треба досягти до-
датково до наявних, термінів та етапів їх досягнення.

4.3. Формування обрису організаційної структури Збройних 
Сил України зразка 2025 р., якого треба досягти.

4.4. Внесення пропозицій до переліку систем ОВТ, які по-
трібно розробляти самостійно, в кооперації або закуповувати за 
кордоном, а також пропозицій щодо виробництва й модерніза-
ції систем озброєння, термінів їх експлуатації та утилізації. 

4.5. Розроблення рекомендацій щодо кадрової політики в 
Збройних Силах, а також інтеграції військової освіти в загально-
державну систему освіти. 

4.6. Визначення основ підготовки Збройних Сил та розвит-
ку матеріальної бази підготовки.

4.7. Внесення пропозицій щодо обсягів і послідовності 
інвестування розвитку ОВТ та військової інфраструктури.

4.8. Формування пропозицій щодо довго- та середньостро-
кового планування розвитку Збройних Сил, змісту концепції 

та програми розвитку можливостей, порядку їх розроблення, 
затвердження й супроводження.

Результатами виконання цього блоку завдань можуть 
бути (рис. 3):

пропозиції Збройних Сил до Концепції розвитку стратегіч-
них можливостей України на період до 2025 р. (основ політики 
держави стосовно розвитку Збройних Сил);

пропозиції Збройних Сил до вихідних даних довго- та 
середньострокового планування розвитку;

дані для формування Стратегічного оборонного бюлетеня 
в частині, що стосується Збройних Сил.

Особливості 
методу планування, 

орієнтованого на можливості
В оборонному огляді беруть участь під керівництвом Ка-

бінету Міністрів України всі органи державного управління, 
причетні до оборони держави. Для проведення огляду в усіх 

Рис. 3. Зв’язок між результатами оборонного огляду, плануванням стратегічного застосування Збройних Сил та оборонним плануванням 
(варіант)
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військових формуваннях запроваджується нова система обо-
ронного планування, що ґрунтується на можливостях. 

Розглянемо, в чому полягає різниця між методом плануван-
ня, що застосовується сьогодні, та методом, що ґрунтується на 
можливостях, а також що є спільного в цих методах.

Сьогодні в основі методу планування – склад військ (сил) 
для реагування на загрози, а також вартість оборонних ресурсів, 
потрібних для забезпечення функціонування й розвитку цього 
складу. Склад військ (сил) приводиться у відповідність до 
коштів, які держава виділяє для цього, способом перегляду, як 
обсяг завдань відповідає вартості ресурсів, потрібних для забез-
печення функціонування визначеного складу військ (сил).

Пропонується за основу брати можливості військових фор-
мувань щодо виконання поставлених завдань. Це означає, що 
для досягнення цілей та виконання завдань Збройні Сили по-
винні мати відповідні можливості. Розглядаються військові 
(потрібні та наявні), невійськові й ресурсні можливості. 

Військові можливості – це сукупність відповідних сил і 
засобів (бойових, бойового й матеріально-технічного забез-
печення, управління), згрупованих в організаційні структури, 
здатні виконувати поставлені завдання. Військові можливості 
використовуються для планування потрібних та оцінювання 
наявних можливостей (рис. 4).

Потрібні можливості розглядаються як вихідна міра, що 
характеризує виконання завдання, або те, що має бути виконано 
в часі. Це означає, що завдання може бути виконане різними 

комбінаціями сил і засобів різної якості та кількості. Інакше ка-
жучи, можливості є результатом комбінації їхніх складових – 
доктрини, організації (визначене співвідношення персоналу, 
ОВТ, МТЗ, військової інфраструктури), підготовки та освіти, 
ресурсного забезпечення та взаємосумісності (у разі дій у 
складі багатонаціональних формувань).

Кількість і якість засобів (систем озброєння, інфраструк-
тури, підготовки) визначають обсяг витрат оборонних ресур-
сів на їх створення, утримання, застосування та утилізацію. 
Отже, кожній сукупності засобів досягнення визначеної мети 
та виконання поставлених завдань відповідає певна потреба 
в ресурсах, тобто ресурсні можливості.

Невійськові можливості стосуються здатності держави 
всебічно задовольняти потреби оборони ресурсами, розробка-
ми, виробництвом або закупівлею систем озброєння та військо-
вої техніки. Можливості щодо закупівлі та централізованого 
забезпечення військових формувань матеріальними засобами 
також можна вважати невійськовими. 

У процесі планування можливостей використовується різне 
формулювання їх, зокрема:

для визначення основ воєнної безпеки – потрібні можли-
вості та ресурсні обмеження;

для планування сил – військові можливості відповідно 
до прийнятих або нових, спеціально визначених стандартів 
(основ підготовки та ведення операцій, бойових статутів, між-
народних угод);

Рис. 4. Зміст поняття “військові можливості” (варіант)
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для визначення потреб в оборонних ресурсах – ресурсні 
можливості.

У деяких випадках під час розроблення альтернатив можли-
востей аналітики застосовують емпіричний метод, у якому можли-
вості розглядаються як вихідна міра, що характеризує в часі ви-
конане завдання або завдання, яке має бути виконане, за допомо-
гою відповідної комбінації складових можливостей (рис. 5).

Зведення потрібних можливостей у відповідність до тих, які 
можуть бути забезпечені ресурсами та прийнятні для досягнен-
ня цілей, є результатом використання відомого інструмента – 
оборонного менеджменту. Цим інструментом користуються всі 
органи управління – від вищого державного до оборонного у 
військовій сфері.

Потрібні можливості визначаються як за емпіричною модел-
лю, так і за результатом планування сил, потрібних для гаран-

тованого виконання поставленого завдання. Сили плануються 
за цілями, завданнями та можливими сценаріями (ситуаціями), 
згідно з якими в межах визначених завдань можуть застосову-
ватися військові формування. 

Щоб визначити можливості, яких не вистачає для гаран-
тованого виконання поставлених завдань, теж застосовують 
основи планування сил, але в ролі сил використовують сили 
та засоби, які існують у наявних Збройних Силах (рис. 6).

Поділ можливостей, яких не вистачає, на складові еле-
менти здійснюється за складовими можливостей (сукупність 
доктрини, підготовки, ОВТ, матеріальних засобів, персоналу, 
освіти та ін.) або за елементами організаційної структури 
(ОВТ, ОС, МТЗ, інфраструктура). Складові таких можливостей 
можна розподіляти між елементами, що становлять військові 
можливості (бойові, оперативного й матеріально-технічного 
забезпечення, управління), а також невійськові можливості, 
тобто елементи систем, що забезпечують функціонування 
Збройних Сил (освіта, централізована закупівля та постачання 
матеріальних засобів, розроблення й постачання озброєння та 
військової техніки) (рис. 7).

Обсяг ресурсів, потрібних для досягнення можливостей 
військового формування (людських, матеріальних та ін.), яких 
не вистачає, визначається на основі кількісних і якісних по-
казників елементів, що входять до складових можливостей.

Життєвий цикл елементів можливостей кладеться в осно-
ву визначення вартості ресурсів, потрібних для досягнення 
можливостей. До складових життєвого циклу належать форму-
вання, утримання, реалізація та ліквідація (утилізація) зайвих 
можливостей. 

Матеріальною основою можливостей є озброєння, військова 
техніка та запаси матеріально-технічних засобів. Носії можли-
востей – особовий склад (за допомогою знань, умінь, натренова-
ності), матеріальні засоби та військова інфраструктура (витратні 
матеріали, які забезпечують функціонування озброєння, військо-
вої техніки та персоналу). Зведені в організаційні структури, ці 
носії мають можливості, які є результатом вишколу особового 
складу відповідно до вимог доктрини (Основ підготовки та 
ведення операцій Збройних Сил). Отже, в основу покладено 
відповідну діяльність, яка фінансується з бюджету для набуття 
та підтримання можливостей цими носіями [2] (рис. 8).

Таку модель формування можливостей можна покласти в 
основу визначення витрат бюджетних коштів у процесі форму-
вання оборонних програм і бюджетного запиту Міністерства 
оброни України. У цьому разі бюджетні кошти плануються за 
елементами організаційної структури (персонал, ОВТ, МТЗ, 
військова інфраструктура), які зведені до видів Збройних Сил, 
відповідних органів військового управління, об’єднань і з’єд-
нань, а також за видами діяльності (утримання, підготовка, до-
слідження, розвиток або трансформація, інвестиції в ОВТ та 
інфраструктуру).

До основних чинників, що визначають подальший розвиток 
військових формувань, належать нові завдання, нові ресурсні 
можливості та якісний стан елементів військових формувань 
(передусім озброєння та навченості персоналу).

Нові можливості для реагування на виклики та загрози 
середовищу безпеки формуються в процесі трансформації 

Рис. 5. Зміст поняття “можливості” на емпіричному рівні (варіант)
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Рис. 7. Поділ можливостей на складові (варіант)

Рис. 6. Модель визначення потрібних можливостей і можливостей, яких не вистачає для виконання поставлених завдань (варіант)
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Рис. 8. Ресурсна модель набуття можливостей військовими формуваннями (варіант)

Рис. 9. Трансформація можливостей у ході планування розвитку Збройних Сил (варіант)

Рис. 10. Суть рішень, що приймаються під час планування можливостей (варіант)
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здійсненням витрат відповідних оборонних ресурсів держави. 
Обсяги нових можливостей і ресурсів характеризують вимоги 
до можливостей держави стосовно задоволення потреб обо-
рони (рис. 9).

Рішення щодо здатності виконувати поставлене завдання 
приймається на основі простого критерію – рівня (ефекту) 
виконання завдання, тобто відношення реального або розра-
хункового обсягу можливостей до потрібного.

Перелік можливостей, яких треба досягти, вибирають на 
основі складного критерію (рис. 10) – обсягу можливостей і 
вартості їх досягнення.

За різних постановок завдань пріоритет може мати або мен-
ша вартість визначеного обсягу можливостей за фіксованого 
мінімального рівня можливостей, або максимальний рівень 
можливостей за фіксованої можливої вартості.

Особливості прийняття 
управлінських рішень 

під час формування концепції
У ході прийняття рішень оцінюється ризик виконання по-

ставлених завдань визначеними можливостями за умови ре-
сурсних обмежень. Ризик існує завжди, але він може бути прий-
нятним за визначених обмежень або неприйнятним. В основі 
пошуку прийнятного ризику – порівняння обсягів ресурсів, по-
трібних для досягнення відповідного варіанта можливостей, з 
обсягом, прогнозованим для цього державою. Ризик вважаєть-
ся прийнятним, якщо за збалансованим обсягом фінансування 
та можливостями, що формуються на їх основі, забезпечується 
задовільний рівень виконання поставлених завдань.

Довгострокові перспективи розвитку Збройних Сил Укра-
їни плануються на основі оцінювання ризиків. Вихідними да-
ними для прийняття рішення є результати оборонного огляду 
та інформаційна база Стратегічного оборонного бюлетеня. 
У процесі проведення оборонного огляду після виконання 
кожного завдання формуються висновки, які обґрунтовуються 
відповідними характеристиками, показниками та критеріями 
(рис. 11).

Формування інформаційної бази потребує використання 
єдиної методології, єдиних вихідних даних і єдиних критеріїв 
та загальних показників у всіх військових формуваннях. Кожне 
військове формування залишає специфічні деталі, зумовлені 
процесами та процедурами їх функціонування.

Концепція переходу на перспективну організаційну струк-
туру Збройних Сил загалом має вигляд процесу, що поєднує 
утримання можливостей, які можна використовувати для га-
рантування воєнної безпеки на період до 2025 р., набуття тих 
можливостей, яких не вистачає, та утилізацію зайвих можли-
востей.

Отже, запропоноване авторами методологічне забезпечен-
ня виконання завдань оборонного огляду дає змогу розв’язати 
проблему поєднання різних процесів планування в Міністерстві 
оборони та Генеральному штабі Збройних Сил України в єди-
ний процес, підпорядкований цілям застосування Збройних 
Сил. Надалі такий підхід забезпечить формування нової Дер-
жавної цільової програми розвитку Збройних Сил України на 
середньострокову перспективу, планування використання обо-
ронних ресурсів для набуття можливостей, які гарантують воєн-
ну безпеку України.

Автори не вважають свої пропозиції остаточними й без-
апеляційними і розраховують на подальшу дискусію.
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Рис. 11. Формування інформаційної бази для Стратегічного оборон-
ного бюлетеня (варіант)
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і викликам. Пропонуються шляхи міжнародного співробітництва 
розвідувальних органів і спеціальних служб у прийнятті ефектив-
них рішень щодо вибору конкретних засобів і способів забезпечення 
національної безпеки.
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Загрози та виклики виникли разом з появою перших в 
історії людства державних утворень. Вони існували 
в найрізноманітніших сферах – воєнній, політичній, 
економічній, екологічній тощо. Уроки історії пере-
конливо свідчать про те, що для відвернення загроз, 

успішного протистояння їм або адекватної відповіді на них 
держава повинна мати спеціальні структури, які здатні сво-
єчасно отримувати й аналізувати інформацію для здійснення 
відповідних прогнозів. Держави, неспроможні реагувати на 
загрози та виклики, або втратили свою незалежність, або вза-
галі зникли назавжди з політичної карти світу. 

Перед людством постали нові, масштабні загрози та виклики, 
які виникли внаслідок переходу до інформаційного суспільства 
та настання глибоких змін в економіці й політиці. Це потребує 
не лише оновлення та вдосконалення старих, але й розроблення 
нових концепцій і теорій безпеки, докорінної зміни її стратегії й 
тактики та створення сучасних систем і механізмів протидії. 

Розвиток подій у світі зумовлений зростанням нових, гло-
бальних загроз та викликів державі й суспільству – таких, як 
тероризм, розповсюдження зброї масового ураження та тех-
нологій її виготовлення, глобальна зміна клімату, збільшення 
народонаселення та пов’язаний з цим дефіцит енергоресурсів 
і продовольства тощо. Ці чинники змушують уряди більшості 
держав світу шукати засоби протидії цим загрозам, а також 
знаходити своє місце в сучасному мінливому світі.

На ситуацію довкола України суттєво впливають також 
територіальні, демографічні та інші проблеми, які призводять 
до загострення міжнародної конкуренції за володіння природ-
ними, технологічними й інформаційними ресурсами.

Посилюються транснаціональні загрози, пов’язані з активі-
зацією міжнародного тероризму та організованої злочинності, 
зокрема піратства, з неконтрольованим розповсюдженням 
ядерної зброї та технологій виготовлення зброї масового 
ураження, зростанням незаконного й неконтрольованого обі-
гу зброї та наркотиків, а також із застосуванням нових форм 
інформаційного впливу.

Більшість аналітиків провідних країн світу виділяють 
основні загрози й виклики, визначаючи їхні пріоритети за 
важливістю проблеми або за рівнем її небезпеки. Розглянуті 
нижче загрози й виклики розкриваються в тій послідовності, 
за якою вони пов’язані між собою.

1. Зростаючий дефіцит енергетичних ресурсів зумовлю-
ється посиленням економічного потенціалу багатьох держав 
та збільшенням населення у світі, насамперед у країнах Азії, 
Африки та Латинської Америки. 

Зростання світової економіки призводить до підвищення 
потреб в енергоресурсах, переважно у нафті, природному газі, 
вугіллі, паливі для атомних електростанцій тощо. Потреби у 
споживанні нафти зростають значно вищими темпами, ніж її 
добування. Передусім це стосується світових лідерів – США 
і КНР, а також держав–членів Європейського Союзу. Нині 
більшість запасів нафти й газу контролюють країни мусуль-
манського світу і Росія. Поступово ці ресурси починають 
відігравати не лише економічну, але й політичну роль, що є 
певною небезпекою для держав, економіка яких залежить від 
постачань енергоресурсів. 

30
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Деякі західні експерти пов’язують м’яку позицію провідних 
європейських країн щодо Росії в її війні з Грузією із залежніс-
тю Заходу від поставок російських енергоносіїв. Для України, 
яка також значною мірою є енергетично залежною країною, 
в найближчій перспективі потрібно вирішувати питання, чи 
максимально знижувати таку залежність, чи йти у фарватері по-
літики Росії, яка є основним постачальником газу та нафти.

Іншою проблемою є дефіцит продовольства, яке також стає 
стратегічним товаром. Потреби в продовольстві збільшуються 
високими темпами, що пов’язано як зі збільшенням народо-
населення, так і з економічним зростанням країн “третього 
світу”. В багатонаселених азійських та африканських країнах 
поряд з досягненням економічних успіхів зростає споживання 
продовольства, але самі вони не можуть повністю забезпечити 
себе продуктами харчування. 

За даними Всесвітньої асоціації вивчення голоду, сьогодні на 
планеті проживає понад 980 млн людей, чий дохід не перевищує 
одного долара на день. А зростання світових цін на продукти протя-
гом останнього року в середньому становило близько 40 %. Наслід-
ком різкого подорожчання стали голодні бунти, хвиля яких про-
котилася по найбідніших країнах Азії та Африки у квітні 2008 р. 
Отже, поступово продовольство також перетворюється не лише 
на стратегічний, але й на політичний товар, нестача якого в деяких 
країнах впливає на їх внутрішню і зовнішню політику [1]. 

Україна має великі можливості щодо збільшення постачан-
ня продовольства, насамперед зерна, на міжнародний ринок. 
У перспективі нашій державі потрібно правильно визначити 
пріоритети для отримання максимальної економічної та по-
літичної вигоди.

2. Економічні та воєнно-політичні суперечності між 
найбільш розвиненими країнами світу інтенсивно посилю-
ються останнім часом. З одного боку, це США та їх союзники 
з НАТО, а з другого – Росія, яка прагне відновити втрачені 
після розпаду колишнього СРСР позиції на міжнародній арені. 
Російська Федерація намагається залучити на свій бік Китай та 
інші країни–члени Шанхайської організації співробітництва, 
воєнний та економічний потенціал яких поступово зростає. 
Про бажання співпрацювати з цією організацією заявили такі 
потужні країни, як Індія, Пакистан та Іран. 

Проведення операцій НАТО в Сербії та Іраку, а також 
російсько-грузинська війна і визнання Росією незалежності 
Абхазії й Південної Осетії призвели до загострення політичних 
відносин між США і Росією. Для України це означає, що в та-
ких умовах небезпечно залишатися позаблоковою державою, 
без ядерної зброї та чітких гарантій власної безпеки. Проте 
Україна має значні проблеми в реформуванні власних Збройних 
Сил через їх постійне недофінансування. 

Саме період перед вступом України до НАТО є найзагроз-
ливішим для нашої держави. Під парасолькою договору про 
забезпечення колективної безпеки можна було б дозволити 
собі не поспішати з реформуванням власних Збройних Сил і 
витрачати на оборону менше 2 % ВВП. Проте в тих умовах, 
що склалися навколо України, не фінансувати в повному обсязі 
переозброєння власних Збройних Сил дуже небезпечно. 

Серед чинників, які впливають на розвиток воєнно-політич-
ної обстановки довкола України та рівень загроз, слід виділити:

на сході – відсутність офіційно визначеного на місцевості 
(демаркованого) державного кордону з Росією по суходолу, в 
Азовському морі та Керченській протоці, що може бути в будь-
який час використане для загострення міждержавних відносин 
(як це було під час подій навколо українського острова Коса 
Тузла); наявність конфліктів у Кавказькому реґіоні, які можуть 
негативно вплинути на реалізацію планів з диверсифікації 
джерел енергозабезпечення країни;

на півдні – тимчасове базування на території України Чорно-
морського флоту Російської Федерації та безконтрольне пере-
сування озброєних підрозділів збройних сил іншої держави по 
нашій території, що створює додаткові загрози національній 
безпеці України; неврегульованість на міждержавному рівні 
питань застосування ЧФ РФ у збройних конфліктах за кордо-
ном без згоди України, що може спричинити втягування нашої 
держави в збройний конфлікт з іншою країною; 

на південному заході – існування придністровського конф-
лікту. 

Слабкість держави завжди провокувала сусідні країни на 
певні кроки. З огляду на це, Україна не має права бути слабкою.

