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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На сучасному етапі механізми державного управ"

ління реформуванням Збройних Сил України відіграє

ключову роль у забезпеченні національної безпеки краї"

ни. Державне управління реформуванням Збройних Сил

України дозволить оптимізувати застосування усіх видів

ресурсів, що використовуються для забезпечення на"

ціональної безпеки України, забезпечити належне фун"

кціонування Збройних Сил України та вдосконалити

процеси їх контролю. Вищезазначене обумовлює ак"

туальність обраної теми дослідження.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

За нинішніх умов проблеми реформування зброй"

них сил досліджувалися багатьма науковцями, зокре"

ма, такими, як: О.Д. Бакланов [1], В.М. Бегма [2; 3],

В.М. Чумак [4] та ін.

Проте питання вдосконалення механізмів держав"

ного управління реформуванням збройних сил досі за"

лишаються недостатньо дослідженими.

МЕТА СТАТТІ
Метою роботи є вдосконалення механізмів держав"

ного управління реформуванням Збройних Сил Украї"

ни.
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Для досягнення поставленої мети в роботі потрібно

поставити та вирішити такі завдання:

— проаналізувати існуючі механізми державного

управління реформуванням Збройних Сил України;

— виділити ключові напрями подальшого розвитку

механізмів державного управління реформуванням

Збройних Сил України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Перш за все необхідно проаналізувати результа"

тивність існуючих механізмів державного управління

реформуванням Збройних Сил України. У цьому кон"

тексті необхідно врахувати недоліки, що були при"

сутні при реалізації програми реформування на ос"

нові Стратегічного оборонного бюлетеня 2004 року.

У свою чергу, на основі Стратегічного оборонного

бюлетеня була розроблена деталізована Державна

програма розвитку Збройних Сил України на 2006—

2011 роки. Ця програма була розроблена на основі

системи оборонного планування, яка, в свою чергу,

була побудована відповідно до стандартів НАТО.

Однак, незважаючи на системний підхід і якісну підго"

товчу роботу, якість реформ була незадовільною. Ос"

новними причинами були подібної ситуації була не"

вірна оцінка бюджету і нескординованість управлін"

ня реформами [1].
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Відповідно, першим кроком

оптимізації процесів державно"

го управління реформуванням

Збройних Сил України стало зат"

вердження у кінці лютого 2017

року Положення про Комітет

реформ Міністерства оборони

України, перше установче засі"

дання якого відбулося, відпові"

дно, на початку березня 2017

року.

Зазначене Положення виз"

начило Комітет в якості консуль"

тативно"дорадчого органу при

Міністрі Оборони України. Зав"

дання Комітету реформ Мініс"

терства оборони України роз"

повсюджуються від управління

реформами Збройних Сил Ук"

раїни та відповідних концепцій

до контролю. Структура Комітету реформ Міністерства

оборони України виглядає так, як показано на рисунку

1.

Що стосується підкомітетів Комітету реформ

Міністерства оборони України, то їх налічується сім (рис.

2) [2].

У кожному підкомітеті створено робочі групи з кон"

кретних питань. До складу робочих груп входять співро"

бітники Міністерства Оборони України, представники

Ради волонтерів та представники Проектного офісу. У

деяких робочих групах також працюють іноземні екс"

перти. Чисельність робочих груп в середньому сягає

близько 10 осіб. У складі груп присутнє рівне співвідно"

шення цивільних та військових осіб виходячи з того, що

рішення Комітету приймаються шляхом голосуванням

присутніх на засіданні членів. Засідання Комітету є

відкритими для преси і повинні проходити не рідше од"

ного разу в квартал. Для засідань робочих груп подібна

відкритість не є передбаченою.

Зокрема в межах засідання Комітету було здійснено

обговорення конкретних заходів щодо реалізації дорож"

ньої карти реформування оборонного відомства. Так, до

2018 року планується завершення реформування

Міністерства Оборони України та Генерального Штабу

Збройних Сил України. Відповідно, до 2018 року 90%

підрозділів повинні відповідати стандартам НАТО і по"

вністю має бути завершено реформування оперативно"

го та повітряного командування. До 2020 року плануєть"
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Рис. 1. Структура Комітету реформ Міністерства оборони України
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Рис. 2. Підкомітети Комітету реформ Міністерства оборони України
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ся створити систему управління, адаптовану до критеріїв

НАТО і провести реформування підрозділів тактичного

рівня. Основним документом, що визначатиме процес ре"

формування, повинен стати Стратегічний оборонний бю"

летень. Цей документ містить не лише основи реформу"

вання Міністерства Оборони України та Генерального

Штабу Збройних Сил України, а й у цілому сил оборони.

До сектору безпеки й оборони України входять

складові показані на рисунку 3 [2].

У Стратегічному оборонному бюлетені визначено

п'ять ключових напрямів:

— формування єдиної системи оборонного коман"

дування на базі принципів і стандартів НАТО;

— військове планування та управління ресурсами;

— розвиток необхідних оборонних можливостей;

— реформування системи логістики та забезпечен"

ня;

— професіоналізація Збройних Сил України, пе"

рехід на контрактну армію та створення резерву.

Кожна з цих цілей містить у собі допоміжні завдан"

ня оперативного рівня. Така структура організована для

того, щоб забезпечити прозорість і підзвітність реформ.

Реалізація кожної стратегічної мети залежить від досяг"

нення допоміжних завдань. Організаційна структура

органу, орієнтованого на управління реформами, повин"

на бути побудована відповідно. Так само мають бути пе"

редбачені механізми узгодження реформ усіх складо"

вих сил оборони.

При цьому необхідно зазначити, що важливою стра"

тегічною метою є інтеграція операцій Міністерства Обо"

рони України та Генерального Штабу Збройних Сил

України для уточнення функцій і усунення дублювання.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ЦЬОМУ
НАПРЯМІ

Таким чином, у результаті виконання цього дослі"

дження було отримано такі висновки:

1. Аналіз існуючих механізмів державного управлі"

ння реформуванням Збройних Сил України дозволив

зазначити, що попереднім спробам реформування

Збройних Сил України притаманна достатня кількість

недоліків, зокрема, стосовно невірна оцінка бюджету і

нескординованість управління реформами.
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Рис. 3. Сектор безпеки й оборони України

2. Серед ключових напрямів подальшого розвитку

механізмів державного управління реформуванням

Збройних Сил України доцільно виділити такі: форму"

вання єдиної системи оборонного командування на базі

принципів і стандартів НАТО; військове планування та

управління ресурсами; розвиток необхідних оборонних

можливостей; реформування системи логістики та за"

безпечення; професіоналізація Збройних Сил України,

перехід на контрактну армію та створення резерву.
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