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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Вперше за часів незалежності Україна постала пе-

ред серйозною загрозою щодо втрати суверенітету та
юридичного титулу на частину суверенної території, що
у комплексі загрожує соборності українських земель.

Так, через українсько-російську ділянку державно-
го кордону, нахабно нехтуючи принципами і нормами
міжнародного права, намагаються проникнути численні
озброєні військові формування, що мають мету деста-
білізувати внутрішньополітичну ситуацію в нашій дер-
жаві. Сьогодні Кремль активно підбурює та всіляко за-
охочує радикальні сепаратистські настрої як у Авто-
номній Республіці Крим так і у частині південно-східних
регіонів України з метою анексії частини території ук-
раїнської держави. За суттєвим сприянням Москви у
певній частині українського суспільства відбувається
політична радикалізація, мають місце суттєві прояви
екстремістських настроїв, що створюють серйозну не-
безпеку громадському суспільству України, а також
суттєво загрожують суверенітету та територіальній
цілісності держави.

Водночас, особовий склад Збройних Сил України у
своїй більшості з честю виконує свій військовий обов'я-
зок, залишається вірним військовій присязі та українсь-
кому народові. Українські військові у складних психо-
логічних та військово-політичних умовах, в умовах ре-
альної загрози життю та здоров'ю зберігають стійкість
духу, не піддаючись на численні провокації російських
агресорів і їх приспішників, проявляючи при цьому ви-
сокий професіоналізм.
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На жаль, слід констатувати, що упродовж останньо-
го десятиріччя керівництвом держави було зроблено ряд
суттєвих прорахунків у військовій кадровій політики.
Відбувалось масове скорочення особового складу, не був
забезпечений мінімальними державними гарантіями
рівень гуманітарного та соціального забезпечення Зброй-
них Сил України, внаслідок чого було втрачено пре-
стижність військової професії в українському
суспільстві. Українські політики та політичні сили нама-
гались зробити заручником власних політичних амбіцій
весь особовий склад збройних сил. Небезпечних масш-
табів набула багаторічна тенденція знищення кадрового
потенціалу Збройних Сил України та інших військових
формувань, а комплектування керівних посад у військах
часто відбувалось не за професійними якостями, а за ре-
зультатами політичних уподобань. Внаслідок цього
відбувся значний відтік у цивільні структури високопро-
фесійних військових кадрів, що значно вплинуло на боє-
здатність українського війська. Такі зневажливі та без-
відповідальні дії української влади значною мірою впли-
нули на боєздатність та спроможність Збройних Сил
України до оперативного (швидкого) реагування на заг-
розу застосування воєнної сили проти нашої держави.

У підтвердження цієї тези приведено сумну статис-
тку, що була наведена у доповіді виконуючого обов'яз-
ки міністра оборони України Ігора Тенюха 11 березня
2014 р. у Верховній Раді України, в якій зазначено: "…що
на війні перемагають організація, ресурси, стратегія,
тактика і бойовий дух. Зараз у нас є лише останні дві
складові. Ми привели усі сили у найвищий ступінь го-



ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

115www.economy.in.ua

товності. Усі наші сили зайняли полігони у відповідності
до плану навчань — як на східному, так і на південному
напрямках. Загальна чисельність Сухопутних військ —
41 тисяча осіб, з них зараз, у мирний час, мали бути го-
тові 20 тисяч, але фактично готові лише 6 тисяч" [1].

Виходячи з вищенаведеного, нагальною потребою є
удосконалення кадрової політики Збройних Сил Украї-
ни з метою забезпечення гарантованого комплектуван-
ня Збройних Сил України високопрофесійними кадра-
ми, здатними забезпечити суверенітет та територіаль-
ну цілісність держави. Зазначені зміни будуть спрямо-
вані за такими напрямами:

— удосконалення кадрового забезпечення Зброй-
них Сил України;

— реформування системи управління та всебічного
забезпечення Збройних Сил України;

— підготовка та перепідготовка особового складу;
— удосконалення мобілізаційної готовності;
— суттєве підвищення рівня державних соціальних

гарантій для військовослужбовців та членів їх родин.
Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить, що

аналізу теоретичних і прикладних аспектів формуван-
ня та реалізації кадрової політики Збройних Сил Украї-
ни присвячені дослідження В.Ю. Богдановича, В.П. Гор-
буліна, О.С. Власюка, А.Б. Качинського, В.О. Косевцова,
В.А. Манилова, В.І. Мунтіяна, Г.М. Перепелиці, В.М. Ри-
жих, В.М. Олуйко, С.М. Серьогіна, А.С. Сіцінського,
Г.П. Ситника та інших науковців.