Розглянемо детальніше проблеми, які впливають на стан 
національної безпеки України.

Після розпаду СРСР і формування пострадянського про-
стору об’єктивною тенденцією стало прагнення колишніх со-
юзних республік влитися в мінливі координати міжнародних 
відносин, щоб ефективно взаємодіяти з іншими, насамперед су-
сідніми державами. Ця поспішність цілком виправдовувалась 
міркуваннями міжнародної й національної безпеки. Особливо, 
якщо взяти до уваги хвилю збройних конфліктів на пострадян-
ському просторі та на Балканах – так звані конфлікти нового 
покоління. Проте дедалі очевидніше, що старе реґіональне 
об’єднання, яким намагалися заповнити вакуум безпеки, зазнає 
суттєвих змін через світові глобалізаційні процеси.

Першим наслідком глобалізації є посилення конкуренції, 
що проводиться всіма проти всіх і призведе, як це не пара-
доксально, до фрагментації та ще глибшого поділу світу. 
Цінності західного суспільства, які ще 15 років тому на хвилі 
демократії здавалися універсальними, виявилися принципово 
недоступними для величезної частини людства, зокрема для 
населення багатьох країн Чорноморсько-Каспійського реґі-
ону. Крім того, проблеми в цій сфері виникли через світову 
фінансово-економічну кризу. Люди в цих країнах починають 
свідомо заперечувати такі цінності, розуміючи, що вони недо-
ступні не лише для них у найближчій перспективі, але й для 
їхніх дітей і онуків. Саме тому протистояння між державами 
з різними ідеологіями та рівнями економічного розвитку може 
мати набагато запекліший характер, ніж у часи найгостріших 
криз “холодної війни”.

Іншим значущим наслідком глобалізації є зростання агре-
сивності транснаціональних корпорацій, яких більше не стри-
мує протистояння двох систем і які перетворили весь світ в аре-
ну реалізації своїх інтересів. Ситуація характеризується тим, 
що в глобальній конкуренції створилася чітка система послаб-
лення стратегічного суперника через завдавання “ударів по його 
периферії”. Раніше дві наддержави протистояли безпосередньо 
одна одній, а тепер послаблення конкурентів змінює їх еконо-
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мічні й політичні можливості. Тому на порядку денному буде 
завдавання “ударів по периферії” суперника, щоб його посла-
бити й одержати над ним конкурентні переваги. 

На сьогодні Україна – віддалена периферія ЄС і стратегічна 
периферія Росії. Вона перебуває на узбіччі глобальних проце-
сів, на жаль, як об’єкт, а не суб’єкт глобального розвитку. Тому 
й змушена вбудовуватися в ті чи інші процеси, центр яких пере-
буває поза її кордонами. В умовах глобальної жорсткої конку-
ренції Україна ризикує стати мішенню для “ударів”, які хоча 
й завдаються по ній, але насправді націлені на сусідніх гео-
політичних гравців.

Хто ж ці гравці та які їхні інтереси, що можуть становити 
небезпеку для України? Сьогодні та в недалекому майбутньому 
основними гравцями в нашому реґіоні поряд з Росією залиша-
тимуться ЄС, США та НАТО.

Європейський Союз у контексті своєї “Політики європей-
ського сусідства” демонструє намір тіснішого співробітництва 
з країнами Чорноморсько-Каспійського реґіону, утримуючись 
від підтримки їх повної інтеграції. На цей час для ЄС Україна з 
її інтересами лише віддалена південно-східна частина Європи, 
що розглядається в контексті всіх подій, які відбуваються в по-
ясі нестабільності від Балкан до Каспію. Водночас Вашингтон 
прагне спрямувати ресурси ЄС на стратегічно вигідні для США 
проекти. З більшості ключових питань, що стосуються подаль-
шого розвитку Чорноморсько-Каспійського реґіону, у США та 
ЄС розбіжностей немає. Часто “воєнний кулак” США та “м’яка 
сила” ЄС фактично доповнюють одне одного. Передусім це сто-
сується безперебійних постачань енергоресурсів в обхід Росії.

Через Україну й Чорноморський реґіон нафта і газ із Цент-
ральної Азії та Близького Сходу переправляються морськими 
комунікаціями й трубопроводами на ринки Європи. За прог-
нозом Міжнародного енергетичного агентства, використання 
нафти в Європі збільшиться до 2010 р. до 885 млн т на рік, а до 
2020 р. – до 965 млн т, а власний видобуток становитиме відпо-
відно близько 240 і 115 млн т на рік. До 2020 р. дефіцит нафти 
в реґіоні зросте до 850 млн т, тому навіть в умовах помірного 
зростання економіки Європи в найближчі 10–15 років дове-
деться вирішувати питання достачання нафти з інших реґіонів 
в об’ємі близько 160 млн т щорічно.

Зважаючи на це, США і НАТО захищатимуть шляхи тран-
спортування вуглеводнів від Каспійського реґіону та Цент-
ральної Азії до західних ринків. У цих умовах членство України 
та Грузії в НАТО (разом з новими членами Альянсу – Болгарією 
та Румунією) забезпечить надійний і раціональний контроль 
блоку над реґіоном.

Нині Росія зосередилась на досягненні реґіональної гегемо-
нії. Вона має значні прибутки від посередництва на поставках 
вуглеводнів з Центральної Азії на ринки Заходу. Її частка в 
європейському імпорті нафти становить майже третину, а 
газу – половину, причому п’ять країн Європейського Союзу 
залежать від російських газових поставок практично на 100 %. 
Більше того, Росія взяла на себе зобов’язання стосовно енерго-
забезпечення країн ЄС і Китаю в обсягах, які значно перева-
жають її можливості, оскільки видобуток власних вуглеводнів 
постійно знижується. За умови збереження нинішніх темпів 
видобутку, нафтові родовища Росії, що експлуатуються, пов-

ністю вичерпають свій ресурс через 15–20 років. Для порівнян-
ня: нафтових запасів держав Перської затоки вистачить ще не 
менш як на 80 років. Отже, збереження російського контролю 
над транзитними шляхами в Чорному морі й Україні стане для 
Москви критично важливим. Тому Росії вигідно проводити 
стосовно України політику “контрольованої нестабільності” як 
засіб утримання її під власним контролем. Для цього активно 
застосовуються різні форми та методи впливу на проросійське 
населення України, особливо в Криму та південно-східних 
областях. 

Зазначимо, що такий розвиток подій є дуже ймовірним, 
тому що Україна залишається досить уразливою державою 
до зовнішнього впливу. Для Вашингтона, який прагне забез-
печити тут свої інтереси на тривалий період, бажано, щоб 
ЄС фінансово підтримав українські економічні реформи, але 
повного взаєморозуміння з українського питання між ними 
поки що немає.

Європейський Союз схильний розглядати Україну лише як 
країну-сусіда, іншими словами, як буферну зону, що послаблює 
загрози ЄС із півдня та сходу. Такий однобічний підхід теж 
обґрунтований. Річ у тому, що авторитарні країни Близького 
й Середнього Сходу трансформуються. В епоху розвитку гло-
бального співробітництва лідери окремих держав дедалі біль-
ше розуміють, що побудова глобальної або реґіональної струк-
тури безпеки сприяє зростанню та зміцненню їх особистої 
безпеки й стабільності їхніх режимів більше, ніж замикання 
в державних кордонах. Водночас деякі лідери вважають засто-
сування методів тероризму формою не лише самозбереження 
й боротьби з внутрішньою опозицією, але й способом відсічі 
цивілізаційному натиску.

Для України, яка розташована поблизу неспокійних реґіо-
нів, це означає, що транспортними коридорами, якими прохо-
дять енергоносії та вантажі, може рухатися потік наркотиків, 
нелегальних мігрантів, терористів, контрабандної зброї та 
ядерних матеріалів. Тенденція перетворення України та всього 
Чорномор’я в транзитний реґіон для цього потоку така, що 
інтереси протидії контрабанді не повинні переважити потреби 
в розширенні торгівлі. Протягом декількох найближчих років 
нам доведеться думати не так про співробітництво в реґіоні, 
як про вимушене створення фільтрів для протидії основним 
загрозам, що виходять із зазначеного вище простору.

3. Тероризм вважається однією з найнебезпечніших загроз 
світовій спільноті. Його небезпека пов’язана з тим, що терорис-
тичні організації чимраз більше намагаються для проведення 
терористичних акцій використовувати нові вражаючі техноло-
гії, наслідком чого можуть бути численні жертви та масштабні 
економічні збитки. З огляду на це, проблема нерозповсюдження 
зброї масового ураження та технологій її виготовлення пере-
буває в тісному зв’язку із загрозою тероризму. 

Збільшення загрози тероризму у світі визначається низкою 
чинників:

1. Окремі політичні сили та кримінальні угруповання вба-
чають у тероризмі ефективний засіб досягнення політичних ці-
лей. Зважаючи на розвиток науково-технічного прогресу й поя-
ву нових технологій, лідери терористичних та екстремістських 
угруповань вишукують нові засоби й методи їх застосування
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у власних цілях. Прикладами можуть бути теракти у США 11 ве-
ресня 2001 р., захоплення школи з учнями в російському місті 
Беслан, розпилення отруйного газу в токійському метро та ін.

2. Найнебезпечнішим є те, що окремі терористичні орга-
нізації намагаються отримати доступ до зброї масового ура-
ження або до технологій її виготовлення. Важко передбачити 
й спрогнозувати наслідки, якщо терористам справді вдасться 
отримати такий доступ і застосувати цю зброю.

3. Останнім часом простежується тісний зв’язок терорис-
тичних організацій з організованими злочинними угрупо-
ваннями. В різних куточках світу терористичні організації за 
джерело фінансування використовують незаконну торгівлю 
зброєю та вибуховими речовинами, незаконне розповсюдження 
наркотичних речовин, піратство, торгівлю людьми, здійснен-
ня злочинів в економічній сфері, махінації з банківськими 
рахунками тощо.

Основними джерелами фінансування терористичних орга-
нізацій є незаконна торгівля зброєю та вибуховими речови-
нами, незаконне розповсюдження наркотичних речовин і пі-
ратство.

Незаконна торгівля зброєю та вибуховими речовинами 
безпосередньо пов’язана з діяльністю терористичних органі-
зацій і злочинних угруповань, які використовують отримані 
кошти як одне із джерел власного фінансування і задовольня-
ють власні потреби у зброї та вибухових речовинах. Крім того, 
незаконна торгівля зброєю та вибуховими речовинами сприяє 
налагодженню контактів між терористичними організаціями 
та криміногенними структурами, зокрема з організованими 
злочинними угрупованнями. 

Тероризм і незаконна торгівля зброєю та вибуховими 
речовинами в деяких країнах Азії й Африки тісно пов’язані з 
наркобізнесом і піратством.

Незаконне розповсюдження наркотичних речовин по-
чало активно використовуватися терористичними організаці-
ями для фінансового забезпечення своєї діяльності. Певною 
мірою це стало можливим завдяки існуванню в реґіонах, що 
підконтрольні терористичним угрупованням, сприятливих 
природних умов для вирощування рослин, які містять нарко-
тичні речовини. 

За офіційними повідомленнями засобів масової інформації, 
до розповсюдження наркотичних речовин, зокрема, причетні 
Талібан і Аль-Каїда, непальські та індійські маоїсти, “Тигри 
визволення таміл іламу” (Шрі-Ланка), Об’єднана державна 
армія (United wa state army) у М’янмі та ін.

Двадцять років тому так званий золотий трикутник (терито-
рія, яка охоплювала північні реґіони Лаосу й Таїланду, а також 
східні райони М’янми – колишньої Бірми) був одним з голов-
них постачальників наркотичних речовин на світовий “чорний 
ринок”. Вдалі операції армій Таїланду й Лаосу дещо знизили 
активність наркобізнесу в цих державах, але м’янмівський 
уряд і досі не спроможний повністю взяти ситуацію під свій 
контроль на власній території.

Незаконний обіг наркотиків в Афганістані та країнах Пів-
денної Азії пов’язаний переважно з розповсюдженням п’яти 
наркотичних речовин – героїну, гашишу, опіуму, трав’яного 
гашишу та метаквалону. Зазначимо, що вартість 1 кг героїну 

в цих країнах значно нижча, ніж на міжнародному ринку нар-
котиків.

У деяких районах Афганістану, Пакистану та Індії вироб-
ництво наркотичної сировини є дуже прибутковим бізнесом.

Індійська терористична організація маоїстської спрямова-
ності “Naxalities” для вирощування опіумного маку активно 
залучає місцевих фермерів у штаті Джаркханд. Оскільки макові 
плантації розташовуються серед пшеничних полів, то поліції 
важко їх виявити, а в разі виявлення вона наштовхується на 
відчайдушний опір фермерів. 

Такий заборонений бізнес приваблює фермерів перед-
усім значними прибутками. За повідомленнями експертів, на 
площі 1000 кв. футів за 100 днів можна виростити достатньо 
опіумного маку, щоб отримати 1 кг чистого опіуму. В одержа-
ному від його реалізації прибутку частка фермера становить 
25 тис. індійських рупій (близько 550 доларів США), а решта 
витрачається маоїстами для забезпечення їх сепаратистської 
діяльності на території Індії.

Піратство останнім часом значно активізувалося в Індій-
ському океані, особливо біля узбережжя Сомалі. Як вид зло-
чинної діяльності, воно пов’язане з прагненням організованих 
злочинних угруповань захопити екіпаж судна і вантаж з метою 
отримання викупу або подальшого продажу вантажу й судна. 
Донедавна тактика дій піратів полягала у здійсненні нападів 
на судна (переважно вночі) біля узбережжя, в гирлі судноплав-
ної річки або біля малонаселеного узбережжя материка чи 
островів Індійського океану, в захопленні як заручників чле-
нів команди, заволодінні вантажем для його реалізації, зміні 
назви судна та його подальшому використанні для здійснення 
контрабанди наркотиків, незаконного переправляння зброї, 
торгівлі людьми тощо.

Упродовж останніх трьох років найбільшої гостроти набула 
проблема піратства біля узбережжя Сомалі, що впливає на 
стан безпеки й економіки в реґіоні. Цей добре організований 
кримінальний бізнес не лише підтримує громадянську війну в 
країні, але й становить потенційну загрозу, з огляду на його ви-
користання міжнародними терористичними організаціями.

Протягом тільки 2008 р. Міжнародне морське бюро (Inter-
national Maritime Bureau) зафіксувало понад 60 піратських на-
падів на судна біля узбережжя Сомалі, причому більше полови-
ни з них закінчувалися захопленням суден, екіпажу й вантажу. 

Дії піратів мають ознаки актів організованих злочинних 
угруповань з чіткою ієрархією та розмежуванням ролей – орга-
нізаторів, розвідників (завчасне отримання інформації про курс 
корабля з цінним вантажем), бойовиків (безпосередній напад 
на судна) та структур забезпечення злочинної діяльності. 

Сомалійські пірати розширили зони своєї дії, змінивши 
тактику. Вони переобладнали середні рибальські сейнери в 
так звані материнські судна з двома-трьома швидкохідними 
катерами, запасом пального, води й продовольства. Такі сей-
нери обладнані сучасними системами навігації, супутниковим 
зв’язком і радарами.

У разі виявлення судна, яке не охороняється військовими 
кораблями, пірати, озброєні автоматами і навіть ручними 
гранатометами, на швидкохідних катерах наздоганяють його. 
Одна група обстрілює палубу й капітанську рубку, інша за 



Наука і оборона 1’2009

Роль розвідувальних органів 
у протидії сучасним загрозам і викликам34

допомогою спеціальних гаків піднімається на борт і захоплює 
судно разом з екіпажем.

Найбільшу небезпеку становлять дії піратів в Аденській 
затоці, через яку щорічно прямує понад 16 000 суден різних 
країн.

Останнім часом боротьбі з піратством приділяють знач-
ну увагу уряди США, Франції, Великої Британії, КНР, Індії, 
Малайзії, Індонезії, Сінгапуру, Шрі-Ланки. У рамках реґіональ-
ного співробітництва в питаннях боротьби з піратством ВМС 
цих країн проводять спільні заходи щодо гарантування безпеки 
судноплавства в акваторії Індійського океану, насамперед на 
основних водних шляхах.

Таке співробітництво передбачає:
обмін інформацією про дії піратів в окремих районах 

океану;
спільні пошуково-рятувальні дії на морі в разі захоплення 

або спроби захоплення судна, команди й вантажу;
взаємну допомогу під час переговорів з піратами щодо 

звільнення заручників (судна й вантажу);
спільні дії щодо патрулювання та знищення піратських 

суден;
спільні навчання протидії піратству тощо.
Наведемо приклад реґіонального співробітництва в пи-

таннях боротьби з піратством. Згідно з рішенням НАТО від 
24 жовтня 2008 р., три кораблі НАТО були направлені до 
берегів Сомалі для захисту від піратів цивільних суден, які 
перевозять гуманітарну допомогу в рамках Всесвітньої продо-
вольчої програми ООН. Ці судна належать одній з постійних 
морських груп НАТО, яка складається з семи кораблів. До 
берегів Сомалі свої кораблі відрядили Італія, Греція та Велика 
Британія. Крім того, чотири фрегати, що належать Німеччині, 
США й Туреччині, проводять маневри біля берегів країн 
Перської затоки, з якими співпрацює НАТО, – Кувейту, ОАЕ, 
Катару та Бахрейну. Кораблям дозволено вступати в бойові дії 
відповідно до правил, установлених міжнародним морським 
законодавством [3].

Боротьба з тероризмом, яка є колективною справою всіх 
держав світу, потребує розроблення спільної, єдиної страте-
гії. Ця стратегія має передбачати різнорідні заходи – від ви-
явлення та запобігання створенню політичних, економічних 
і соціальних основ тероризму до боротьби з цим явищем на 
всіх стадіях – від етапу навчання бойовиків до випереджання 
та припинення терактів на території конкретних країн.

4. Зміна клімату та пов’язані з цим явища, що призводять 
до стихійних лих, катастроф, нестачі питної води в певних ре-
ґіонах світу, поширення епідемій (зокрема пташиного грипу) й 
епізоотій, також є загрозою і викликом для світової цивілізації. 
Раніше такі проблеми не потребували першочергової уваги 
України. Глобальні зміни клімату обрушувалися катаклізмами 
лише на інші країни, але останні події, пов’язані з повінню в за-
хідних областях нашої держави, свідчать про те, що ці питання 
безпосередньо стосуються нас, як і кожної країни світу.

Прогнозування подій, можливих причин природних ката-
строф і кліматичних змін дає можливість своєчасно підготува-
тися до них і мінімізувати трагічні наслідки та значні економіч-
ні збитки. З огляду на це, фахівці в галузі державної безпеки 

й оборони стали приділяти більше уваги питанням створення 
екологічної розвідки та широкого залучення до прогнозного 
аналізу інформації відповідних державних структур.

Актуальність цієї проблеми зростає через появу в арсеналі 
збройних сил деяких держав так званої екологічної зброї, якою 
можна викликати в певних реґіонах світу штучні зміни клімату – 
землетруси, буревії, цунамі, зливи тощо. 

Проаналізовані сучасні загрози та виклики впливають на 
стан національної безпеки не лише України, але й інших дер-
жав світу. Значно посилюються роль і місце розвідувальних 
органів у протидії цим загрозам і викликам.

Відповідно до Закону України “Про розвідувальні органи 
України” [4], органи державної влади отримують розвідуваль-
ну інформацію (зокрема про потенційні загрози та виклики) 
від розвідувальних органів, яка допомагає прийняти правильні 
рішення щодо вибору засобів і шляхів забезпечення національ-
ної безпеки України [5].

На розвідувальні органи України покладаються такі основ-
ні завдання [4]:

добування, аналітична обробка та надання органам дер-
жавної влади розвідувальної інформації; 

здійснення спеціальних заходів, спрямованих на підтримку 
національних інтересів і державної політики України в еконо-
мічній, політичній, воєнній, військово-технічній, екологічній 
та інформаційній сферах; 

зміцнення обороноздатності, економічного й науково-тех-
нічного розвитку, захисту та охорони державного кордону.

