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та відновлення територіальної цілісності України; створення сприятливого 
бізнес-клімату; спільні засідання з актуальних питань стійкості національної 
економіки та національної економічної безпеки; запобігання і реагування на 
кризові ситуації у сфері енергетичної безпеки; реалізація проектів з віднов-
лення об’єктів промисловості, соціальної і транспортної інфраструктури, жи-
тлового фонду та систем життєдіяльності населених пунктів Донецької та 
Луганської областей після АТО; забезпечення суб’єктів сектора безпеки і 
оборони України науковими, експертними та практичними матеріалами зі 
стратегічних комунікацій; технічне оснащення відповідних підрозділів для 
ефективної реалізації функцій стратегічних комунікацій у Міністерстві обо-
рони України та Збройних Силах України та інше. 
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РЕФОРМУВАННЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ  
НА ОСНОВІ СТАНДАРТІВ НАТО 

 
Досягнення основних цілей у сфері воєнної політики України, зокрема, 

відбиття збройної агресії Російської Федерації проти України, забезпечення 
обороноздатності України на рівні, достатньому для запобігання виникненню 
збройного конфлікту, а у разі збройного конфлікту – для його локалізації і 
нейтралізації, участь України у реалізації спільної політики безпеки і оборо-
ни Європейського Союзу, удосконалення системи забезпечення воєнної без-
пеки, яка б гарантувала надійний захист держави від зовнішніх та внутрішніх 
загроз, гідне сприйняття України на міжнародному рівні та відповідність 
критеріям членства України в ЄС і НАТО, визначених в Указі Президента 
України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 
вересня 2015 року «Про нову редакцію Воєнної доктрини України» від 24 ве-
ресня 2015 р. № 555/2015 [1], є можливим шляхом створення в Україні спра-
вжньої, сучасної професійної армії. Однак створити її на основі матеріально 
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та морально застарілих стандартів збройних сил Союзу Радянських Соціаліс-
тичних Республік або на стандартах Російської Федерації, яка окупувала Ав-
тономну Республіку Крим, місто Севастополь та здійснює військову агресію 
в окремих районах Донецької і Луганської областей, неможливо. Тому вини-
кнення професійної армії в Україні вбачається можливим за умови реформу-
вання Збройних Сил України (далі – ЗСУ) на основі сучасних, визнаних про-
відними державами Європи та світу, стандартах безпеки та оборони Північ-
ноатлантичного альянсу (далі – НАТО).  

Аналіз наукових праць та навчальної літератури свідчить про відсутність 
єдиного підходу дослідників до розуміння поняття «стандарт НАТО». Проте 
погляди С. Мукосія та Є. Романенко щодо розуміння поняття «стандарт НА-
ТО» та визначення їх видів, є на диво абсолютно тотожними. Так, під термі-
ном «стандарт НАТО», він же «Угода зі стандартизації» (англ. Standardization 
Agreement; STANAG), дослідники пропонують розуміти – міжнародний до-
говір, який регламентує загальні правила, визначає спільний порядок дій, за-
кріплює єдину термінологію і встановлює умови уніфікації технічних проце-
сів, а також озброєння та військової техніки, іншої матеріальної частини 
збройних сил Альянсу та країн-партерів.  

Щодо видів стандартів НАТО, то дослідники поділяють їх умовно на три 
види, а саме: адміністративні; оперативні та матеріально-технічні. Адмініст-
ративні стандарти визначають процеси управління та обміну інформацією, 
порядок роботи з документацією. Оперативні стандарти спрямовані на опе-
ративне планування застосування військ. Матеріально-технічні стандарти ви-
значають єдині вимоги до озброєння і військової техніки союзників, управ-
ління життєвим циклом, а також кодифікації предметів забезпечення. [2; 3, 
с. 145–146] 

Кількість стандартів НАТО, як і їх зміст, постійно змінюється. Тому їх 
загальне число, зазвичай, визначають приблизно. Так, станом на 2017 р., їх 
нараховують близько 1300 одиниць. Наприклад, держави – члени НАТО ма-
ють такі спільні стандарти: щодо стандартизації на основі гвинтівки USGI 
M16 – магазин під набої 5,56×45 мм НАТО (STANAG 4179; щодо кораблів 
(STANAG 1472); щодо уніформи й особистого обладнання військових 
(STANAG 2138); щодо підводних човнів і протичовнової дії (STANAG 1052); 
щодо вишколу капеланів НАТО (STANAG 2222); щодо постачання Сухопут-
них військ НАТО (STANAG 2961); щодо класифікації єдиної системи харчу-
вання військ НАТО (STANAG 3150); щодо охорони навколишнього середо-
вища під час військової діяльності НАТО (STANAG 7141) та ін. 

Водночас на початок 2016 р., за словами заступника Міністра оборони 
України Ю. Гусєва, у ЗСУ впроваджено лише 65 стандартів НАТО, а на пері-
од 2016–2018 рр. передбачено розроблення ще понад 70 стандартів, серед 
яких найважливішими є бойові статути Сухопутних військ та настанови з пі-
дготовки та застосування військ, спрямовані на підвищення рівня взаємосу-
місності ЗСУ з країнами – членами НАТО [4]. Так, пріоритетними напрямами 
реформування ЗСУ у 2017 р., відповідно до Указу Президента України «Про 
затвердження Річної національної програми під егідою Комісії Україна – 
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НАТО на 2017 рік» від 8 квітня 2017 р. № 103/2017 [5], визначено: удоскона-
лення системи військового управління та зв’язку; удосконалення систем ма-
теріально-технічного та медичного забезпечення ЗСУ; підтримання у боєзда-
тному стані, модернізація і оновлення озброєння та військової техніки; під-
вищення ефективності системи кадрового менеджменту; удосконалення сис-
теми військової освіти та підготовки професійних кадрів; удосконалення сис-
теми підготовки військ та забезпечення їх взаємосумісності; забезпечення 
соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей. 

Отже, за результатами двадцятирічної співпраці між Україною та НАТО 
можна зробити висновок, що проведення реформування ЗСУ на основі стан-
дартів НАТО – це справа не одного року. Запровадження стандартів НАТО в 
діяльність ЗСУ не повинно розглядатися як основна ціль реформування ЗСУ 
або як одна з обов’язкових вимог для вступу до Північноатлантичного альян-
су, реалізація їх вимог є лише одним з обов’язкових кроків на шляху до ство-
рення в нашій державі сучасної, професійної армії, здатної забезпечити дося-
гнення цілей Воєнної доктрини України. 
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Інформація взагалі та знання зокрема є вирішальними факторами, які 
впливають на розвиток технології і технологічних ресурсів людства. Власне 
вони визначають кордони технологій та можливості в освоєнні природи і по-
дальшого розвитку суспільства. Саме ключові революційні винаходи у галузі 