Водночас, за сучасних умов реалізації політики у
сферах національної безпеки і оборони України, питан-
ня удосконалення кадрової політики є актуальним нау-
ковим завданням з огляду на необхідність реорганізації
Воєнної організації держави в сектор безпеки і оборо-
ни України в умовах сучасних геополітичних реалій.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — визначити першочергові завдання з

удосконалення кадрової політики Збройних Сил Украї-
ни, що обумовлені необхідністю захисту суверенітету,
територіальної цілісності держави.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Кадрова політика у Збройних Силах України — су-

купність принципів, напрямів, форм та методів діяль-
ності органів військового управління, спрямованої на
створення цілісної системи формування, підготовки,
ефективного використання персоналу відповідно до
потреб Збройних Сил України, забезпечення потреб
кожної особистості, розвитку в неї стійкої мотивації до
військової служби та можливості реалізації свого по-
тенціалу під час її проходження.

Головною метою кадрової політики у Збройних
Силах України є створення умов для гарантованого та
якісного комплектування Збройних Сил персоналом,
спроможним виконувати завдання за призначенням, і
його ефективне використання.

Доведено, що на кадрову політику у Збройних Си-
лах України впливають такі чинники:

— національні інтереси та оборонна політика дер-
жави;

— державна кадрова політика;
— економічні, внутрішньополітичні, соціальні, демог-

рафічні, національно-культурні реалії розвитку суспільства.
У Концепції кадрової політики у Збройних Силах

України на період до 2017 року, зазначено, що потреба
в удосконаленні кадрової політики у Збройних Силах
зумовлена:

— необхідністю забезпечення здатності особового
складу Збройних Сил до виконання нових завдань в умо-
вах змін форм, методів і засобів ведення бойових дій та
збройної боротьби;

— скороченням загальної чисельності особового
складу Збройних Сил до показників мінімально достат-
ньої необхідності (з урахуванням потенційних загроз);

— комплектуванням Збройних Сил виключно війсь-
ковослужбовцями військової служби за контрактом;

— впровадженням демократичного цивільного кон-
тролю у Збройних Силах, підвищенням ролі цивільного
сектору в управлінні Збройними Силами;

— інтеграцією системи військової освіти до державної
системи освіти, а також оптимізацією мережі вищих вій-
ськових навчальних закладів, військових навчальних підроз-
ділів вищих навчальних закладів та навчальних центрів;

— удосконаленням функцій центральних органів ви-
конавчої влади щодо соціальної адаптації військово-
службовців, звільнених із лав Збройних Сил, до цивіль-
ного життя [6].

Наприкінці лютого 2014 року Російська Федерація,
грубо порушуючи положення Меморандуму про гарантії
безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про
нерозповсюдження ядерної зброї від 5 грудня 1994 року
[2], Договору про дружбу, співробітництво і партнерство
між Україною і Російською Федерацією від 31 травня 1997
року [3] та Угоди між Україною і Російською Федерацією
про статус та умови перебування Чорноморського флоту
Російської Федерації на території України від 28 травня
1997 року [4] розпочала широкомасштабну військову аг-
ресію на частину території України.

Виходячи з необхідності захисту прав та інтересів
громадян України, суверенітету, територіальної ціліс-
ності та недоторканності державних кордонів України,
недопущення втручання в її внутрішні справи Радою
національної безпеки і оборони України 1 березня 2014
року було прийнято рішення щодо невідкладного при-
ведення Збройних Сил України у бойову готовність
"ПОВНА" згідно з уточненими планами приведення
військ (сил) у бойову готовність [5]. Радою національ-
ної безпеки і оборони було затверджено комплекс пер-
шочергових заходів з негайного реагування Збройних
Сил України на потенційну широкомасштабну військо-
ву агресію Російської Федерації на суверенну терито-
рію нашої держави.

Необхідність вжиття зазначених заходів зумовлена
тим, що за останні роки зневажливе ставлення до кад-
рового забезпечення українського війська з боку вищої
політичної еліти держави призвело до:

— критичного зниження оборонного потенціалу, боє-
здатності та бойової готовності Збройних Сила України;

— суттєвого зниження професіоналізму військових
кадрів та виникнення значної диспропорції у співвідно-
шенні між чисельністю старшого та молодшого офі-
церського складу;

— значного загострення соціальних та гуманітарних
проблем військовослужбовців та членів їх сімей і пов'я-
зана з цим плинність військових кадрів;

— відсутністю дієвого демократичного цивільного кон-
тролю за кадровою політикою Збройних Сил України;

— небезпечних проявів корупційних дій серед вищо-
го начальницького складу Збройних Сил України.

З урахуванням вищенаведеного зазначимо, що голов-
ним завданням держави у безпековій та оборонній сфері є
вжиття радикальних заходів щодо удосконалення кадро-
вої політики у Збройних Силах України. Це завдання обу-
мовлено нагальною потребою створення сучасних мобіль-
них, професійно підготовлених та боєздатних військових
формувань України, здатних забезпечити надійну оборо-
ну держави, захист її суверенітету, територіальної
цілісності та недоторканості державного кордону.