Своєчасне виявлення загроз національній безпеці – дуже 
складний процес: в умовах динамічних змін загроз і викликів 
моніторинг стає дедалі важчим; наявних ресурсів, сил і засобів 
розвідувальних органів окремих держав для забезпечення по-
трібного (визначеного) рівня національної безпеки не вистачає. 
Вихід з цього становища вбачаємо в організації співпраці сил 
і засобів розвідувальних органів дружніх держав.

В Україні в рамках цього процесу потрібно визначити межі 
інформаційного поля з розвідувальними ознаками (далі оперу-
ватимемо терміном “розвідувальне інформаційне поле” – РІП). 
Розвідувальну інформацію про сучасні загрози та виклики 
національній безпеці розвідувальні органи України добувають 
з РІП, але покриття всього РІП неможливе через обмеження, 
зумовлені недостатністю ресурсів, які потрібні наявним силам 
і засобам розвідувальних органів.

Зазначимо, що в умовах глобалізації та взаємозалежності 
стирається грань між внутрішніми й зовнішніми ресурсами 
захисту та забезпечення національних інтересів. Жодна, навіть 
наймогутніша держава світу, не в змозі самотужки розв’язати 
всі свої проблеми. Отже, розраховувати на гарантований за-
хист національних інтересів лише власними зусиллями, поза 
широким міжнародним співробітництвом, нереально.

Тому потрібно визначити, яку частину РІП покриватимуть 
розвідувальні органи України. Решту розвідувальної інформа-
ції про сучасні загрози й виклики національній безпеці України 
маємо отримувати через міжнародне співробітництво. Така 
співпраця з обміну розвідувальною інформацією в цій сфері 
гарантуватиме захист і забезпечення національних інтересів 
як України, так і зацікавлених країн світу.
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Прикладом міжнародної співпраці з питань безпеки є про-
ведення науково-практичного семінару з питань безпеки Чорно-
морського реґіону, який відбувся 24–25 вересня 2007 р. в Націо-
нальній академії оборони України в рамках Гарвардської прог-
рами чорноморської безпеки [6]. На семінарі розглянуто такі 
проблеми, як розповсюдження зброї масового ураження, конт-
рабанда наркотиків, торгівля людьми, погіршення екології, не-
безпека руйнування енергокомунікацій і тероризм. Крім цього, 
проаналізовано загрози безпеці в реґіоні та обговорено роль 
міжнародного співробітництва щодо зниження їх рівня.

З аналізу ситуації, що склалась у сфері національної без-
пеки, можна зробити такі висновки: 

по-перше, успішно протистояти сучасним загрозам і ви-
кликам можуть лише ті держави, які мають відповідні прог-
рами, ресурси й органи управління ними; органи управління 
не можуть ефективно функціонувати без своєчасно наданої 
розвідувальними органами аналітичної інформації випере-
джального характеру;

по-друге, ефективніше та з найменшими затратами власних 
ресурсів протистояти сучасним загрозам і викликам можуть 
держави, об’єднані в політичні й економічні союзи – такі, на-
приклад, як Європейський Союз.

Отже, різного характеру виклики та загрози світовій спіль-
ноті мають спонукати розвідувальні органи й спеціальні служ-
би держав до тіснішої взаємодії та співпраці. 
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Розглядаються суперечності в організації територіальної оборони 
України та обґрунтовуються підходи до визначення її ролі й місця 
в загальній системі оборони держави та до розподілу зусиль у ході 
виконання завдань оборони.
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Міністр оборони України та Начальник Генераль-
ного штабу – Головнокомандувач Збройних 
Сил України визначили мету трансформації 
Збройних Сил, яка полягає в розробленні та 
поєднанні в одне ціле інноваційних концепцій 

застосування та розвитку військ (сил). Це забезпечить досяг-
нення нових оперативних спроможностей військ і підвищення 
бойової готовності, ефективності та взаємосумісності Збройних 
Сил України зі збройними силами країн-партнерів [1].

Одним з найважливіших напрямів досягнення мети транс-
формації Збройних Сил України є розроблення принципово 
нових підходів до організації системи територіальної оборони 
України, що зможе суттєво вплинути на підвищення рівня 
боєздатності Збройних Сил і держави в цілому.

Невеликі країни здебільшого не спроможні стримувати 
агресію сильного противника у формі зосередженого удару, 
але, як видно з історичного досвіду, вони зберігають потенційну 
спроможність активно захищати свій суверенітет, застосовуючи 
мобільні дії регулярних військ і сил місцевої оборони [2].

Сучасні воєнні конфлікти характеризуються високими тем-
пами ведення операцій, мобільністю військ, широким засто-
суванням сил спеціальних операцій і веденням інформаційної 
війни для досягнення мети агресії в короткі терміни. Обме-
ження термінів зумовлюється ймовірністю втручання в кон-
флікт ООН або воєнно-політичних блоків. 

Аналіз воєнних конфліктів початку ХХІ ст. на Близькому 
Сході, в Центральній Азії та на Кавказі свідчить, що з розв’я-
занням конфлікту активізується діяльність терористичних 
організацій та іррегулярних військ [3, 4]. Отже, принципово 
змінюються способи ведення війни – від заздалегідь підго-
товленої оборони зовнішніх кордонів країни до організованої 
оборони внутрішніх рубежів, зон та окремих об’єктів або за-
стосування тісного поєднання цих способів. Іншими словами, 
сучасна наука прогнозує неможливість ефективної оборони 
території держави по зовнішньому периметру та передбачає 
глибоке вторгнення й активні дії агресора на всьому просторі 
оборони держави. Через це різко зростає значення територі-
альної оборони (ТрО) [5].

Відповідно до Закону України “Про оборону України” [6], 
ТрО є системою загальнодержавних воєнних і спеціальних 
заходів, що здійснюються в особливий період і спрямовані на 
виконання завдань:

охорони та захисту державного кордону;
забезпечення умов для надійного функціонування органів 

державної влади та органів військового управління і страте-
гічного (оперативного) розгортання військ (сил);

охорони та оборони важливих об’єктів і комунікацій;
боротьби з диверсійно-розвідувальними силами, іншими 

озброєними формуваннями агресора та антидержавними не-
законно утвореними озброєними формуваннями; організації 
та здійснення евакуаційних заходів;

проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних 
робіт у небезпечних районах; захисту населення від наслідків 
воєнних дій та аварій (руйнувань), зумовлених застосуванням 
засобів ураження, терористичними актами й диверсіями;

підтримання правового режиму воєнного стану.
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Аналізуючи зміст визначених завдань, можна зробити 
висновок, що ТрО України частково бере на себе виконання 
завдань Служби безпеки України, Державної прикордонної 
служби, Міністерства внутрішніх справ, сил Цивільного за-
хисту населення та Збройних Сил України в особливий період, 
а керування військовими формуваннями та правоохоронними 
органами передається від міністерств і відомств (Кабінету 
Міністрів України) до органів місцевої виконавчої влади. Але 
Збройні Сили, наприклад, беруть участь у виконанні 85 % зав-
дань, які покладаються на систему ТрО. 

Відповідальність за охорону державного кордону, оборону 
важливих об’єктів, боротьбу з диверсійно-розвідувальними 
групами та незаконно створеними збройними формуваннями, 
а головне – управління військовими частинами Збройних Сил 
та інших силових структур України в особливий період по-
кладається на цивільних посадових осіб (голів держадміністра-
цій областей і районів), які не мають ні спеціальних знань, ні за-
собів управління, ні фахової підготовки. Крім того, Положення 
про територіальну оборону України [7] з уведенням в дію плану 
ТрО передбачає підпорядкування голів обласних і районних 
органів державної виконавчої влади, які очолюють штаби зон 
(районів) ТрО, Командувачу Сухопутних військ Збройних Сил 
України. 

Отже, з уведенням плану ТрО за оборону держави відпо-
відають керівники Збройних Сил та органи управління терито-
ріальною обороною, а управління місцевими органами влади 
здійснюється Президентом, Кабінетом Міністрів України та 
Командувачем Сухопутних військ Збройних Сил України. 
Існуюча система вносить дезорганізацію в управління держа-
вою та передбачає подвійне (іноді потрійне) підпорядкування 
місцевих органів різним гілкам державної влади, що ускладнює 
управління підлеглими структурами.

З аналізу загроз національній безпеці України у воєнній 
сфері бачимо, що можливість узгоджених дій зовнішнього та 
внутрішнього противника не передбачається. Сьогодні домінує 
думка про об’єднання нації перед зовнішньою агресією. Разом 
з тим, історичний досвід показує, що таке бачення організації 
захисту національної безпеки майже завжди спростовувалось 
реальними діями та призводило до невиправданих втрат і пора-
зок. Аналіз сучасних воєнних конфліктів підтверджує висновок 
про те, що успіх прикордонного воєнного конфлікту значною 
мірою залежить від рівня узгодженості бойових дій між вій-
ськами агресора та внутрішніми антидержавними збройними 
формуваннями [3, 4]. Недооцінювання взаємоузгоджених дій 
агресора з внутрішніми іррегулярними силами призводить до 
серйозних помилок у плануванні застосування Збройних Сил 
та організації ТрО держави.

Проблеми підготовки та ведення ТрО України досліджува-
лись провідними фахівцями в цій галузі. Автори досліджень 
відзначають суттєві суперечності між великим обсягом зав-
дань ТрО, до яких залучаються Збройні Сили, та обмеженими 
можливостями військ і звертають увагу на серйозні проблеми 
в організації управління системою ТрО в особливий період. 
Незважаючи на глибокі наукові дослідження завдань ТрО та 
участі Збройних Сил у їх виконанні, нині в цих питаннях ще 
залишається низка суперечностей.

Аналіз спроб удосконалення організації ТрО України дає 
змогу зробити висновок, що вони є багатоплановими й харак-
теризуються наявністю аспектів теоретичного й практичного 
характеру, які тісно взаємопов’язані. Тому виникла потреба 
суттєвого доопрацювання основних теоретичних положень 
щодо організації ТрО України.

Розглядаючи існуючі варіанти системи ТрО різних країн 
світу, можна назвати чотири основні підходи до визначення її 
ролі та місця в загальній системі оборони держави, до форму-
лювання її змісту та розподілу зусиль між збройними силами 
й силами ТрО в ході виконання завдань оборони держави.

1. ТрО – комплекс державних і воєнних заходів, що прово-
дяться з метою безпосередньої оборони території держави 
та підтримки на своїй території бойових дій військ, які вхо-
дять до складу воєнно-політичного блоку. Така система засто-
совується більшістю країн – членів НАТО (США, ФРН, Великої 
Британії тощо). Збройні сили країн–членів НАТО виконують 
завдання захисту національних інтересів у складі об’єднаних 
сил або самостійно. Для оборони національної території країн 
застосовуються сили ТрО. Збройні сили можуть залучатися до 
заходів цивільної оборони, якщо виконання таких завдань не 
впливає на виконання заходів оборони держави.

2. ТрО – комплекс державних і воєнних заходів, спрямованих 
на підтримку та забезпечення бойових дій збройних сил держави. 
Сили ТрО застосовуються для охорони важливих об’єктів (зокре-
ма, військових), посилення охорони державного кордону, оборо-
ни населених пунктів, участі в протидиверсійних операціях та ве-
дення бойових дій “партизанськими” способами в тилу агресора. 
У таких умовах збройні сили використовуються лише для вико-
нання завдань оборони держави, а сили ТрО – для їх підтримки 
та всебічного забезпечення. Така система ТрО застосовувалась 
В’єтнамом у війні зі Сполученими Штатами Америки і зараз 
планується до застосування в деяких пострадянських країнах. 

3. ТрО – комплекс державних заходів, що здійснюються в 
реґіонах, де немає регулярних військ, і спрямовуються на ко-
ординацію управління діяльністю місцевих органів державної 
влади, органів військового управління, правоохоронних органів 
і сил цивільного захисту населення для підтримки правового 
режиму воєнного стану, організації протидії противнику, 
ліквідації наслідків катастроф і застосування противником 
засобів масового ураження. Так була організована ТрО в ко-
лишньому Радянському Союзі. Управління нею покладалося 
на командування Військового округу воєнного часу. Для під-
силення військ ТрО зі складу інших військових округів могли 
передаватися регулярні війська – частини Сухопутних військ, 
авіація, сили ППО, а під час оборони морського узбережжя – 
військові кораблі.

Отже, основні угруповання збройних сил залучаються до 
виконання завдань захисту національних інтересів за межами 
національних кордонів. Завдання ТрО держави покладаються 
на сили територіальної оборони та військові частини, які спе-
ціально виділені для підсилення формувань ТрО. Схожа за 
змістом та масштабніша за розмахом ТрО формується в країнах 
Азії (Китаї, Північній Кореї тощо), в яких до ТрО залучається 
все населення країни. Для цього в мирний час запроваджується 
обов’язкова військова підготовка.
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4. ТрО – комплекс державних і воєнних заходів, спрямованих 
на формування, підготовку та застосування військових форму-
вань для посилення збройних сил, захисту важливих об’єктів, 
ведення розвідки й боротьби з іррегулярними військами та 
виконання поліцейських функцій підрозділами, дислокованими 
у віддалених районах країни. Така система ТрО застосовувалась 
в Анголі, Ефіопії, Конго та деяких інших країнах. У цьому разі 
сили ТрО входять до складу збройних сил як окремий рід військ, 
комплектуються за територіальним принципом і виконують зав-
дання охорони та оборони населених пунктів, комунікацій і 
важливих об’єктів на закріпленій території. Якщо в районі від-
повідальності проводиться операція регулярними військами, 
то підрозділи ТрО входять до складу сухопутних військ на 
період ведення бойових дій. Отже, регулярні війська (мобільні 
сили) залучаються до ведення операцій (бойових дій) на всій 
території держави, а територіальні війська, як складова частина 
збройних сил, охороняють та обороняють важливі об’єкти й 
виконують поліцейські функції в районах відповідальності.

Система ТрО України, на наш погляд, має виконувати 
такі завдання, які забезпечують підтримку військ (сил) у ході 
стратегічного (оперативного) розгортання та подальшого 
застосування Збройних Сил в особливий період. Практика 
свідчить, що чим нижчий бойовий потенціал збройних сил 
держави, тим потужніші сили ТрО та більший обсяг завдань, 
які на них покладаються. Захист територіальної цілісності та 
національних інтересів – одне з основних завдань усіх орга-
нів влади та державних інститутів. Конституцією України на 
Збройні Сили покладено відповідальність за оборону держави, 
захист її суверенітету, територіальної цілісності та недоторкан-
ності кордонів, стримування та відсіч збройної агресії проти 
України, тому безпосереднє управління обороною держави 
має здійснювати Президент – Верховний Головнокомандувач 
Збройних Сил України через систему управління ними.

Аналізуючи підходи до організації ТрО в різних країнах 
світу [8, 9], можна зробити висновок, що на її формування 
впливають:

рівень загроз національній безпеці у воєнній сфері;
боєздатність збройних сил та їх потенційні можливості 

забезпечити оборону держави;
наявність, склад і рівень готовності військових формувань 

та правоохоронних органів до підтримки правопорядку в дер-
жаві в особливий період;

стан воєнно-політичної обстановки в державі й наявність 
етнічних, міжконфесійних, расових та інших проблем, які 
можуть загострюватися в ході агресії.

Визначаючи заходи ТрО України, потрібно ретельно про-
аналізувати конкретні чинники, що впливають на зміст, зав-
дання та склад сил, які залучаються до їх виконання. Брати за 
зразок систему ТрО будь-якої іншої країни недоцільно, тому 
що для кожної держави характерні свої, конкретні загрози на-
ціональній безпеці, рівень боєздатності вітчизняних збройних 
сил та відповідний фінансово-економічний потенціал.

Щоб підвищити ефективність оборони держави, більшість 
країн світу застосовують комплекс загальнодержавних, воєнних 
і спеціальних заходів, які прийнято називати територіальною 
обороною держави. Частини й підрозділи силових структур, які 

призначені для виконання завдань ТрО, а також підрозділи, що 
формуються із залишків мобілізаційних ресурсів в особливий 
період, становлять сили ТрО держави.

На наш погляд, на сили ТрО України можуть покладатися 
такі завдання:

охорона та оборона важливих об’єктів, у тому числі військо-
вих, якими є стартові позиції військ ППО і ракетних військ, 
пункти збору озброєння й техніки, польові шпиталі, об’єкти 
військового тилу тощо;

утримання маршрутів висування та маневру військ (сил);
надання технічної допомоги щодо ремонту й обслугову-

вання техніки та озброєння;
надання допомоги військам у забезпеченні продовольством, 

пальним, майном і транспортом відповідно до правових засад 
воєнного часу;

організація протидії антидержавним виступам та заходам 
інформаційного впливу на населення;

інші завдання, які забезпечують успішні дії з’єднань, вій-
ськових частин і підрозділів Збройних Сил.

Рівень загроз територіальній цілісності держави та стан 
боєздатності армії унеможливлює залучення Збройних Сил 
України до виконання завдань, не пов’язаних з конституційним 
призначенням Збройних Сил.

Надзвичайно важливо виділити два способи організації 
ТрО: перший – на території, де ведуться бойові дії регулярними 
військами; другий – на території, де регулярні війська відсутні 
або виконують окремі завдання оборони держави.

Історичний досвід ведення воєн підтвердив основний прин-
цип управління військами – єдиноначальність, який передбачає 
централізацію управління воєнними діями у визначеному райо-
ні в одних руках. Отже, загальне управління обороною держави 
зосереджується в Генеральному штабі Збройних Сил України, 
а на території, де ведуться бойові дії, управління територі-
альною обороною, діями об’єднаного угруповання військ 
та інших військових формувань, утворених відповідно до за-
конів України, має здійснювати Командувач Об’єднаного опе-
ративного командування.

Місцеві органи влади мають виконувати функціональні 
обов’язки в тісній взаємодії з військовим командуванням і діяти 
відповідно до Закону України “Про правовий режим воєнного 
стану” [10]. У районах, де не ведуться бойові дії і правовий 
режим воєнного стану не вводився, правоохоронні органи 
та силові структури виконують завдання за функціональним 
призначенням; управління ними здійснюють міністерства та 
відомства за підпорядкованістю. 

Завдання, що стосуються формування та підготовки підроз-
ділів ТрО, утримання маршрутів маневру військ, проведення 
мобілізаційних заходів, організації взаємодії в ході виконання 
завдань пропуску військ, організації оборони воєнних об’єктів 
та контролю за виконанням інших завдань ТрО, виконують вій-
ськові комісаріати. Місцеві органи державної влади, які підпо-
рядковані Президенту та Кабінету Міністрів України, зобов’язані 
організовувати допомогу й усебічну підтримку військам і силам 
ТрО та виконувати основні функції державного управління на 
місцях. Управління військкоматами та територіальною оборо-
ною здійснює штаб Сухопутних військ Збройних Сил України.
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Роль і місце територіальної оборони України
в загальній системі оборони держави

Узагальнюючи результати аналізу підходів до визначення 
ролі й місця ТрО в загальній системі оборони України, можна 
зробити висновок, що територіальна оборона України є комп-
лексом спеціальних заходів, запланованих органами державної 
влади, військового управління і правоохоронними органами та 
спрямованих на посилення бойового потенціалу Збройних Сил 
України в особливий період.

Дослідження проблем організації ТрО України та їхній 
аналіз свідчать, що постала потреба переходу від принципу 
“Збройні Сили – для ТрО” до принципу “ТрО – для Збройних 
Сил України”.

Євроатлантичні інтеграційні процеси, що простежують-
ся сьогодні в Україні, потребують проведення масштабних 
трансформаційних заходів, які дадуть змогу наблизити основ-
ні показники боєздатності Збройних Сил до сучасних вимог, 
досягти якісно нового рівня управління обороною держави та 
зробити гнучким процес оборонного планування. Надзвичайно 
важливо під час визначення та впровадження в життя завдань 
трансформації Збройних Сил України не лише розв’язати іс-
нуючі в них проблеми, але й доповнити систему національної 
безпеки дієздатною системою ТрО, якій надати збалансованого 
завершеного вигляду. 

Підняти весь комплекс проблем, що стосуються організа-
ції ТрО, в межах одного відомства неможливо. Вони мають 
розв’язуватись на основі системного підходу в межах єдиної 
програми на міжвідомчому рівні. Щоб визначити роль і місце 
ТрО в загальній системі оборони держави, мають бути до-

опрацьовані законодавчі й відомчі нормативні документи з 
питань підготовки та ведення ТрО і залучення військ (сил) до 
виконання завдань ТрО України. 

Список літератури
1. Державна програма розвитку Збройних Сил України на 2006–2011 роки 

(основні положення).– К.: МО України, 2005.– 40 с.
2. Рискин А. Ополчение получает приоритетное развитие // Независимое 

воен. обозрение.– 1999.– № 8.– С. 3. 
3. Владимиров В. Наземная операция ВС США и их союзников против 

Ирака // Зарубеж. воен. обозрение.– 2004.– № 1.– С. 11–19.
4. Перепелиця Г. М. Конфлікти в посткомуністичній Європі.– К.: Фоліант, 

2003.– 432 с.
5. Фролов В. С., Романченко І. С., Палій В. В. Територіальна оборона 

України: якою їй бути? // Наука і оборона.– 2007.– № 1.– С. 18–23.
6. Про оборону України: Закон України від 05.10.2000 р. // Відом. Верхов-

ної Ради України.– 2000.– № 49.– С. 1002–1013.
7. Положення про територіальну оборону України: Затв. Указом Прези-

дента України від 02.10.2001 р.– К., 2001.– 13 с.
8. Ковалев В. В армии союзной Белоруссии. Что такое территориальная 

оборона? // Красная звезда.– 2002.– 10 окт.
9. К стандартам Альянса // Молодежь Эстонии.– 2003.– 25 янв.
10. Про правовий режим воєнного стану: Закон України від 06.04.2000 р. // 

Законодавство України з питань військ. сфери: Зб. законів та ін. нормат.-пра-
вових актів.– К.: Азимут-Україна, 2003.– С. 92–99.

Надійшла до редакції 05.12.2008.

39



Наука і оборона 1’2009

Проблеми фахової та бойової підготовки
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Управління якістю 
військової освіти: 
теорія, методологія, 
практика
Розглядаються теоретичні, методологічні та практичні аспекти 
управління якістю підготовки військових фахівців як важливої скла-
дової функціонування системи військової освіти. Визначаються на-
прями, закономірності та принципи розвитку військової освіти май-
бутнього інформаційного суспільства. Висвітлюються багатофак-
торність процесу управління, побудова його логіки та взаємодія різних 
ланок. Обґрунтовуються необхідність і сутність системного підходу 
до управління якістю освіти.
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В умовах світової глобалізації та інформатизації, 
посилення ролі військового чинника у врегулю-
ванні міжнародних кризових явищ, стрімкого 
зростання обсягу військово-наукових знань, роз-
роблення й випробування нових систем озброєння 

та військової техніки й забезпечення принципів їх системного 
застосування в конфліктних реґіонах управління якістю освіти 
стає актуальною, ключовою проблемою не лише навчальних 
закладів усіх рівнів акредитації, але й держави і набуває важ-
ливого політичного, соціального, економічного, науково-техніч-
ного й оборонного значення [5, 6, 18, 22]. Привернення уваги 
до цієї проблеми викликане й тим, що нині в усьому світі про-
стежується стійке зниження якості освіти. 

Актуальність проблеми управління якістю підготовки 
військових фахівців у сучасних умовах визначається низкою 
чинників:

по-перше, від якості підготовки залежить рівень обороно-
здатності держави та бойової готовності й боєздатності Зброй-
них Сил України;

по-друге, якість освіти визначає розвиток військової науки, 
техніки й озброєння та їх застосування;

по-третє, якість підготовки офіцерських кадрів сприяє фор-
муванню важливості й престижності військової служби;

по-четверте, підвищення якості військової освіти сприяє 
формуванню військової еліти й загальної культури військового 
середовища та визначає їх позитивний вплив на суспільство і 
статус військовослужбовців у суспільстві;

по-п’яте, якість підготовки фахівців у вищих військових 
навчальних закладах (ВВНЗ) набуває дедалі більшого значен-
ня в забезпеченні конкурентоспроможності військової освіти 
нашої держави серед інших країн, в яких готуються військові 
професіонали;

по-шосте, якість здобутих у ВВНЗ знань, умінь і навичок 
зумовлює спроможність військових фахівців ефективно ви-
конувати завдання в миротворчих операціях і сприяє утвер-
дженню авторитету нашої держави та її Збройних Сил на 
міжнародній арені.

Зауважимо, що в минулому традиційні засади підготовки 
фахівців ґрунтувалися переважно на специфічних цілях і змісті 
освіти, методологічних та ідеологічних настановах, наявних 
політичних, військових, технологічних та економічних вимогах 
і умовах. Проблема якості освіти декларувалася, але не була 
дієво матеріалізована.

Метою сучасного етапу розвитку військової освіти мають 
бути нарощування її інноваційного потенціалу, інтеграція у 
європейський і світовий військово-освітній та правовий про-
стір, підготовка військових фахівців з високим рівнем профе-
сіоналізму, компетентності, інтелектуального розвитку й загаль-
ної та військово-професійної культури, спроможних з високою 
ефективністю виконувати поставлені завдання щодо національ-
ної безпеки й оборони Вітчизни та здатних до самонавчання, 
розвитку власної творчої індивідуальності, невтомного й на-
полегливого самостійного засвоєння нових знань і примножен-
ня їх протягом життя, орієнтації в широких потоках різнома-
нітної інформації та прийняття оптимальних рішень у нестан-
дартних умовах.
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Основними напрямами розвитку військової освіти є: 
інтеграція із загальнодержавною освітою, неперервність, 

військово-професійна спрямованість підготовки фахівців усіх 
рівнів і ланок управління; 

випереджальний характер підготовки висококваліфікова-
них військових фахівців щодо потреб розвитку Збройних Сил 
України; 

збереження та розвиток досягнень і традицій вітчизняної 
вищої військової школи; 

диверсифікація військової освіти, забезпечення різноманіт-
ності форм і видів підготовки військових фахівців; 

органічне поєднання військової освіти й науки, всебічне нау-
ково-методичне забезпечення військово-педагогічного процесу; 

формування єдиних підходів до підготовки фахівців вищих 
ланок управління різних відомств (формувань); 

оптимізація мережі навчальних закладів, підрозділів, цент-
рів перепідготовки та підвищення кваліфікації науково-педа-
гогічних працівників, офіцерів кадру та запасу; 

інформатизація, застосування освітніх інновацій та інфор-
маційно-комунікаційних технологій; 

удосконалення й модернізація існуючої матеріально-тех-
нічної бази військових навчальних закладів, навчальних цен-
трів і полігонів; 

забезпечення підготовки фахівців сучасними зразками 
озброєння та військової техніки; 

підвищення статусу військової служби та рівня соціально-
го захисту науково-педагогічних працівників і офіцерського 
складу ВВНЗ; 

врахування світових тенденцій розвитку військової освіти.
Реалізація основних напрямів розвитку військової освіти 

та поліпшення якості підготовки військових фахівців має ґрун-
туватися на закономірностях – “об’єктивних, стійких і суттєвих 
зв’язках у навчальному процесі, які зумовлюють його ефек-
тивність” [19, с. 111]. 

Закономірності військово-педагогічної діяльності зумов-
люються:

освітніми потребами особистості; 
загальнонаціональними інтересами й інтересами націо-

нальної безпеки та оборони, державною політикою в освітній 
сфері; 

політичними, ідеологічними та соціально-економічними 
умовами; 

науково-технічними можливостями держави; 
національним і світовим досвідом та потребами військ; 
ефективністю управлінської діяльності та злагодженістю 

функціонування всіх структурних складових; 
станом військово-теоретичних та психолого-педагогічних 

досліджень; 
рівнем науково-педагогічного потенціалу та станом інфра-

структури ВВНЗ; 
розвитком дидактичних засад підготовки військових фа-

хівців; 
станом морально-психологічного, фінансово-економічного, 

матеріально-технічного й інформаційного забезпечення.
Із закономірностями військової освіти тісно пов’язані її прин-

ципи – певна система основних правил діяльності щодо забез-

печення потрібної ефективності всебічного гармонійного роз-
витку та якості підготовки майбутнього захисника Вітчизни. 

До основних принципів військово-освітньої діяльності 
належать:

фундаменталізація, гуманізація та гуманітаризація навчаль-
ного процесу, які спрямовуються на формування критичного 
мислення, традицій відповідної предметної галузі знань, її со-
ціальної та економічної основи, етичних і моральних аспектів, 
на підготовку випускників до практичної професійної діяль-
ності у військах та інших структурах Збройних Сил України;

спрямованість навчально-виховного процесу на розвиток 
особистості; 

органічне поєднання засвоєння військовими фахівцями 
світоглядних знань та формування здібностей самостійно 
аналізувати складні явища суспільного життя й творчо за-
стосовувати методологічні підходи у військово-професійній і 
суспільній діяльності; 

єдність навчання та виховання, теоретичної й практичної під-
готовки; подолання відриву навчально-виховного процесу від 
реальних проблем суспільного розвитку та військової служби; 

інтеграція навчального процесу та наукової й науково-
технічної діяльності; розвиток наукових шкіл ВВНЗ; спрямова-
ність наукових досліджень на підвищення рівня змісту навчаль-
них дисциплін та удосконалення методик їх викладання;

рейтингове оцінювання результатів діяльності тих, хто нав-
чається, науково-педагогічних працівників, кафедр і ВВНЗ в 
цілому;

військово-професійна спрямованість нормативних навчаль-
них дисциплін та освітньо-професійних програм; 

системний підхід до вивчення озброєння, військової техніки 
й методів їх експлуатації та бойового застосування; 

корегування змісту й організаційно-методичних засад освіт-
нього процесу на основі всебічного вивчення національного 
досвіду та досвіду провідних країн світу;

впровадження в навчально-виховний процес інформаційно-
комунікаційних і комп’ютерних технологій навчання та вихо-
вання.

Нині система управління військовою освітою та якістю 
навчання й виховання, відбиваючи загальні особливості стану 
Збройних Сил України, перебуває в проміжній стадії свого роз-
витку, на переході від колишніх до якісно нових принципів ді-
яльності. У ній простежуються нові, перспективні тенденції, 
але наявні й елементи колишньої практики командно-розпоряд-
чого управління з його реактивним характером, низькою ціле-
спрямованістю, жорсткістю побудови управлінських структур 
та ін. В управлінській системі ще не відлагоджені нові (за орга-
нізаційною структурою) механізми керування розвитком освіти 
й інноваційними процесами, недостатньо розвинені інституці-
ональна складова управління та інформаційне забезпечення. 

Це пов’язано з наявністю суперечностей: 
між динамізмом розвитку й варіативністю освітньої систе-

ми та необхідністю дотримання певних єдиних вимог (моделей, 
стандартів); 

між постійно зростаючими потоками інформації, обсягами 
змісту освіти і його складністю та обмеженими можливостями 
тих, хто навчається, і встановленими термінами навчання; 
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між цілями й цінностями, які дедалі більше зміщуються в 
бік особистості, та потребою якісної військово-професійної 
підготовки фахівців; 

між усвідомленою необхідністю управління якістю підго-
товки фахівців та браком достовірних і адекватних методик і 
технологій та ін. 

Управління освітою має визначати її стан у майбутньому ін-
формаційному суспільстві, що потребує розроблення комплексу 
першочергових теоретичних і практичних проблем, зокрема: 

уточнення компетенції органів управління військовою осві-
тою, упорядкування розподілу й налагодження координації їх-
ніх функцій, повноважень і відповідальності, а також забезпе-
чення їх ефективної взаємодії у проведенні єдиної державної 
політики в галузі освіти;

переходу від командно-розпорядчого до регулюючого уп-
равління; 

подолання відомчих бар’єрів в управлінні системою вій-
ськової освіти;

подальшого розширення автономії вищих військових на-
вчальних закладів з одночасним підвищенням їх відповідаль-
ності за кінцеві результати діяльності;

розширення прав керівного й науково-педагогічного скла-
ду в організації навчального процесу та виборі технологій під-
готовки військових кадрів з одночасним контролем діяльності 
ВВНЗ щодо її кінцевих результатів відповідно до встановлених 
параметрів і критеріїв якості, зокрема з формуванням системи 
моніторингу розвитку військового освіти;

створення ефективної системи всебічного науково-методич-
ного й інформаційно-комп’ютерного забезпечення військової 
освіти, доступної, в межах компетенції, для всіх зацікавлених 
органів управління та ВВНЗ;

розроблення сучасних інформаційних технологій і мето-
дик проектування, здійснення та діагностування освітньої ді-
яльності;

створення інформаційної мережі системи військової освіти 
та її програмного забезпечення;

підготовки та перепідготовки управлінських кадрів різних 
рівнів і ланок управління;

переходу до ширшого міжнародного співробітництва щодо 
стандартизації військової освіти, використання кращого дос-
віду й моніторингу підготовки фахівців. 

Головними інструментами й механізмами наукового уп-
равління мають бути:

інформаційні технології;
нормативно-правова діяльність, цільову функцію якої фор-

мують законодавчі й нормативні акти, державні стандарти вищої 
освіти, а також адекватні управлінські стосунки між учасни-
ками освітнього процесу;

економічні чинники – фінансові, кредитні, матеріально-
технічні та ін.;

результати діяльності (якісне регулювання) на основі дер-
жавної системи контролю та оцінювання якості підготовки 
фахівців, відповідності державним стандартам вищої освіти, 
в тому числі через процедури ліцензування та державної 
акредитації ВВНЗ, атестації науково-педагогічних кадрів, за-
провадження кращого міжнародного досвіду.

Управління в системі військової освіти здійснюється на 
принципах централізації та децентралізації і проходить на всіх 
ієрархічних рівнях, що в сукупності взаємозв’язків утворює 
цілісну систему. Кожен рівень є самостійною системою або 
сукупністю систем зі своїми цілями, методами й критеріями 
оцінювання. Завдання та функції системи підпорядкованого 
ієрархічного рівня узгоджені й декомпозовані з кожним ви-
щим рівнем. Управління системою військової освіти – це 
сукупність взаємопов’язаних складних процесів, операцій і 
дій усіх рівнів і ланок системи, спрямованих на забезпечен-
ня, підтримання й розвиток її функціонування та виконання 
поставлених цілей відповідно до державних і нормативно-
правових вимог. У системі військової освіти нині діє переважно 
лінійно-функціональна структура управління, яка забезпечує 
дотримання єдиноначальності в керівництві та передбачає 
раціональну спеціалізацію управлінських ланок. Разом з тим, 
постійно удосконалюються організаційні структури управлін-
ня на основі нормативно-функціонального, функціонально-
технологічного й системно-цільового підходів, спрямованих 
на постійне підвищення якості освіти й освітнього процесу.

Якість підготовки фахівців є важливою інтегральною 
характеристикою освітнього процесу ВВНЗ, системною кате-
горією, яка визначається ступенем обґрунтованості й дієздат-
ності таких складових, як мета навчання (для чого навчати), 
управлінські процедури (як управляти навчанням), зміст на-
вчання (чого навчати), методи й засоби навчання та принципи 
організації процесу навчання (як навчати). Вона має відпо-
відати вимогам стандартів ДСТУ ISO 9001–2001 та ДСТУ 
ISO 9004–2001 [20]. Згідно з ДСТУ ISO 9001–2001, до всіх 
процесів можна застосувати методологію, відому як “плануй–
виконуй–перевіряй–дій” (“Plan–Do–Check–Act”): плануй – 
встановлюй цілі та процеси, необхідні для видачі результатів, 
що відповідають вимогам замовника та політиці організацій-
ної структури; виконуй – впроваджуй процеси; перевіряй–
контролюй та вимірюй процеси, а також звітуй про результати; 
дій – вживай заходи для постійного поліпшення показників 
функціонування процесу [20, с. VI].

Метою управління якістю є досягнення потрібного (або 
заданого) рівня підготовки військових фахівців і відповідного 
йому стану військово-педагогічного процесу з урахуванням ви-
мог до тривалості, змісту й технології підготовки випускника, а 
також фінансово-економічних інтересів, можливостей держави 
і замовника. Мета й завдання мають формулюватися так, щоб 
забезпечити спільні дії всіх структурних підрозділів ВВНЗ 
стосовно точного дотримання вимог освітньо-кваліфікаційних 
характеристик, освітньо-професійних програм, навчальних 
планів і робочих програм навчальних дисциплін. Визначаючи 
шляхи досягнення мети управління, доцільно спиратися на 
пріоритетні чинники та умови, що формують відповідні по-
казники якості.

Для ефективної реалізації мети управління якістю під-
готовки військових фахівців треба чітко усвідомити основні 
категорії науки управління, які становлять її теоретичну й ме-
тодологічну основу. Найважливішими з них є: об’єкт і суб’єкт; 
управлінські відносини; цілі й завдання управління; закони 
й закономірності управління; принципи, методи та функції 
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управління; механізм, структура, процес і технологія управ-
ління; апарат управління; мотиваційні чинники та ін. Категорії 
теорії управління – це своєрідна наукова мова, за допомогою 
якої найчіткіше виражаються сутність законів і закономірно-
стей управління та механізми прояву їх у практиці управлінської 
діяльності, формулюються принципи управління, аналізують-
ся стан та перспективи розвитку органів і способів управління, 
розкриваються структура й методи функціонування системи уп-
равління, оцінюється її ефективність. Теоретичною основою 
управління є закономірності педагогічного процесу, принципи 
та правила педагогіки, умови й чинники навчально-виховної 
діяльності. Методологічну основу педагогічного управління 
становлять знання про процес пізнання об’єктивної реальнос-
ті, комплексний підхід до дослідження складних динамічних 
систем, природу й механізм розумової діяльності, системність 
і послідовність діагностичної діяльності, єдність теорії та 
практики в пізнавальних процесах. 

Якість управління підготовкою військових фахівців можна 
оцінити ступенем досягнення кінцевих результатів, тобто по-
казником ефективності. З дидактичного погляду, ефективність – 
це соціально значуща якість навчання, що співвідноситься до 
комплексу витрат і часу та використовується для оцінювання 
результатів діяльності за ступенем їх наближення до вимог сус-
пільства, а також до потреб, нахилів та індивідуальних особли-
востей особистості.

Управління якістю передбачає діяльність закладу (органі-
зації, установи) за певною алгоритмізованою послідовністю 
[20, с. 2]:

визначення процесів, потрібних для функціонування сис-
теми управління якістю, та їх застосування на всіх рівнях орга-
нізаційних структур;

встановлення послідовності та взаємодії цих процесів;
визначення критеріїв і методів для забезпечення результа-

тивності цих процесів та управління ними;
забезпечення наявності ресурсів та інформації для підтри-

мання функціонування й моніторингу цих процесів;
вжиття заходів для досягнення запланованих результатів і 

постійного поліпшення цих процесів.
За своєю сутністю управління якістю підготовки військових 

фахівців зводиться до взаємодії на принципах самоорганіза-
ції та підпорядкування керівного елемента (суб’єкта управлін-
ня) та елемента, яким керують (об’єкта управління). Інформа-
ція циркулює в такій послідовності: збирання та узагальнення 
інформації про стан об’єкта управління; обробка отриманої ін-
формації відповідно до встановлених цілей і критеріїв для ви-
роблення рішень; доведення керівної інформації (наказів, роз-
поряджень, команд тощо) до суб’єктів управління на основі 
вироблених і прийнятих рішень; збирання та узагальнення ін-
формації про зміни стану об’єкта управління через здійснення 
керівного впливу; оцінювання адекватності й комплексності 
управлінських дій у системі “об’єкт управління – суб’єкт управ-
ління” та прийняття корегувальних рішень. Змістом взаємодії 
суб’єкта й об’єкта управління є упорядкування системи управ-
ління, забезпечення її цілеспрямованого функціонування й 
розвитку відповідно до притаманних їй закономірностей та 
досягнутих практичних результатів. 

Об’єктом управління якістю підготовки військових фахів-
ців є система військової освіти та її складова – цілісна педа-
гогічна система ВВНЗ. 