На нашу думку, вищому політичному керівництву
державі необхідно забезпечити ефективну реалізацію
трьох першочергових завдань щодо удосконалення кад-
рової політики Збройних Сил України в умовах потен-
ційної військової агресії на суверенітет та територіаль-
ну цілісність України з боку Росії.

Перше завдання з удосконалення кадрової політи-
ки Збройних Сил України має забезпечити безумовну
деполітизацію українського війська. Збройні Сили Ук-
раїни мають служити українському народові, бути поза
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політикою та не за яких обставин не бути інструмен-
тарієм жодної політичної сили в країні.

Необхідно підготувати проекти нормативно-право-
вих та законодавчих актів, які б унеможливили спроби
жодної політичної сили використовувати армію задля
реалізації власних політичних амбіцій. Акцентуємо ува-
гу на тому, що у Збройних Сил України ключове зав-
дання формування та реалізації кадрової політики має
бути спрямоване на створення боєздатних, мобільних,
професійно підготовлених, морально та психологічно
мотивованих, всебічно забезпечених військових під-
розділів, здатних швидко та ефективно реагувати на
реальні та потенційні загрози національній безпеці дер-
жави у військовій сфері. При цьому призначення на
керівні посади у Збройних Силах України мають відбу-
ватись виключно за професійними, моральними та діло-
вими якостями без жодних політичних уподобань.

Друге завдання з удосконалення кадрової політики
Збройних Сил України необхідно спрямувати на підтри-
мання високого морально-психологічного стану особо-
вого складу української армії. Це завдання є вкрай не-
обхідним з огляду на необхідність:

— вжити невідкладних заходів з метою адекватної
протидії сучасній російській експансії на суверенітет та
територіальну цілісність держави;

— здійснити комплексні випереджувальні заходи з
нарощування бойового потенціалу Збройних Сил Украї-
ни в особливий період у разі загрози масштабної агресії
проти України;

— забезпечити високу мобілізаційну готовність
Збройних Сил України в особливий період для відсічі
збройної агресії на територію держави;

— удосконалити соціально-психологічну роботу,
військово-патріотичне та духовне виховання особово-
го складу;

— забезпечити соціально-психологічний супровід
військової служби;

— забезпечити комплектування українського
війська резервістами, з числа громадян України за пла-
нами мобілізаційної підготовки та мобілізації;

— посилити інформаційну складову про діяльність
Збройних Сил України, спрямувавши її на формування
в громадянському суспільстві позитивного іміджу ук-
раїнського війська, а також відновлення поваги та пре-
стижності до військової професії.

Третє завдання з удосконалення кадрової політики
Збройних Сил України має передбачити вжиття загаль-
нодержавного комплексу невідкладних заходів, що мають
бути спрямовані на суттєве підвищення мотивації до про-
ходження служби у Збройних Силах України шляхом:

— забезпечення неухильного дотримання усіх пе-
редбачених законодавством соціальних гарантій для
військовослужбовців та членів їх сімей;

— суттєве підвищення рівня грошового забезпечен-
ня з одночасним впровадженням системи стимулюван-
ня військовослужбовців за високі досягнення у служ-
бовій діяльності та бойовій підготовці;

— підвищення рівня державних соціальних гарантій
з питань забезпечення житлом військовослужбовців та
удосконалення їх медичного забезпечення;

— створення належних соціальних та побутових
умов для проходження військової служби.

Отже, нами визначено три першочергових завдання
з удосконалення кадрової політики Збройних Сил Укра-
їни в умовах потенційної військової агресії на суверен-
ітет та територіальну цілісність України з боку Росії.
Виконання цих завдань, сприятиме підвищенню боєго-
товності Збройних Сил України.

ВИСНОВКИ
Підсумовуючи вищенаведене зазначимо, що сьо-

годні Україна переживає один із самих складних та дра-
матичних періодів своєї новітньої історії. Вперше за
часів незалежності, Україна постала перед серйозною

загрозою щодо втрати суверенітету та юридичного ти-
тулу на частину суверенної території, що у комплексі
загрожує соборності українських земель.

Зазначимо, що удосконалення кадрової політики в
українській армії не повинно обмежитись лише реалі-
зацією трьох вище названих завдань. Нагальною потре-
бою є проведення широкомасштабної кадрової рефор-
ми сектору безпеки і оборони України, що буде спря-
мована на реформування всієї системи управління у
військових та правоохоронних органах, удосконален-
ня системи підготовки та професіоналізації, а також
залучення громадськості до демократичного цивільно-
го контролю за діяльністю сектору безпеки і оборони
України з метою викоренення корупційних проявів та
непрозорості кадрових рішень.

Перспективою подальших розвідок даної проблема-
тики, є на наш погляд подальше вивчення кращого дос-
віду європейських країн щодо удосконалення кадрової
політики у безпековій та оборонній сфері.
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