Суб’єкти управління – це посадові особи та органи управ-
ління військовою освітою на всіх її рівнях.

Вибір методів управління якістю підготовки фахівців 
і пошук їх найефективнішого поєднання – найважливіші 
моменти в системі управління, бо саме вони впливають на 
учасників військово-педагогічного процесу, забезпечують 
мобілізацію людського чинника, регулюють та оптимізують 
управлінські відносини між його організаторами й учасника-
ми. Управлінські відносини у військовій сфері ґрунтуються 
на поєднанні єдиноначальності, колегіальності, свідомості 
й активності науково-педагогічних колективів і підрозділів 
педагогічної системи, на економічних засадах, моральних і 
матеріальних стимулах. Останнім часом набуває розвитку й 
наукового обґрунтування такий напрям у системі управління, 
як психологія управлінської діяльності. Виявляються й дослі-
джуються закономірності, механізми, умови та чинники ефек-
тивного управління й формування управлінського мислення та 
здатність керівників різного рівня ієрархії самостійно, творчо 
керувати життєдіяльністю особового складу з використанням 
продуктивних моделей, алгоритмів, методів і технологій. 

Інтегральним показником ефективності функціонування 
об’єкта й суб’єкта управління є ступінь відповідності підго-
товки фахівця детермінованим вимогам – державним стан-
дартам військової освіти, тобто досягнення визначеного рівня 
якості. Проте стосовно розуміння терміна “якість підготовки” 
єдиної думки немає. 

Якість – це філософська категорія, що “виражає внутріш-
ню визначеність предмета, яка становить специфіку, що від-
різняє його від усіх інших” [3, с. 1423]. Водночас якість – це 
об’єктивна й досить повна характеристика об’єктів, яка про-
являється в сукупності їхніх властивостей [21, с. 567]. Й. Кон-
до поняттям “якість” характеризує результат процесу; за його 
твердженням, “якість належить до наслідку в причинно-наслід-
ковій залежності” [9, с. 3]. 

Як стверджує К. В. Корсак, застосування цього терміна до 
освіти “порівняно нова справа, поява якої зумовлена самим 
життям, пошуками як загальноприйнятого його визначення, 
так і формування засобів вимірювань” [10, с. 121]. Поняття 
“якість”, вважає Л. П. Одерій, “містить комплекс ознак: ово-
лодіння системою знань, навичок і вміння використовувати їх 
у професійній діяльності” [14, с. 17]. На думку О. І. Субетто, 
якість підготовки фахівців – “інтегральний показник стану 
навчання та рівня знань студентів” [23, с. 71]. У складі цього 
показника – комплекс ознак, що характеризують оволодіння 
системою знань і вміння використовувати їх у процесі діяль-
ності. Ю. П. Похолков цю категорію розглядає з позицій ком-
петентнісного підходу [17]. На його думку, якість освіти – це 
комплекс характеристик освітнього процесу, що визначають 
послідовне й практично ефективне формування компетентнос-
ті та професійної свідомості. Дещо ґрунтовніше поняття якості 
вищої освіти трактують Я. Я. Болюбаш та ін. На їхню думку, 
“якість вищої освіти – сукупність якостей особи з вищою 
освітою, що відображає її професійну компетентність, цін-
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нісну орієнтацію, соціальну спрямованість і зумовлює здат-
ність задовольняти як особисті духовні й матеріальні потреби, 
так і потреби суспільства” [8, с. 6].

Фахівці з освітніх систем [1, 16] виділяють такі основні 
складові якості підготовки: якість змісту освіти (знань і спосо-
бів виконання завдань), якість засобів навчання та виховання 
(організації пізнавальної діяльності, контролю за здійсненням 
навчальної діяльності), якість освіченості особистості (засво-
єння знань, умінь і навичок, сформованість моральних норм). 
Тобто якість освіти розглядається здебільшого за такими скла-
довими, як якість освітнього середовища, якість реалізації 
освітнього процесу та якість результатів цього процесу. За 
такого підходу без належної уваги залишаються проблеми 
відповідності досягнутих результатів освіти вимогам військ, 
реаліям військово-професійної діяльності, ефективності під-
готовки військових фахівців, досконалості змісту, технологій 
і системи оцінювання результатів навчання та ін.

Як бачимо, існують різні підходи до тлумачення терміна 
“якість підготовки фахівців”, які різняться повнотою враху-
вання ознак фахівця, рівня його знань та умінь використову-
вати знання в практичній діяльності, складових навчального 
процесу тощо. У такому разі недостатньо дослідженими за-
лишаються питання системного погляду на якість освіти. Як 
слушно зазначає С. М. Ніколаєнко, “система якості передбачає 
реалізацію функцій планування, управління, забезпечення та 
поліпшення (оптимізації якості)” [13, с. 17].

Системний підхід до якості підготовки військових фа-
хівців є методологічним поняттям, що підкреслює значення 
комплексності, широти охоплення й чіткої організації в до-
слідженні, проектуванні та плануванні. Як вважає Е. Г. Юдін, 
весь масив системних понять доцільно поділити на кілька 
груп, кожна з яких специфічна для певного кола проблем, що 
виникають у системному дослідженні [24, с. 183].

Перша група понять описує внутрішню побудову систем-
них об’єктів – елемента, структури, зв’язку, відношення, се-
редовища, цілісності, організації та ін. Друга група описує 
функціонування системних об’єктів – функцію, стійкість, 
рівновагу, регулювання, зворотний зв’язок, гомеостазис, уп-
равління, самоорганізацію та ін. Третя група характеризує 
процеси розвитку системних об’єктів – генезис, еволюцію, 
становлення тощо.

Такий підхід дає змогу визначити системотвірні чинники та 
принципи забезпечення якості підготовки військових фахівців. 
До системотвірних чинників належать: цілі та завдання; цілісна 
структура, зв’язки та взаємозв’язки; зміст, процес, алгоритми 
й динаміка функціонування; результат функціонування; відпо-
відність результату визначеним вимогам; заходи корегування, 
шляхи поліпшення та подальшого розвитку системи для до-
сягнення найоптимальніших результатів.

Принципами, на яких має ґрунтуватися системний підхід 
до якості підготовки військових фахівців, є:

пріоритет кінцевої мети;
єдність системи як цілого та як сукупності її елементів;
взаємозв’язок і взаємозумовленість складових системи;
динамічний розвиток системи, адаптація її до вимог і по-

треб особистості;

оптимальність управління на всіх ієрархічних рівнях сис-
теми;

потенційні можливості й суперечності, зовнішні та внут-
рішні впливи;

всебічне забезпечення.
Аналіз шляхів підвищення якості підготовки військових фа-

хівців як системної категорії свідчить про потребу розв’язання 
низки проблем, пов’язаних із входженням освіти України в 
Болонський процес, необхідністю розроблення стандартів 
вищої військової освіти, формуванням моделей підготовки вій-
ськових фахівців усіх освітньо-кваліфікаційних рівнів і ланок 
управління на основі компентентнісного підходу [8, 12].

Формування єдиного європейського освітнього простору 
відповідно до вимог Болонської декларації [11, 15] передбачає 
жорстке дотримання таких принципів: уведення двоциклового 
навчання; запровадження кредитної системи (ECTS); контролю 
якості освіти; введення загальнозрозумілих кваліфікацій у галузі 
вищої освіти; розширення мобільності; забезпечення працевлаш-
тування випускників; формуння привабливості європейської 
системи освіти. Зазначимо, що майже половина європейських 
країн, які підписали Болонську декларацію (до речі, раніше 
за нас), з цього приводу теж мають проблеми у своїх освітніх 
системах, у тому числі й військових. Це, зокрема, такі країни, 
як Німеччина, Франція та Іспанія, де склалися багатовікові 
національні освітні традиції. Освітні системи за складністю, 
багатофункціональністю й важливістю для держав належать до 
консервативних систем і потребують ретельних та виважених 
підходів, адже ціною помилки в цьому, без перебільшення, мо-
жуть бути руйнівні соціально-економічні наслідки незворотного 
характеру, зокрема щодо безпеки й оборони держави. 

Вочевидь, що з перелічених вище принципів для системи 
військової освіти прийнятні лише три перші. З огляду на те, 
що реалізація принципів Болонського процесу в освіті нашої 
держави є не рекомендаційною, а обов’язковою, що система 
військової освіти інтегрована із загальнодержавною та що 
недопустимо частково дотримуватись визначених вимог, ціл-
ком очевидною є проблематичність досягнення повного нор-
мативного розв’язання цього питання. Крім того, трансфор-
мація складових і компонентів системи військової освіти та 
їх адаптація до сучасних поглядів мають розв’язати низку су-
перечностей, які нині постали: між вимогами Болонської 
декларації до рівнів, процесу та якості підготовки фахівців і 
системою підготовки військових фахівців, що склалася в нашій 
державі; між вимогами європейської вищої освіти до її струк-
тури та змісту й організаційно-штатною структурою Збройних 
Сил України, спеціальностями, кваліфікаціями підготовки 
спеціалістів, функціями та завданнями, які вони виконують; 
між необхідністю виконання нормативної складової держав-
ного освітнього стандарту з відповідної галузі знань та вимо-
гами до військово-спеціальної підготовки фахівців; між фраг-
ментарним застосуванням кредитно-модульного навчання й 
тестування та потребою їх системного організаційного впрова-
дження як дидактичних засобів, що реалізують основні функції 
військово-педагогічного процесу та контролю не лише знань, 
умінь і навичок, але й особистісних і професійно значущих 
якостей майбутнього військового фахівця. 
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Потрібно також орієнтуватися на усвідомлення раціональ-
ної варіативності адаптації системи військової освіти України 
до європейського освітнього простору, в якому системи підго-
товки військових фахівців мають свої національні відмінності 
та не завжди відповідають зазначеним вимогам. Військова 
освіта, насамперед тактичного рівня, в усіх провідних краї-
нах світу є корпоративною системою підготовки військових 
фахівців, призначення яких – виконання завдань, зумовлених 
специфікою функціонування збройних сил і потребою їх засто-
сування в конкретних умовах. Тут не йдеться про мобільність, 
працевлаштування, кваліфікацію або привабливість на рівні 
будь-яких освітніх систем. 

Світова практика розвитку військової освіти містить роз-
маїття концепцій, поглядів, принципів і дій, на базі яких фор-
мується військова школа. Чинними залишаються головні кри-
терії вимог до розвитку військової освіти: підготовка висо-
кокваліфікованих військових фахівців, здатних керувати вій-
ськами (силами) в бою (операції) та навчанням їх у мирний 
час; створення, експлуатація та застосування найскладніших 
систем озброєння та військової техніки; супроводження та 
здійснення фундаментальних і прикладних досліджень; орга-
нізація, проведення та контроль дослідно-конструкторських 
робіт з випереджального створення нових поколінь озброєння, 
військової та спеціальної техніки; ефективні дії у виконанні 
завдань, що виникають під час здійснення міжнародних анти-
терористичних та миротворчих операцій.

ВВНЗ готують фахівців не для відкритого ринку праці, 
а для конкретних військових посад, пов’язаних з експлуата-
цією військової техніки та озброєння. Реалізація військових 
освітньо-професійних програм потребує значних затрат часу 
на військово-спеціальну та практичну підготовку, зокрема на 
військове стажування, з метою набуття стійких навичок і до-
свіду для виконання обов’язків за посадовим призначенням. 
За таких умов бакалаврські освітньо-професійні програми не 
дають змоги повною мірою забезпечити військово-професійну 
підготовку випускників. Якщо врахувати ці особливості, то 
перший рівень вищої освіти – підготовку бакалаврів – у сис-
темі військової освіти доцільно реалізовувати для фахівців 
командного спрямування з терміном навчання чотири роки. 
У разі переходу на дворівневу систему вищої освіти доцільно 
в системі вищої військової освіти другий рівень реалізовувати 
для підготовки спеціалістів (магістрів за певною спеціальніс-
тю) інженерного профілю з п’ятирічним терміном навчання і 
магістрів з наукових та управлінських напрямів діяльності (за 
окремими освітньо-професійними програмами й термінами 
навчання для фахівців тактичного, оперативно-тактичного та 
оперативно-стратегічного рівнів). Магістратура може вико-
нувати функції підготовки офіцерських кадрів переважно для 
вищих ланок управління, а також за окремими наукомісткими 
спеціальностями готувати офіцерські кадри з повною вищою 
військово-спеціальною освітою. 

Важливим завданням військової освіти на сучасному етапі 
є формування нового покоління моделей підготовки вій-
ськових фахівців усіх освітньо-кваліфікаційних рівнів і ланок 
управління. Набутий за роки незалежності досвід підготовки 
військових фахівців показав потребу корегування її на засадах 

системного, компетентнісного підходу. Ця проблема особливо 
актуальна для фахівців тактичного рівня. Системна модель 
підготовки військового фахівця за визначеними спеціальністю 
(спеціалізацією), кваліфікацією й терміном навчання перед-
бачає інтегральну єдність освітньо-кваліфікаційних вимог на 
основі компетентнісного підходу (“знання й розуміння”, “знан-
ня як діяти”, “знання як бути”) [8, с. 6], структури, змісту й про-
цесуальної складової навчання (технології), засобів контролю 
й діагностування та процедур корегування.

Можна констатувати, що розвиток військової освіти в на-
шій державі був пов’язаний з пошуком адекватних моделей, 
в основі яких перебували такі чинники, як ступінь інтеграції 
з цивільною освітою, єдність підходів до підготовки фахівців 
різних військових формувань, економічні й матеріально-тех-
нічні можливості, вартісні показники тощо. Домінування таких 
підходів позначилось на якості підготовки військових фахівців за 
посадовим призначенням, особливо її практичної складової (так-
тичної, тактико-спеціальної, військово-технічної підготовки). 
На нинішньому етапі з цього потрібно зробити правильні вис-
новки, адже ми йдемо до створення високопрофесійних Зброй-
них Сил на контрактній основі комплектування та вироблення 
нових поглядів на підготовку особового складу.

Виконання нормативної складової державних освітніх стан-
дартів як умова отримання загальнодержавного диплома про 
освіту з відповідних цивільних галузей знань призвело до ско-
рочення кількості годин на військово-професійну підготовку 
офіцерських кадрів і відповідно до певного зниження її рівня. 
Зазначимо, що деяка частина молоді скористалася можливістю 
отримати безкоштовну вищу освіту за повного державного 
утримання та забезпечення. Реальністю сьогодення стало те, 
що певна частина випускників ВВНЗ та військових навчальних 
підрозділів ВНЗ відразу або після нетривалої служби звільня-
ється з лав Збройних Сил. Не викликає сумніву, що перші з них 
заздалегідь орієнтувалися на отримання вищої освіти за дер-
жавні кошти, а другі, зіткнувшись із сьогоденними реаліями, 
використовують набуту спеціальність і вибувають у цивільну 
сферу діяльності, де їх з великим задоволенням беруть як під-
готовлених, дисциплінованих, морально й фізично здорових, 
з досвідом роботи в колективі та з колективами. Вихід з такого 
становища вбачається в посиленні військово-професійної під-
готовки фахівців у межах державних стандартів вищої освіти 
з розробленням та узгодженням нормативних документів з 
відповідними органами управління освітою. 

Ретроспективний аналіз зазначених підходів до формування 
моделей підготовки військових фахівців тактичного рівня свід-
чить, що на попередніх етапах освітньої реформи проявлялися 
як об’єктивні, так і суб’єктивні чинники.

До об’єктивних чинників належать: 
інфраструктура системи військової освіти, що залишилася в 

Україні від колишнього СРСР, і та, що склалася на сьогодні;
жорстка пов’язаність матеріально-технічної бази ВВНЗ 

з прийнятою дидактичною системою теоретичної та практич-
ної підготовки військових фахівців;

обмежені матеріально-технічні та фінансові ресурси, що не 
давало змоги здійснити радикальні реформи для оптимізації 
системи військової освіти;
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консерватизм певної частини персоналу на різних ієрар-
хічних рівнях управління.

Суб’єктивними чинниками є:
недостатньо ефективний пошук шляхів і принципів інтег-

рації з цивільною освітою та їх нормативно-правове забезпе-
чення;

відсутність незалежного та кваліфікованого експертного 
оцінювання рішень та використання їх висновків;

недостатнє творче трансформування кращого закордонного 
досвіду;

спрямованість до зниження витрат на утримання системи 
військової освіти як основного чинника її ефективного ре-
формування;

відсутність стримувальних важелів у прийнятті неоптималь-
них рішень;

проблеми з підготовкою та підвищенням кваліфікації управ-
лінських кадрів різних рівнів.

На думку авторів, засадами створення сучасної моделі під-
готовки військових фахівців різних освітньо-кваліфікаційних 
рівнів і ланок управління мають бути:

стандартизація, нормативно-правова забезпеченість скла-
дових стандартів вищої військової освіти (перелік спеціаль-
ностей, освітньо-кваліфікаційні вимоги, освітньо-професійні 
програми, засоби контролю й діагностування якості освіти) і 
спрямованість їх на підготовку військових фахівців за певною 
спеціальністю, кваліфікацією та посадовим призначенням у 
підрозділах і частинах Збройних Сил України;

урахування специфіки підготовки військових фахівців ко-
мандного й інженерного профілів за освітньо-кваліфікаційними 
рівнями та ланками управління;

ступеневість, здобуття військової освіти за дво- або трицик-
ловою системою підготовки;

технологізація процесу підготовки військових фахівців (про-
ектування, комунікація та організація, контроль, корегування);

застосування компетентнісного підходу до розроблення 
складових стандартів вищої військової освіти;

орієнтація нормативних і варіативних частин змісту гума-
нітарних, соціально-економічних, професійно-орієнтованих 
та спеціальних навчальних дисциплін на спеціальність (спе-
ціалізацію) та кваліфікацію військового фахівця; 

органічна єдність змісту фундаментально-теоретичної та 
практичної підготовки військового фахівця;

всебічне матеріально-технічне та фінансове забезпечення.
Управління якістю підготовки військових фахівців почи-

нається з глибокого усвідомлення відповідного державного 
замовлення. На його основі має розроблятися професіограма, 
як комплексний системний опис роду роботи, з використан-
ням психологічного аналізу її змісту та виділенням переліку 
професійних якостей у вигляді вимог до спеціаліста. Ядром 
професіограми є психограма, тобто перелік психічних якостей 
особистості для успішного виконання професійних функцій. 
Професіограма є підґрунтям для розроблення державного 
стандарту військової освіти, який містить кваліфікаційні ви-
моги, освітньо-професійну програму та засоби діагностування 
якості підготовки випускника. Досвід вітчизняної та світової 
освіти показує, що концептуальною основою якісної підготов-

ки військових фахівців є поєднання в державних стандартах 
базового (єдиного для всіх) і варіативного компонентів змісту 
навчання. Базовий компонент забезпечує фундаментальність 
підготовки фахівця незалежно від подальшої його профілі-
зації. Варіативний компонент спрямований на поглиблення 
військово-професійної підготовки випускника згідно з вимога-
ми до виконання службових обов’язків на первинних посадах 
на основі компетентнісного підходу [4, 7, 8, 12].

Можна стверджувати, що відповідність змісту освіти ВВНЗ 
державним стандартам є необхідною, але недостатньою умо-
вою забезпечення високої якості підготовки військових фахів-
ців з огляду щонайменше на два чинники.

По-перше, проблему формування та визначення змісту під-
готовки військових фахівців потрібно розглядати, враховуючи 
такі моменти:

підготовка військових фахівців є важливою та відповідаль-
ною загальнодержавною справою, яка повинна мати пріори-
тетний статус;

військові спеціальності, навіть близькі за напрямами до 
цивільних, мають свою специфічну спрямованість;

жорсткий стандартизований підхід до розроблення норма-
тивного змісту навчання в межах напрямів підготовки фахівців 
порушує принцип варіативності освіти і не може повною мірою 
сприяти якісній підготовці фахівців до майбутньої військово-
професійної діяльності; 

вищі військові навчальні заклади мають готувати фахівців 
насамперед в інтересах Збройних Сил України та інших сило-
вих відомств; формування змісту навчання згідно з напрямами 
державного переліку має відповідати принципам достатності 
й відповідності сферам діяльності військових фахівців за по-
садовим призначенням на основі компетентнісного підходу;

провідні вищі військові навчальні заклади, акредитовані за 
3-м і 4-м рівнями, мають видатні військові наукові школи та 
повинні готувати фахівців усіх передбачених рівнів з обраних 
галузей знань і напрямів підготовки.

По-друге, досягнення оптимальної якості освіти потребує 
створення системи якості, яка на всіх ієрархічних освітніх 
рівнях забезпечувала б узгоджену реалізацію державних, 
суспільних та особистих інтересів тих, хто навчається, з орі-
єнтацією на кінцевий позитивний результат щодо виконання 
функціональних обов’язків за посадовим призначенням.

Чинні стандарти вищої військової освіти побудовані на 
кваліфікаційній моделі випускника ВВНЗ, основою якої є її 
відповідність об’єкту та предмету діяльності. В динамічних 
умовах сучасності життєвий цикл здобутих знань стає меншим 
за термін професійної діяльності спеціаліста. Домінантним 
чинником в освіті виступає формування здатності фахівця на 
основі відповідної фундаментальної освіти перебудовувати 
систему власної військово-професійної діяльності з урахуван-
ням умов, обставин і нормативних обмежень, що складаються 
в перспективі. 

Застосування компетентнісного підходу до створення га-
лузевих стандартів вищої освіти не змінює традиційної для 
вітчизняної освіти системи “знання, вміння, навички”, а нав-
паки, створює передумови для формування та розвитку у ви-
пускників здатності виконувати службові обов’язки в умовах 
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динамічних змін як у царині застосування озброєння та вій-
ськової техніки, так і в військовому середовищі. Тому перехід 
до нового покоління стандартів вищої військової освіти на 
основі системної моделі (кваліфікаційної та компетентнісної 
в їх єдності) є необхідним етапом подальшого реформування 
військової освіти. У зазначеній моделі фахівця мета освіти 
пов’язується з об’єктами та предметами діяльності, з вико-
нанням конкретних службових функцій і з міжпредметними 
інтегрованими вимогами до результату освітнього процесу. 
Міністерство освіти і науки України [8, с. 6–12] в основу розроб-
лення галузевих стандартів вищої освіти пропонує покласти 
соціально-особистісні, загальнонаукові, інструментальні та 
професійні (загальнопрофесійні, спеціалізовано-професійні) 
компетенції. За такого підходу, в підготовці військового фа-
хівця враховуються: уявлення щодо психологічної структури 
особистості та його службової діяльності; вимоги до фахівця, 
що випливають з його військово-професійної діяльності, побу-
дованої на знаннях, уміннях, навичках, здібностях, активності 
й готовності до пізнання; потреба оцінювання якості освіти на 
основі компетенції фахівця.

Можемо констатувати, що системний підхід дає змогу пода-
ти якість підготовки військових як систему, що складається 
з двох основних підсистем якості: внутрішньої (ВВНЗ) з еле-
ментами зовнішнього (Державною екзаменаційною комісією – 
ДЕК) оцінювання (контролю) та зовнішньої (ліцензування, 
акредитація та інспектування вищих військових навчальних 
закладів, спеціальностей і спеціалізацій). Безсумнівно, лише 
спільна, злагоджена й вимоглива функціональна дія та взаємо-
дія цих підсистем може забезпечити високу якість діяльності 
ВВНЗ та підготовки військових фахівців, в основі якої – екс-
пертний аналіз і принципове оцінювання результатів; напрями 
та шляхи удосконалення; корегування процесу та діяльності 
персоналу. 

Внутрішня підсистема якості (ВВНЗ) з елементами зов-
нішнього (ДЕК) оцінювання (контролю) на основі системного 
підходу може бути представлена такими складовими: про-
ективною, процесуальною, моніторинговою (оцінювання, 
облік, аналіз) і корегувальною, що відповідає теоретичним 
основам управління й системного аналізу та вимогам ДСТУ 
ISO 9001–2001 і ДСТУ ISO 9004–2001. Розглянемо ці складові 
з позиції підвищення якості навчання та виховання. 

Проективна складова. Проектування є заздалегідь намі-
ченою системою заходів і дій, яка передбачає порядок, послі-
довність і терміни їх виконання згідно з визначеною метою та 
завданнями щодо якості підготовки військових фахівців.

1. Уточнення Переліку спеціальностей і спеціалізацій під-
готовки військових фахівців у напрямі оптимальної відповід-
ності організаційно-штатним структурам військових частин, 
штабів, науково-дослідних та інших установ Збройних Сил 
України.

2. Формування на основі компетентнісного підходу нового 
покоління:

освітньо-кваліфікаційних характеристик відповідно до 
Переліку спеціальностей і спеціалізацій підготовки військових 
фахівців, психограм і військово-облікових спеціальностей 
(паспортів спеціальностей);

освітньо-професійних програм з підготовки військових 
фахівців відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів і визна-
чених спеціальностей;

програм навчальних дисциплін з підготовки військових 
фахівців відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів і визна-
чених спеціальностей.

3. Оптимізація змісту гуманітарної, соціально-економічної, 
природничо-наукової, професійної та практичної підготовки 
військових фахівців з метою:

наближення її до завдань і функцій Збройних Сил України;
фундаменталізації підготовки на основі цілісного знання, 

інтеграційної єдності природничої, гуманітарної та професій-
ної складових військової освіти;

приведення підготовки фахівців у відповідність до психо-
лого-фізіологічних можливостей тих, хто навчається, та прин-
ципів дидактики;

вибору та обґрунтування дидактичної моделі складових 
підготовки – акцентів практичної спрямованості; організації 
практичної підготовки у військових навчальних закладах і 
навчальних центрах; органічного поєднання практичної й 
теоретичної підготовки.

4. Створення дієвої системи інтелектуального, професійно-
психологічного та медико-фізіологічного конкурсного відбору 
талановитої молоді для вступу на навчання до ВВНЗ.

5. Удосконалення системи підготовки, перепідготовки та 
підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників. 

6. Поєднання навчання та наукової роботи; підвищення ролі 
науки у ВВНЗ як одного з основних чинників забезпечення на-
лежного рівня кваліфікації науково-педагогічних працівників, 
високої якості підготовки військових фахівців і неперервного 
оновлення змісту військової освіти; підтримка провідних на-
укових шкіл.

Процесуальна складова. Організацаційно-процесуальна 
складова є функцією управління якістю підготовки, яка ви-
конує завдання зі створення структури процесу навчання і 
дає можливість викладачам разом з курсантами та слухачами 
ефективно працювати задля досягнення якісної підготовки 
військових фахівців. Вона містить питання розподілу, коо-
перації та координації викладацької праці, створення тісної 
взаємодії всіх учасників навчання та виховання спеціалістів.

1. Технологізація військово-педагогічного процесу, орі-
єнтація на створення нових, ефективних інтегрованих педа-
гогічних технологій проектування, здійснення, контролю й 
корегування процесу підготовки військових фахівців на основі 
комп’ютерних, інформаційних і комунікативних технологій та 
рейтингових оцінок.

2. Активне використання науково обґрунтованих методів 
і засобів навчання та виховання, які забезпечують поєднання 
фундаментальної теоретичної підготовки військових фахівців із 
системою їх практичної підготовки, орієнтованою на військово-
професійну діяльність фахівця за спеціальністю та спеціаліза-
цією; перехід від екстенсивно-інформаційного та екстенсивно-
репродуктивного до інтенсивно-фундаментального, продук-
тивного навчання. 

3. Запровадження особистісно орієнтованих технологій 
навчання; створення військовим фахівцям належних умов для 
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формування індивідуальної освітньої траєкторії, самостійного 
оволодіння знаннями, самоосвіти та подальшого професійного, 
кар’єрного й особистого росту; удосконалення організаційно-
методичних засад самостійної роботи курсантів (слухачів).

4. Спрямування навчально-виховної роботи та психоло-
гічної підготовки військових фахівців на становлення у них 
особистісних сфер: мотиваційної – в умовах навчання, повсяк-
денної діяльності, сучасного бою; регуляторної – ціннісного 
ставлення до суб’єктів, груп і підрозділів у ході професійної 
взаємодії, виконання завдань, рішучості, обов’язковості й 
відповідальності; рефлексивної – особистісного та взаємного 
продукування, відтворення та використання інформаційних 
потоків у процесі військово-професійної діяльності; оцінної – 
самооцінювання особистісної професійної підготовки, резуль-
татів діяльності та стосунків у військовому соціумі; корегу-
вальної – самокорегування особистісної професійної підго-
товки та внутрішньої й зовнішньої поведінки для підвищення 
ефективності діяльності в різноманітних умовах.

5. Трансформування ролі педагога як організатора, керівни-
ка й консультанта, який майстерно створює умови для плідної, 
творчої й самостійної розумової праці тих, хто навчається, їх 
саморозвитку та самовдосконалення; оптимізація навчального 
навантаження науково-педагогічних працівників і курсантів.

6. Забезпечення якісних зрушень у системі управління 
підготовкою військових фахівців; перехід у навчальному про-
цесі на засади співробітництва, діалогічної взаємодії, суб’єкт-
суб’єктних стосунків, рейтингового оцінювання результатів 
навчальної діяльності військових фахівців.

7. Забезпечення інформатизації системи підготовки військо-
вих фахівців, спрямованої на задоволення освітніх інформацій-
них і комунікаційних потреб учасників навчально-виховного 
процесу; розроблення широкого спектра традиційних і елек-
тронних підручників, дидактичних матеріалів, предметно-
орієнтованих середовищ навчального й розвивального при-
значення та індивідуальних модульних навчальних програм 
різних рівнів складності залежно від конкретних потреб.

8. Розвиток та удосконалення матеріально-технічної бази:
забезпечення пріоритетних поставок до ВВНЗ, ВНП ВНЗ 

і навчальних центрів найновіших зразків озброєння та вій-
ськової техніки, навчально-тренувальних комплексів, сучасної 
комп’ютерної техніки та засобів зв’язку;

створення індустрії засобів навчання, які відповідають 
сучасному науково-технічному рівню та є важливою передумо-
вою реалізації ефективних стратегій досягнення цілей освіти; 
повне забезпечення ними ВВНЗ;

розроблення типового навчально-лабораторного обладнан-
ня з відповідних навчальних дисциплін для ВВНЗ;

запровадження навчального демонстраційного устаткуван-
ня, об’єднаного з комп’ютерними системами, для самостійного 
вивчення військовими фахівцями навчального матеріалу;

створення у ВВНЗ за відповідними напрямами наукових 
досліджень сучасної науково-експериментальної бази; 

забезпечення ВВНЗ, курсів з перепідготовки та підвищення 
кваліфікації науково-педагогічних працівників ліцензованими 
програмними продуктами; створення електронних каталогів і 
забезпечення доступу до інформаційної бази наукових біблі-
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отек провідних вищих навчальних закладів та електронного 
фонду навчальної літератури в мережі Internet;

забезпечення редакційно-видавничих підрозділів ВВНЗ 
сучасною поліграфічною технікою та необхідними витратними 
матеріалами.

9. Удосконалення системи фінансування ВВНЗ через такі 
кошторисні джерела:

державний бюджет;
надання додаткових освітніх та інших послуг; 
здійснення регламентованої державою економічної діяль-

ності; 
виконання науковцями військових навчальних закладів 

досліджень з договірних науково-дослідних та дослідно-кон-
структорських робіт; 

підготовку студентів за контрактом та підготовку офіцерів 
запасу;

підготовку іноземних військових фахівців;
гранти.
Моніторингова складова. Контроль, як цілеспрямована дія, 

містить такі основні функціональні складові: встановлення 
нормативів у формі показників результативності всіх ключо-
вих компонентів військово-педагогічного процесу як об’єкта 
управління; вимірювання фактично досягнутих результатів 
якості підготовки; облік результатів; порівняння фактичних 
показників з нормативно заданими та прийняття відповідних 
управлінських рішень для досягнення поставлених цілей.

1. Контроль засвоєння змісту навчання (поточний та під-
сумковий – тестовий, кваліметричний, якісний), який перед-
бачає:

адекватність цілям і завданням навчання – відповідність 
змісту і форм контролю призначенню військових фахівців, 
змісту та формам їх діяльності;

об’єктивність – оцінювання якості знань, умінь і навичок 
з вилученням суб’єктивних чинників;

індивідуальність – виявлення ступеня засвоєння змісту 
навчання кожним слухачем і курсантом;

всебічність – спрямованість контролю на знання і розуміння 
теоретичних положень, вміння творчо застосовувати знання на 
практиці, здатність до логічного мислення;

системність – контроль, у тому числі модульний, засвоєння 
всього змісту навчання, а не окремих його фрагментів.

2. Аналіз результатів оцінювання якості підготовки вій-
ськових фахівців:

формування груп здійснення моніторингової діяльності на 
різних ієрархічних рівнях;

науково-методичне забезпечення роботи груп;
узагальнення відгуків з військ про випускників;
аналітична діяльність.
Корегувальна складова. Регулювання (корегування) війсь-

ково-педагогічного процесу для досягнення та підтримання 
його оптимального стану й рівня якості підготовки фахівців 
здійснюється відповідно до положень освітніх стандартів, нав-
чальних планів і методик підготовки застосуванням керівних 
дій у формі відповідних інструкцій, наказів, розпоряджень і 
рекомендацій, а також через моральні та матеріальні стимули. 
Застосування керівних дій пов’язане з різноманітними метода-
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ми управління, які є інструментом впливу суб’єкта на об’єкт 
управління і водночас засобом їх взаємодії.

1. Розроблення заходів щодо корегування військово-пе-
дагогічного процесу на основі принципового оцінювання ре-
зультатів.

2. Внесення змін до проективної, процесуальної та моні-
торингової складових структури якості підготовки військових 
фахівців.

3. Прогностична діяльність – розроблення напрямів і шля-
хів удосконалення процесу та корегування дій.

Зовнішня підсистема якості (ліцензування, акредитація та 
інспектування ВВНЗ, спеціальностей і спеціалізацій), яка має 
за мету встановлення відповідності освітніх послуг кваліфіка-
ційним вимогам і державним та відомчим освітнім стандартам, 
повинна виконувати головну функцію – підвищення якості 
підготовки фахівців.

Ліцензування – це процедура визначення спроможності 
ВВНЗ розпочати освітню діяльність, пов’язану зі здобуттям ви-
щої освіти та кваліфікації відповідно до вимог стандартів вищої 
освіти, а також до державних вимог щодо кадрового, науково-
методичного та матеріально-технічного забезпечення.

Акредитація – процедура надання ВВНЗ права здійснювати 
освітню діяльність на засадах, відображених у ліцензії.

Інспектування ВВНЗ покладається на Державну інспекцію, 
основним завданням якої є оцінювання ступеня реалізації дер-
жавної політики у сфері освіти через здійснення державного 
контролю за діяльністю навчальних закладів, незалежно від 
їх підпорядкування та форми власності.

Ліцензування, акредитація та інспектування ВВНЗ про-
водяться за визначеними критеріями, вимогами та планами, 
але спільним для них є комплексне оцінювання стану й ді-
яльності ВВНЗ щодо якості підготовки фахівців відповідно до 
освітньо-кваліфікаційних вимог і функціонально-посадового 
призначення. 

Якість вищої освіти, як зазначається в Комюніке Берлінської 
конференції міністрів освіти європейських країн, є основою 
створення загальноєвропейського простору вищої освіти [2, 
с. 46]. Для цього передбачається організація акредитаційних 
агентств, незалежних від національних урядів і міжнародних 
організацій. Оцінювання підготовленості тих, хто навчаєть-
ся, ґрунтуватиметься не на тривалості чи змісті навчання, а 
на знаннях, уміннях і навичках, отриманих випускниками. 
Одночасно будуть встановлені стандарти транснаціональної 
освіти та введена Європейська система перезарахування кре-
дитів (залікових одиниць трудомісткості), яка має стати нагро-
маджувальною, здатною працювати в рамках концепції “нав-
чання впродовж усього життя” [2, с. 129–130].

На державному рівні варто переглянути зовнішні критерії 
оцінювання роботи вищого навчального закладу з акцентом за-
безпечення якості підготовки фахівців та розробити комплексні 
критерії якості освітнього процесу, які передбачають: 

ретельний контроль обсягу та змісту навчання; 
застосування інфокомунікаційних мереж і технологій під 

час проведення різних форм занять; 
реальне експертне оцінювання здобутих знань на всіх ета-

пах навчання; 

визначення стану організації навчального процесу та конт-
роль за його здійсненням; 

реальне, а не за формальними ознаками, оцінювання нау-
ково-педагогічного складу; 

наявність демократичних засад у зарахуванні кандидатів 
до вищого навчального закладу; 

оцінювання стану організації та контролю навчально-вихов-
ного процесу як підґрунтя системи забезпечення якості освіти; 

відповідність фінансового та матеріально-технічного забез-
печення вимогам до якості підготовки фахівців; 

запровадження рейтингового експертного оцінювання – від 
рейтингу вищого навчального закладу до рейтингу освітньо-
професійних програм; 

інтегральне оцінювання відповідності вітчизняного ви-
щого навчального закладу спорідненим навчальним закладам 
провідних країн світу; 

створення автоматизованої системи моніторингу якості та 
економіки військової освіти і запровадження її в усіх органах 
управління військовою освітою та ВВНЗ.

Проблема управління якістю підготовки військових фахів-
ців тісно пов’язана з тенденціями розвитку національної та 
світової освіти. Саме прогностичне оцінювання майбутніх 
педагогічних стратегій, втілення їх у життя та запровадження 
теоретично обґрунтованих засад управління якістю освіти 
мають закласти підвалини підготовки фахівця XXI ст. У цьому 
мають враховуватись:

формування потреби в освіті та важливості суспільного 
інтересу до неї;

забезпечення безперервності процесу освіти, розвитку й 
саморозвитку творчої особистості військового фахівця;

духовно-моральний розвиток і саморозвиток особистості;
формування інноваційного мислення; 
усвідомлення глобальності характеру освіти та необхід-

ності інтеграційних, системних підходів до вдосконалення 
освітніх систем;

фундаменталізація, інформатизація, гуманізація й техно-
логізація військової освіти на основі цілісного знання, орга-
нічної та збалансованої єдності природничої, гуманітарної й 
професійної складових освіти;

екологічна спрямованість освіти; 
розроблення сучасної дидактики різних рівнів освіти;
формування потреби в самостійному оволодінні знаннями, 

в самоосвіті; 
перегляд ролі та функцій науково-педагогічного складу, 

організація його підготовки, перепідготовки та підвищення 
кваліфікації;

всебічність матеріально-технічного й навчально-методич-
ного забезпечення освіти відповідно до поставлених завдань 
і мети;

системний моніторинг якості освіти й розроблення методик 
діагностування всіх складових системи підготовки військових 
фахівців.

Підвищення якості підготовки військових фахівців має роз-
глядатися з позицій практичної реалізації Державної програ-
ми розвитку Збройних Сил України на 2006–2011 рр. [6], яка 
передбачає: 
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створення організаційно-правових та економічних умов 
для повного задоволення потреб Збройних Сил у підготовці 
офіцерських кадрів з раціональним використанням фінансових 
і матеріальних ресурсів, що виділяються державою; 

зведення рівня професійної підготовки військових фахівців 
у відповідність до нормативних правових актів, документів і 
вимог військово-професійної діяльності; 

підвищення ефективності управління військовою освітою 
на всіх ієрархічних рівнях.

Урахування перспектив розвитку військової освіти та сис-
темний підхід до управління якістю підготовки фахівців мають 
забезпечити її інноваційний, динамічний рух, престижність у 
майбутньому інформаційному суспільстві та вагомий внесок 
у надійне зміцнення обороноздатності України.
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Комплексне 
розв’язання 
проблеми підготовки 
стрільців-зенітників
Пропонується варіант розв’язання проблеми бойової підготовки 
стрільців-зенітників переносних зенітно-ракетних комплексів типу 
“Игла” через використання адаптивної методики навчання та оціню-
вання рівня підготовленості стрільців-зенітників на основі сучасних 
тренажерів.

© Матвієвський О. М., Климов С. Д., Семиглазов В. В., Лушніченко В. М., 2009

Починаючи з другої половини 70-х років ХХ ст., 
переносні зенітно-ракетні комплекси (ПЗРК) 
посіли вагоме місце в усіх арміях світу як ефек-
тивний засіб безпосереднього прикриття військ 
та об’єктів від ударів засобів повітряного нападу. 

Досвід бойового застосування ПЗРК [1–4] у локальних війнах 
і конфліктах свідчить про високу роль цих засобів у боротьбі 
з авіацією в ході бойових дій підрозділів і частин сухопутних 
військ. Ефективність використання ПЗРК зумовила високу на-
сиченість загальновійськових частин і з’єднань цими засобами 
безпосереднього прикриття від ударів з повітря [5].

Невелика вага, простота зберігання та підготовки до пус-
ку цієї зброї, відносно нескладний алгоритм бойової роботи 
внаслідок самонаведення ракети та високі бойові можливості 
комплексу ідеально відповідають вимогам сучасного бою. 

Разом з тим, реалізація бойових можливостей ПЗРК в умо-
вах застосування повітряним супротивником широкого спектра 
технічних засобів протидії й тактичних прийомів висуває ви-
сокі вимоги до навченості стрільців-зенітників і підрозділів, 
на озброєнні яких перебувають ці комплекси. Досягненню 
високого рівня навченості перешкоджає невідповідність мож-
ливостей існуючих навчально-тренувальних засобів вимогам  
до рівня навченості стрільців-зенітників. Така невідповідність
зумовлена недосконалістю існуючої навчально-тренувальної ба-
зи й методичного забезпечення занять і тренувань. Нині в Зброй-
них Силах України використовуються розроблені ще в 70-х ро-
ках стенди й тренажери.

Технічний рівень існуючих навчально-тренувальних засо-
бів характеризують такі недоліки: 

високий рівень умовності імітації повітряних цілей; 
невідповідність навчально-інформаційної моделі тренаже-

рів умовам бойової обстановки; 
відсутність імітації теплових, димових та аерозольних пере-

шкод, різних метеоумов і хмарності; 
неможливість проведення тренувань з цілями, що заходять 

з боку Сонця; 
відсутність імітації польоту, зближення й підриву, промаху 

та самоліквідації зенітних керованих ракет (ЗКР); 
незабезпеченість засобами об’єктивного оцінювання готов-

ності стрільців-зенітників, що навчаються, до дій у складній 
повітряній і завадовій обстановці; 

неможливість обліку антропометричних даних стрільців-
зенітників; 

неможливість проведення комплексних тренувань підроз-
ділів з відпрацьовуванням керування вогнем на базі штатного 
пункту керування ПУ-12М;

відсутність автоматизованої системи передавання даних 
та управління (АСПДУ) і переносних електронних планшетів 
(ПЕП). 

Чинна нормативна база [4, 6] дає можливість суб’єктивно 
оцінювати не більш як 40 % дій, що впливають на ефективність 
бойового застосування ПЗРК.

Результати проведених авторами досліджень свідчать, що 
внаслідок дії зазначених чинників набуті стрільцями-зеніт-
никами навички в 70 % випадків не дають змоги проводити 
стрільби в передню півсферу, а також у складних умовах – по 
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швидкісних цілях, по цілях, розташованих поблизу заборонно-
го сектора на Сонці, та по цілях, що застосовують теплові зава-
ди. Існуюча навчально-матеріальна база не сприяє виробленню 
у стрільців-зенітників уявлення про конфігурацію й розміри 
зони пуску, яка реалізується залежно від швидкості й типу цілі, 
та гранично допустимого кута нахилу пускової труби під час 
стрільби в положенні стоячи або з коліна. На цьому етапі немає 
можливості виробляти у стрільців-зенітників навички визна-
чення оптимального моменту ввімкнення наземного блоку 
живлення та оцінювання розподіленого часу його роботи під 
час безпосередньої підготовки стрільби. Тренувальні навчання 
командирів відділень не забезпечені засобами щодо керування 
вогнем стрільців-зенітників з використанням ПЕП.

Бойова підготовка зенітних підрозділів закінчується бойо-
вими пусками ракет по імітаторах повітряної цілі – 122-мілі-
метрових освітлювальних снарядах. Підсумком такої підго-
товки на існуючій навчально-матеріальній базі є недостатній 
рівень готовності стрільців-зенітників до дій у складній повіт-
ряній і завадовій обстановці. 

На думку авторів, проблему підготовки стрільців-зенітників 
ПЗРК можна розв’язати комплексно, з урахуванням стану 
матеріальної бази та методичного забезпечення тренуваль-
ного процесу. Основою навчально-матеріальної бази бойової 
підготовки стрільців-зенітників мають бути індивідуальні й 
групові тренажери, створені на базі сучасних інформаційних 
технологій та з високим рівнем адекватності.

До останнього часу в Україні не розроблялися сучасні нав-
чально-тренувальні засоби для підготовки стрільців-зенітників 
ПЗРК. У Російській Федерації до військ почав надходити тре-
нажер “Конус” [7, 8], а в Білорусі – уніфікований електронний 
тренажер ПЗРК [9]. Ці тренажери уможливлюють проведення 
занять з технічної й спеціальної підготовки та тренування 
стрільців-зенітників в умовах навчального класу.

У науково-виробничому підприємстві “Енергія-2000” (м. Київ) 
протягом 2007–2008 рр. розроблено уніфікований електрон-
ний тренажер стрільців-зенітників переносного зенітного ракет-
ного комплексу типу “Игла” – індекс “Тригл” [10, 11], до складу 

якого входять два робочі місця – стрільця-зенітника та керівника 
(рис. 1), які з’єднані локальною обчислювальною мережею.

Відмітною рисою розробленого тренажера є використання 
шолома (або окулярів) віртуальної реальності як пристрою 
відображення фоноцільової обстановки, а також чутливих 
датчиків просторового положення голови стрільця-зенітника 
та кутового положення лінії прицілювання.

Пристрій поєднання комп’ютера з імітатором ПЗРК забез-
печує перетворення фізичних сигналів у цифрову форму і нав-
паки. Інформація про азимут і кут положення пускового при-
строю, а також шолома стрільця-зенітника використовується 
для формування зображення обстановки (ділянки місцевості, 
де перебуває стрілець-зенітник, ділянки повітряного простору 
в полі зору стрільця-зенітника, повітряних цілей) на екрані 
системи візуалізації. 

На робочому місці керівника передбачені ЕОМ, панель ке-
рування тренуванням, штатні засоби зв’язку та аудіосистема.

Функціональні можливості тренажера дають змогу тому, 
хто навчається, виконувати всі операції бойової роботи – від по-
передньої підготовки стрільби до імітації пуску, спостереження 
за польотом ракети та визначення результатів стрільби.

Розроблений тренажер уможливлює проведення індивіду-
альної підготовки стрільця-зенітника та тренувань у складі 
відділення (рис. 2, 3), забезпечуючи формування й підтримання 
стійких навичок виконання операцій бойової роботи:

пошуку та виявлення повітряних цілей у повітряній об-
становці різної складності, в різних умовах метеорологічної 
видимості, в різні пори року й доби, в умовах організованих 
димових, аерозольних і теплових завад і на будь-якій місцевості 
з імітацією звукових ефектів роботи комплексу й поля бою;

візуального розпізнавання (ідентифікації) типу цілі; 
візуального оцінювання відстані до цілі;
визначення належності цілі за допомогою імітатора на-

земного радіозапитувача;
вибору виду стрільби (“Назустріч”, “Навздогін”);
вибору режиму роботи пускового механізму (“Ручний”, 

“Автомат”);
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Рис. 1. Тренажер стрільця-зенітника ПЗРК типу “Игла” (“Тригл”):
а – стрілець-зенітник з імітатором ПЗРК; б – робоче місце керівника

а

б
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оцінювання просторового положення зони пуску, визна-
чення моменту пуску та пуску зенітних керованих ракет по 
повітряних цілях, у тому числі й по цілях, що діють в умовах 
завад;

спостереження польоту та наведення ЗКР на ціль;
визначення результатів стрільби.
Методичне забезпечення навчально-тренувального про-

цесу з використанням тренажерів “Тригл” у формі адаптивної 
методики навчання та оцінювання дій розроблене з огляду на 
потребу визначення динаміки формування навичок ведення 
бойової роботи кожного стрільця-зенітника, що навчається, та 
забезпечення відповідного керування параметрами навчально-
інформаційного середовища. Воно ґрунтується на хронометру-
ванні та документуванні всіх дій стрільця-зенітника. У ході 
виконання навчальних вправ фіксуються й оцінюються всі 
його дії та автоматично виробляються рекомендації стосовно 
корегування наступної вправи для відпрацьовування найменш 
успішно проведених операцій. Дані щодо кожного, хто навча-

ється, вводяться в інформаційну базу. Постійний автоматичний 
аналіз та облік результатів дає змогу персоналізувати методику 
навчання і враховувати особливості й рівень підготовки кож-
ного стрільця-зенітника. 

Аналізуючи операції, виконувані стрільцями-зенітниками 
в ході бойової роботи, можна визначати їхню критичність 
і виробляти нові підходи до оцінювання дій того, хто нав-
чається. Рівень підготовки стрільця-зенітника визначається 
комплексним показником, який є згорткою чотирьох часткових 
показників, що характеризують дії того, хто навчається, на 
різних етапах підготовки й проведення стрільби, – оптималь-
ності вибору часу ввімкнення наземного блоку живлення, 
пріоритетності вибору режиму обстрілу цілі на зустрічному чи 
навздогінному курсі, оптимальності витрат часу на захоплення 
цілі головкою самонаведення ЗКР і забезпечення стійкості 
її супроводження та оптимальності вибору режиму роботи 
пускового механізму (“Автомат” або “Ручний”) з урахуванням 
моменту пуску ЗКР у цьому режимі.
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Рис. 2. Структурна схема тренажера стрільця-зенітника Рис. 3. Структурна схема тренажера для підготовки відділення стрільців-
зенітників

Порівняльна оцінка тренажерів стрільців-зенітників ПЗРК типу “Игла”

Характеристика 9Ф859 (“Конус”)
(Російська Федерація)

Уніфікований електронний 
тренажер ПЗРК (Білорусь) 

“Тригл”
(Україна)

Сектор відображуваного простору за азимутом, град 0–192 0–360 0–360
Те саме, за кутом положення, град 0–60 –10 – +90 –10 – +90
Розміри приміщення для розгортання, м 10×10×4,3 4×4×3 4×4×3
Кількість стрільців, що тренуються одночасно 1 3 3
Можливість видачі на ПЕП інформації про повітряні 
цілі – – +
Можливість тренування у складі відділення – – +
Кількість цілей, що імітуються одночасно 4 8 Не обмежується
Можливість обліку антропометричних даних стрільця-
зенітника – – +
Тривалість розгортання–згортання тренажера, год ≥7 1 0,25
Наявність адаптивної системи оцінювання дій стрільця-
зенітника – – +
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Критичні помилки, які може допустити стрілець-зенітник 
у процесі бойової роботи, фіксуються програмно-апаратним 
комплексом. Щоб отримати найдостовірнішу інтегральну оцін-
ку рівня підготовки кожного стрільця-зенітника, у програмно-
апаратний комплекс введено функцію накопичення та сис-
тематизації результатів кожного тренування з урахуванням 
ранжирування складності цілей у повітряних ударах. Це дало 
змогу уникнути випадкових помилок під час оцінювання рівня 
підготовки стрільця-зенітника та отримати загальне уявлення 
про рівень підготовленості того, хто навчається, й можливості 
ведення ним бойової роботи в різних умовах.

Організація бойової підготовки зенітних підрозділів на 
базі тренажерів “Тригл” у поєднанні з існуючими навчально-
тренувальними засобами дасть можливість забезпечити:

підвищення коефіцієнта охоплення операцій бойової робо-
ти стрільців-зенітників з 0,4 до 0,94;

об’єктивність оцінювання рівня підготовленості стрільців-
зенітників;

формування, закріплення й удосконалення навичок бойової 
роботи стрільців-зенітників у всьому спектрі умов повітряної 
й завадової обстановки; 

комплектування відділень стрільців-зенітників особовим 
складом з однаковим ступенем підготовленості.

Порівняльна оцінка розробленого в НВП “Енергія-2000” 
тренажера стрільця-зенітника з аналогічними тренажерами 
закордонного виробництва (див. таблицю) свідчить, що за тех-
нічним рівнем, експлуатаційними характеристиками й мето-
дичним забезпеченням тренажер “Тригл” перевершує закор-
донні зразки.

Отже, один з можливих шляхів комплексного розв’язання 
проблеми бойової підготовки стрільців-зенітників ПЗРК полягає 
в оснащенні підрозділів розробленими в НВП “Енергія-2000” 
тренажерами та освоєнні командирами нового методичного 

забезпечення занять і тренувань. Це дасть змогу забезпечити 
постійний і високий рівень боєздатності підрозділів, озброєних 
ПЗРК типу “Игла”.
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Розвиток держави неможливий без захисту національ-
них цінностей, реалізації національних інтересів та 
досягнення національних цілей. Тому формування 
умов реалізації національних інтересів та досяг-
нення національних цілей стає головним завданням 

органів державної влади щодо забезпечення національної без-
пеки. Формування таких умов супроводжується пов’язаними 
між собою процесами складного й суперечливого характеру, 
що відбуваються під негативним впливом існуючих небезпек 
і загроз. Реалізацію національних інтересів та досягнення на-
ціональних цілей мають забезпечувати державні інституції, 
однією з яких є система забезпечення національної безпеки. 

Визнаючи, що система забезпечення національної безпеки 
є складною управлінською структурою, можна стверджувати, 
що її окремі елементи мають системний характер і їх можна 
розглядати як певні підсистеми [1–3]. Одним з елементів систе-
ми забезпечення національної безпеки є система забезпечення 
воєнної безпеки. Сьогодні очевидно, що процес формування 
системи забезпечення воєнної безпеки в Україні надто супереч-
ливий, хронічно недофінансований і затягнутий у часі через 
тривале політичне протистояння, нечітко визначену зовнішню 
і внутрішню політику, невиконання прийнятих програм роз-
витку державних інституцій тощо.

Проведений автором аналіз стану системи забезпечення 
воєнної безпеки України [4–7] показав, що на реалізацію прий-
нятих у державі концептуальних поглядів і доктринальних на-
станов у сфері воєнної безпеки впливає ряд умов і чинників. 
Основними з них можна вважати:

прийняті в національному нормативно-правовому полі 
принципи міжнародних відносин; міжнародні зобов’язання 
України у сфері воєнної безпеки; 

нинішня геополітична обстановка в реґіоні та визначений 
зовнішньополітичний курс держави; 

географічне положення та політичний устрій України; 
стан економічного розвитку країни; 
ефективність воєнної політики держави; 
існуючий спектр небезпек і загроз національним інтересам 

у сфері воєнної безпеки; 
рівень фінансування сектору безпеки; 
системність нормативно-правової бази, яка регламентує 

діяльність функціонування суб’єктів забезпечення воєнної 
безпеки; 

прийнята система стратегічного планування та її стан; 
параметри системи забезпечення воєнної безпеки – функ-

ціональна та топологічна структури системи, ефективність 
підсистеми управління, наявність структурних взаємозв’язків 
між елементами системи, рівень та якість освітньої підготовки 
фахівців у сфері воєнної безпеки [4].

Системний аналіз зазначених умов і чинників [4, 5, 7] дає 
змогу констатувати наявність досить глибокої суперечності 
між потребою прийняття швидких і якісних воєнно-політичних 
рішень у сфері воєнної безпеки, зумовлених високим дина-
мізмом небезпек і загроз, та нормативно низькою тривалістю 
реагування системи забезпечення воєнної безпеки на виявлену 
загрозу [8]. Очевидно, що усунення цієї суперечності лежить в 
основі розв’язання актуальної наукової проблеми синтезу ра-
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Функції та основні завдання системи забезпечення воєнної безпеки України (варіант)

Функції Основні завдання

Організаційно-
управлінська

Організація функціонування системи в цілому; прийняття воєнно-політичних рішень; відповідальність за прийняті рішення
Впровадження системи демократичного цивільного контролю над Воєнною організацією та правоохоронними органами держави

Прогностична Моніторинг процесів, що відбуваються в усіх складових сфери воєнної безпеки; прогнозування змін, що стануться в них, та 
загроз життєво важливим національним інтересам
Спостереження за проявами міжнародного тероризму
Виявлення зовнішніх небезпек, загроз воєнного характеру та дестабілізаційних чинників
Виявлення внутрішніх небезпек, загроз воєнного характеру та дестабілізаційних чинників
Виявлення внутрішніх небезпек, загроз зниження рівня ефективності функціонування системи забезпечення воєнної безпеки
Оцінювання загроз воєнного характеру
Виявлення причин виникнення загроз та прогнозування наслідків їх прояву

Основоположна 
(фундамен-
тальна)

Використання можливостей Ради безпеки ООН, ОБСЄ, НАТО, ЄС та інших структур колективної безпеки
Охорона державного кордону, повітряного простору держави та підводного простору в межах територіального моря України
Вжиття заходів щодо запобігання воєнному конфлікту
Боротьба з організованими злочинними угрупованнями, в тому числі міжнародними, які намагаються діяти через державний 
кордон України та виключну (морську) економічну зону України
Вжиття заходів щодо стримування розв’язання воєнного конфлікту та недопущення його переростання в локальну або реґіо-
нальну війну
Проведення інформаційно-психологічних і спеціальних операцій для запобігання воєнному конфлікту та стримування його
Переведення національної економіки, окремих її галузей або підприємств, у тому числі транспортних, і комунікацій на функ-
ціонування в умовах особливого періоду

Програмно-
теоретична

Розроблення концепцій, стратегій і програм у сфері воєнної безпеки
Планування і вжиття конкретних заходів щодо протидії та нейтралізації загроз воєнного характеру національним інтересам у 
воєнній сфері
Створення та удосконалення нормативної бази для ефективного функціонування системи забезпечення воєнної безпеки
Удосконалення організаційної структури системи забезпечення воєнної безпеки
Розроблення науково обґрунтованих пропозицій і рекомендацій щодо прийняття управлінських рішень для захисту національних 
інтересів України у воєнній сфері

Планово-
аналітична

Прискорення реформування Збройних Сил України та інших військових формувань для забезпечення максимальної ефективності 
виконання ними завдань за призначенням
Спільне проведення планових та оперативних заходів у межах міжнародних організацій і договорів у галузі воєнної безпеки
Участь у дво- та багатосторонньому співробітництві в галузі воєнної безпеки, якщо це відповідає національним інтересам України
Забезпечення соціального захисту військовослужбовців та членів їхніх сімей
Розвиток воєнної науки, формування науково-технічної й технологічної бази
Посилення контролю за станом озброєнь і захищеністю військових об’єктів; активізація робіт з утилізації зброї
Комплексне кадрове, фінансове, матеріальне, технічне, інформаційне та інше забезпечення діяльності складових (структурних 
елементів) системи для виконання завдань за призначенням
Підготовка сил і засобів силових елементів системи забезпечення воєнної безпеки до застосування їх за призначенням
Прискорення процесу делімітації та демаркації кордогів України
Виконання державних програм модернізації наявних і розроблення та впровадження новітніх зразків бойової техніки та озброєнь

Інтеграційна Виконання міжнародних договорів України у воєнній сфері, зокрема щодо заборони й нерозповсюдження зброї масового уражен-
ня, та зміцнення довіри між державами
Поглиблення військово-політичного партнерства та співробітництва з НАТО і ЄС; участь у міжнародній миротворчій діяльності
Розвиток транскордонного співробітництва з суміжними державами
Дотримання угод щодо розташування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України

Координаційна Оцінення рівня воєнної безпеки, досягнутого системою забезпечення воєнної безпеки на цей час
Надання допомоги органам державної влади щодо захисту населення від природних катаклізмів і техногенних катастроф та 
ліквідації їх наслідків
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ціональної й високоефективної системи забезпечення воєнної 
безпеки, здатної адекватно за часом реагувати на відповідні 
загрози. Це зумовлює важливість і необхідність розроблення 
методологічних основ синтезу структури системи забезпечення 
воєнної безпеки. Визначення обрису цієї структури – перший 
важливий крок у процедурі розв’язання проблеми створення 
всієї системи.

Головною метою функціонування системи забезпечення 
воєнної безпеки України є забезпечення певного рівня безпеки 
держави, який гарантував би її суверенітет і територіальну 
цілісність. Мета функціонування цієї системи досягається 
реалізацією головної функції – виявленням небезпек і загроз 
воєнного характеру національним інтересам та їх нейтралі-
зацією. Ключове положення теорії систем полягає в тому, що 
функції системи – це інтегрований результат функціонування 
її компонентів [1]. З огляду на це, для побудови системи у 
зворотному напрямі, коли роль нашої підсистеми визначена 
її головною функцією в ієрархічно вищій системі, можна 
стверджувати, що побудова структури системи забезпечення 
воєнної безпеки ґрунтуватиметься переважно на принципі 
декомпозиції головної функції системи на завдання елементам 
системи (суб’єктам забезпечення воєнної безпеки). Отже, про-
вівши декомпозицію головної функції системи забезпечення 
воєнної безпеки, можна виділити ряд робочих функцій – 
організаційно-управлінську, прогностичну, основоположну, 
програмно-теоретичну, планово-аналітичну, інтеграційну ко-
ординаційну [7]. За умови, що забезпечення воєнної безпеки є 
соціально-політичною системою, зміст цих функцій станови-
тимуть завдання, покладені на її елементи (див. таблицю).

Застосовуючи так званий закон Паретто (20 % зусиль дають 
80 % результату, а решта 80 % зусиль – лише 20 % результату) 
[9] для ранжування сукупності завдань, покладених на систему 
забезпечення воєнної безпеки за ступенем пріоритетного вибо-
ру, можна виділити найважливіші вісім завдань. Невиконання 
будь-якого з цих завдань призведе до суттєвого зниження 
можливості досягнення головної мети системи забезпечення 
воєнної безпеки (зниження рівня воєнної безпеки) або до по-
чатку збройної боротьби в разі існування відповідної загрози. 
Такими завданнями є виявлення загроз (зовнішніх і внутріш-
ніх) воєнного характеру та їх нейтралізація (для наочності 
перелік цих завдань у таблиці виділений курсивом). 

Якщо врахувати змістову сутність зазначених восьми зав-
дань, то можна стверджувати, що процес їх реалізації, тобто 
реалізації головної функції системи забезпечення воєнної без-
пеки, має відбуватися за такими етапами:

1) моніторинг небезпек і загроз;
2) ідентифікація та визначення рівня загрози;
3) розроблення варіантів нейтралізації загрози;
4) прийняття рішення про нейтралізацію загрози;
5) підготовка та всебічне забезпечення рішення про ней-

тралізацію загрози;
6) вплив на загрозу (нейтралізація загрози);
7) перевірка ефективності заходів щодо нейтралізації за-

грози.
Системне узагальнення завдань, що входять до пріоритетної 

вісімки, дає можливість для побудови структури системи забез-

печення воєнної безпеки та її функціонування сформулювати 
принцип послідовності, який передбачає виконання завдань сис-
темою через елементарні структурно-логічні ланцюги (рис. 1).

Поєднавши функції, завдання й етапи функціонування роз-
глядуваної системи, на підставі зазначених принципів її побу-
дови можна запропонувати алгоритм функціонування системи 
стосовно основної функції (рис. 2). 

Рис. 1. Схема елементарного структурно-логічного ланцюга виконання зав-
дання системою

Рис. 2. Алгоритм функціонування 
системи забезпечення воєнної без-
пеки щодо нейтралізації виявленої 
загрози (варіант)
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Для виконання системою забезпечення воєнної безпеки всієї 
сукупності завдань будувати її структуру лише за принципом по-
слідовності нераціонально: вона буде занадто дорогою та дуже 
громіздкою. Багато елементів можуть брати участь у виконанні 

завдань системи одночасно за декількома напрямами або на пев-
ному етапі функціонування системи декілька елементів можуть 
одночасно виконувати одне завдання. 

Щоб оптимізувати структуру системи та значно зменшити 
витрати, в процесі її побудови потрібно враховувати принцип 
раціонального розподілу зв’язків між елементами систе-
ми, який передбачає правила взаємодії елементів у межах 
нормативно-правового поля. 

Виконання завдань, покладених на елементи системи чин-
ним нормативно-правовим полем у сфері воєнної безпеки, згід-
но з запропонованими етапами та алгоритмом функціонування 
дає змогу стверджувати, що механізм забезпечення воєнної 
безпеки доцільно мати у вигляді, показаному на рис. 3.

Запропоновані в цій статті положення дають змогу побуду-
вати модель системи забезпечення воєнної безпеки, яка умож-
ливить виявлення певних закономірностей та розроблення тео-
ретичних основ аналізу її функціонування й синтезу структури 
та пропозицій щодо підвищення її ефективності.

Список літератури
1. Сурмин Ю. П. Теория систем и системный анализ.– К.: МАУП, 2003.– 

364 с. 
2. Визначення системи.– http://ru.wikipedia.org. 
3. Дж. Ван Гиг. Прикладная общая теория систем.– М.: Мир, 1981. – Кн. 1.– 

336 c.
4. Лобанов А. А. Система забезпечення воєнної безпеки України: Чинники 

та умови впливу // Тр. акад. – К.: НАОУ, 2008. – № 2(82). – С. 11–16.
5. Лобанов А. А. Нормативно-правова база функціонування системи за-

безпечення воєнної безпеки України: Проблеми та шляхи вирішення // Тр. 
акад.– К.: НАОУ, 2008.– № 4(84).– С. 5–8.

6. Семенченко А. І. Ефективність державного управління у сфері забез-
печення національної безпеки.– http://cwppb.org.ua/secdef/cbasem.html.

7. Лобанов А. А., Грубов В. М. Система забезпечення воєнної безпеки 
України та проблеми відповідності структури функціональному призначенню // 
Зб. пр. ННДЦ ОТ і ВБ України.– 2008.– № 1(38).– С. 112– 118.

8. Лобанов А. А. Протиріччя у функціонуванні системи забезпечення 
воєнної безпеки України та шляхи його вирішення // Тр. акад.– К.: НАОУ, 
2008.– № 7(87).– С. 27–30.

9. Закон Паретто.– http://ru.wikipedia.org/wiki.

Надійшла до редакції 29.12.2008.

Рис. 3. Механізм функціонування системи забезпечення воєнної безпеки 
України щодо нейтралізації виявленої небезпеки чи загрози (варіант)
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Короткі повідомлення

Хартія 
США–Україна 
про стратегічне 
партнерство
У Хартії США–Україна про стратегічне партнерство йдеться 
про важливість наших двосторонніх відносин, окреслюється поліп-
шення співпраці у сферах оборони, безпеки, економіки й торгівлі, 
енергетичної безпеки, демократії та культурних обмінів, наголошу-
ється на продовженні Сполученими Штатами внеску в підтримання 
поліпшених взаємовідносин між НАТО й Україною.Хартія містить 
заяву про бажання Сполучених Штатів Америки інтенсивніше працю-
вати з Україною.

У грудні 2008 р. під час церемонії в Державному де-
партаменті Сполучених Штатів Америки Держсек-
ретар Кондоліза Райс і Міністр закордонних справ 
України Володимир Огризко підписали Хартію 
США–Україна про стратегічне партнерство*. 

Преамбула
Україна та Сполучені Штати Америки:
1. Підтверджують важливість наших відносин як друзів і 

стратегічних партнерів. Ми маємо намір поглиблювати парт-
нерство на благо наших народів та розширювати співробітниц-
тво з широкого спектра спільних пріоритетів.

2. Наголошують, що співробітництво між двома демокра-
тичними державами ґрунтується на спільних цінностях та 
інтересах. Це включає поширення демократії та економічної 
свободи, захист безпеки й територіальної цілісності, забезпе-
чення верховенства права, підтримку інновацій і технічного 
прогресу.

3. Підкреслюють взаємне прагнення посилити двосторонні 
відносини в економічній, політичній, дипломатичній, культур-
ній та безпековій сферах.

4. Підтверджують важливість гарантій безпеки, закріпле-
них у Тристоронній заяві Президентів США, Російської Феде-
рації та України від 14 січня 1994 року, та Будапештського мемо-
рандуму про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України 
до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 5 грудня 
1994 року.

5. Підтверджують Пріоритети співробітництва Україна – 
США (Дорожня карта) від 31 березня 2008 року та відданість 
стратегічному партнерству, проголошеному Президентами 
В. Ющенком та Дж. Бушем 4 квітня 2005 року.

Розділ І. Принципи співробітництва
Цей рамковий документ оснований на ключових принципах 

та переконаннях, які поділяють обидві сторони.
1. Підтримка суверенітету, незалежності, територіальної 

цілісності й непорушності кордонів одне одного становить 
основу двосторонніх відносин.

2. Основою нашої дружби є взаємне розуміння та визнан-
ня того, що демократія є головною гарантією безпеки, процві-
тання та свободи.

3. Співробітництво між демократичними державами в 
галузі оборони та безпеки є суттєвим для надання ефективної 
відповіді на загрози мирові та безпеці.

4. Сильна, незалежна та демократична Україна, здатна до 
відповідального самозахисту, є внеском у безпеку та процвітан-
ня не лише народу України, а й Європи, яка є єдиною, вільною 
та живе у мирі.

Розділ ІІ. Співробітництво 
у сфері оборони та безпеки

Україна та Сполучені Штати Америки поділяють життєву 
зацікавленість у сильній, незалежній та демократичній Україні. 
Поглиблення інтеграції України до євроатлантичних структур 
є спільним пріоритетом. Ми плануємо реалізувати програму 
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посиленого безпекового співробітництва, яка передбачає 
збільшення українських можливостей та посилення України 
як кандидата на членство в НАТО.

1. Керуючись Декларацією Північноатлантичної Ради 
на Бухарестському саміті НАТО від 3 квітня 2008 року та 
Спільною заявою Комісії Україна–НАТО від 4 квітня 2008 року, 
в якій закріплено, що Україна стане членом НАТО.

2. Визнаючи постійне існування загроз глобальному миру 
та стабільності, Україна та Сполучені Штати Америки мають 
намір розширити рівень нинішніх програм співробітництва й 
допомоги з оборонних та безпекових питань з метою подолання 
цих загроз та поглиблення миру і стабільності. Партнерство в 
галузі оборони та безпеки між Україною та Сполученими Шта-
тами Америки є вигідним як для обох країн, так і для реґіону. 

3. Співпрацюючи в рамках Комісії Україна–НАТО, ми має-
мо на меті досягнення згоди стосовно структурованого плану 
щодо збільшення взаємосумісності та координації можливос-
тей між Україною та НАТО, включаючи поглиблену підготовку 
та оснащення для Українських збройних сил.

4. Визнаючи зростаючу загрозу розповсюдження зброї 
масового знищення, Україна та Сполучені Штати Америки 
зобов’язуються боротися з розповсюдженням зброї масового 
знищення й небезпечних технологій шляхом дотримання між-
народних стандартів нерозповсюдження й ефективної реаліза-
ції та посилення режиму експортного контролю.

Розділ ІІІ. Економічне, торговельне 
та енергетичне співробітництво

Україна та США мають наміри розширити співробітництво 
з метою сприяння створенню робочих місць, економічному 
зростанню, підтримки реформ та лібералізації економіки, роз-
витку сприятливого для торгівлі й інвестицій бізнес-клімату та 
удосконалення доступу на ринки товарів і послуг. Визнаючи, 
що торгівля є важливою для глобального економічного зрос-
тання, розвитку, свободи й процвітання, Україна та Сполучені 
Штати Америки підтримують такі ініціативи.

1. Вітаючи вступ України 16 травня 2008 року до Світової 
організації торгівлі, сторони провели перше засідання Ради з 
питань торгівлі й інвестицій Україна–США 2 жовтня 2008 року 
в м. Києві. Як було обговорено в ході засідання, США продовжу-
ють підтримувати кроки України щодо виконання зобов’язань у 
рамках СОТ. Інші напрями, де планується активізувати спільні 
зусилля, включають розширення доступу до ринку, розв’язання 
невирішених суперечок та сприяння захисту прав інтелектуальної 
власності. Відзначаючи важливість збільшення обсягів інвести-
цій для економічного зростання та розвитку, США підтримують 
зусилля України щодо посилення захисту інвесторів. 

2. Визнаючи важливість ефективно функціонуючого енер-
гетичного сектору, сторони планують тісно співпрацювати 
над відбудовою та модернізацією потужностей української 
газотранспортної інфраструктури, диверсифікацією та убез-
печенням українських джерел ядерного палива, що знизить 
залежність України від іноземних джерел ядерного палива та 
потужностей для їх зберігання.

3. На розвиток Дорожньої карти пріоритетів українсько-
американського співробітництва Україна та США мають на-

мір започаткувати діяльність двосторонньої групи з питань 
енергетики. Відповідно до Декларації Саміту США–ЄС від 
10 червня 2008 року Україна та США мають намір поглибити 
тристоронній діалог з Європейським Союзом щодо посилення 
енергетичної безпеки.

4. Активно розвиваючи співробітництво з реґіонами Укра-
їни, включаючи Крим, США підтримують плани України щодо 
зміцнення безпеки, демократії та підвищення благополуччя 
шляхом посиленого економічного розвитку, енергозбереження, 
забезпечення безпеки продуктів харчування та ініціатив щодо 
ефективності державного управління. Україна та США мають 
намір співпрацювати також у сфері партнерства між державни-
ми й приватними секторами в реґіонах України, спрямованого 
на підтримку малого та середнього бізнесу.

Розділ ІV. Зміцнення демократії
Зміцнення верховенства права, просування реформи право-

вої системи й правоохоронних органів та боротьба з корупцією 
мають ключове значення для добробуту України. Ми маємо 
наміри співпрацювати на підтримку реформ, демократії, то-
лерантності та поваги до всіх спільнот.

1. Україна та США активізують співпрацю для зміцнення 
судової системи, підвищення професіоналізму, відкритості й 
незалежності разом з поліпшенням правової освіти та доступу 
до правосуддя для всіх українців.

2. Шляхом поліпшення взаємодії правоохоронних органів і 
судової влади Україна та США планують протидіяти спільним 
транснаціональним кримінальним загрозам – тероризму, орга-
нізованій злочинності, торгівлі людьми та контрабанді нарко-
тичних засобів, відмиванню грошей і кіберзлочинності.

3. Визнаючи важливість боротьби з корупцією, Україна та 
США мають намір поглибити співпрацю з метою збільшення 
контролю з боку громадськості та засобів масової інформації 
антикорупційних заходів, забезпечити дотримання етичних 
стандартів шляхом утворення підрозділів із внутрішніх розслі-
дувань та удосконалення урядового регулятивного процесу.

4. Україна та США планують співпрацювати з метою 
реформування законотворчого процесу в Україні шляхом під-
вищення транспарентності, посилення підзвітності завдяки 
доступу громадськості та ЗМІ, а також поширенню інформації 
серед населення про діяльність Парламенту України.

5. Визнаючи важливість гармонізації системи кримі-
нального судочинства України з Європейськими та іншими 
міжнародними стандартами, ми плануємо більш інтенсивно 
працювати разом над питаннями першочергового значення, 
включаючи прийняття Кримінально-процесуального кодексу, 
який відповідатиме стандартам Ради Європи.

6. США мають наміри надавати подальшу технічну до-
помогу Україні для підтримання зусиль українських органів 
виконавчої та судової влади в боротьбі з торгівлею людьми, 
включаючи посилення системи захисту свідків.

7. Сполучені Штати Америки підтримують збільшення 
допомоги на здійснення демократичних перетворень та 
ефективного державного управління з метою продовження 
Україною політичного прогресу та відданості демократичному 
розвитку.
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Розділ V. Активізація 
контактів між людьми
та культурних обмінів

Україна та Сполучені Штати Америки поділяють бажання 
збільшити контакти між нашими народами та розширити 
наші культурні, освітні й професійні програми обмінів, що 
сприяють просуванню демократії та демократичних цінностей, 
досягненню більшого взаєморозуміння.

1. Визнаючи особливу важливість активізації контактів 
між народами України та Сполучених Штатів Америки, сто-
рони мають намір і надалі сприяти культурним та соціальним 
обмінам і діяльності в рамках таких ініціатив, як Програма 
Фулбрайта, Програма обмінів для майбутніх лідерів (FLEX), 
студентські обміни (UGRAD), Науково-практична програма з 
питань законодавства (LEAP), Програма відвідання для міжна-
родних лідерів, Програма з викладання та вивчення англійської 
мови, Програма “Відкритий світ”.

2. Наголошуючи на необхідності нових ідей та динамізму 
для майбутнього наших двох країн, Україна та США мають на-

мір розвивати поглиблене співробітництво у сфері вищої освіти 
та наукових досліджень. США сприятимуть таким обмінам, 
щоб, відповідно до законодавства та процедур США, надавати 
можливість особам, які відповідають установленим критеріям, 
брати участь у культурних, освітніх і наукових заходах.

3. Наші країни продовжуватимуть тісно співпрацювати в 
контексті вшанування пам’яті жертв і збільшення обізнанос-
ті громадськості про Великий Голод (Голодомор) в Україні 
1932–33 років.

4. Україна вітає намір США започаткувати американську 
дипломатичну присутність (американський представницький 
офіс) у м. Сімферополі.

  
Підписано 19 грудня 2008 року в м. Вашингтоні, Сполучені Штати 

Америки
  
За Україну:   За Сполучені Штати Америки:  

(підпис)_________________        (підпис)___________________
Володимир Огризко,                 Кондоліза Райс,
Міністр закордонних справ України  Державний секретар США
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рінок. Формат паперу – А4. На одній сторінці може бути не більш як 30 рядків та до 60 знаків 
(з урахуванням розділових знаків і проміжків між словами) у кожному рядку. Розмір шрифту під-
готовленого на комп’ютері матеріалу – 14; міжрядковий інтервал – 1,5 рядка. Розміри полів, мм: 
зліва – 30, справа – 10, зверху – 20, знизу – 25.

На першій сторінці рукопису розміщуються прізвище, ім’я та по батькові автора, його посада, 
вчений ступінь та звання, заголовок, анотація (не більш як 6–8 рядків) і далі текст.

Формули, символи та знаки мають бути розмічені.
Оформлюючи бібліографічний список посилань, потрібно вказати автора та назву твору, місце 

публікації (для книжки – місто та видавництво; для статті – назву збірника чи журналу, його номер 
або випуск), дату публікації, кількість сторінок у книжці або сторінки, на яких вміщено статтю.

Ілюстрації подаються окремо від тексту. Місце розташування ілюстрації позначається на 
лівому полі сторінки.

До рукопису статті додаються:
документ про можливість відкритої публікації матеріалів;
відомості про авторів (номер телефону, службова та домашня адреси, науковий і педагогічний 

стаж, кількість наукових праць із зазначенням п’яти найбільш вагомих);
заява авторів про згоду щодо невиплати аторського гонорару (для скорочення витрат на видання 

виплата авторських гонорарів не передбачається) та про те, що підписаний і поданий до редакції 
варіант є остаточним та вихідним для виконання редакційно-видавничих робіт і автор може внести 
лише незначні (не більш як 3 % обсягу статті) корективи на етапі читання ним верстки, а значні 
зміни в матеріалі або відкликання статті з метою перероблення її можуть здійснюватися в разі 
оплати автором пов’язаних з цим додаткових виробничих витрат;

електронний варіант рукопису та ілюстрацій.
З метою виготовлення доброякісних друкованих форм ілюстрації до статей потрібно подавати 

у вигляді якісних фотографій або в електронному варіанті у форматах *.tif чи *.eps.
Матеріали, які неохайно оформлені і не відповідають зазначеним вимогам, редакцією не розгля-

даються.
Редакція не повідомляє авторів про зміни й скорочення рукопису, які мають редакційний характер.
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