
Прозорість та ефективне 
використання оборонного бюджету

Створення системи державного 
гарантування якості 
оборонної продукції

Сучасні політики у 
військово-технічній сфері3

Оптимізація закупівель через 
Централізовану закупівельну організацію2

Реформа оборонних закупівель

Прозорий процес закупівель1

Ефективна система управління 
життєвим циклом

5

захищаючи майбутнє



Належні комфортні умови для 
військовослужбовців під час виконання 

навчальних та бойових завдань

Розбудова військової інфраструктури

Модернізація та розбудова 
військових баз та містечок

Типові проєкти швидкозбірних конструкцій
 капітальне житло без довгобудів, 

що переходять з року в рік
Арсенали і склади

захищені від БПЛА та інсайдерських диверсій

Розиток мережі модульних польових таборів

Мобільність Зручність та комфорт

єдиний центр цілодобового моніторингу

Спортивні та 
дитячі майданчики 

Модернізовані гуртожитки
для сімей

Енергоефективні будівлі

захищаючи майбутнє



Створення ефективної системи 
оборонного планування та 

розвитку ЗСУ для протистояння існуючим 
та майбутнім викликам і загрозам

Стратегія оборони держави

захищаючи майбутнє

Стратегія воєнної безпекиОборонний огляд
розробка перспективної 
моделі ЗСУ до 2025 року

Формування ефективної оборонної політики

Міжнародне співробітництво

СОБ
цілі розвитку сил оборони

Стратегії та Програми розвитку видів, 
родів ЗСУ

Створення системи визначення 
реальних і потенційних загроз

Своєчасне та адекватне реагування на потенційні загрози

План оборони України 
(забезпечує реагування на весь спектр загроз)



Відповідність військовим 
критеріям членства в НАТО

Впровадження стандартів НАТО

захищаючи майбутнє

Впровадження «ключового пакета» стандартів 
НАТО для максимально швидкого наближення 

Збройних Сил України до операційної сумісності 
з арміями держав-членів НАТО

Розробка дорожньої карти для адаптації
 і впровадження стандартів Альянсу

Створення спроможності для впровадження 
процесу вивчення та узагальнення 

досвіду у ЗСУ
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Професійні, вмотивовані, 
соціально захищені військовослужбовці

Професіоналізація та соціальний 
захист військовослужбовців

захищаючи майбутнє

Створення концепції кадрової 
політики до 2025 року

Комплектування ЗСУ
«від кількості до якості»

Професійна підготовка та 
військова освіта

Система соціального забезпечення

Перехід на контрактну армію

довіра до командирів
кар’єрне зростання
ефективне управління персоналом

підготовка лідерів

система освіти відповідно до стандартів НАТО

підтримка родин військовослужбовців
високий рівень медичного забезпечення

реабілітація та соціальна адаптація
конкурентне грошове забезпечення

самоосвіта та підвищення кваліфікації
вивчення англійської мови

збереження фахівців
популяризація військової служби

реформування військкоматів



Діджиталізація адміністративних процесів

Єдиний електронний документообіг

захищаючи майбутнє

1. Створення електронних реєстрів та послуг

2. Електронний військовий квиток та 
автоматизована система управління 

кар’єрою військовослужбовця

онлайн 
квартирна черга

електронні
рапорти та заявки

компенсація
за піднайом житла

БЕЗ ПАПЕРІВ

проходження військової-
лікарської комісії



Комплексна система забезпечення 
житлом та виплати компенсації

Забезпечення житлом

захищаючи майбутнє

4. Переведення обліку і ведення 
в онлайн

3. Розподіл житла

1. Будівництво

інвест-договори з поетапною видачею договорів
державно-приватне партнерство

закупівля готового житла

50% як 
штатно-посадове

50% для 
квартирної черги

закритий рахунок, 
захищений від інфляції

враховує мін. зарплату, 
вислугу та звання

електронна черга
+ компенсація за неотримання 

житла

компенсація за піднайом
житла

(онлайн система з е-підписом)

 власне будівництво з прозорою службою замовника

2. Депозитно-монетарна жилтова програма 
для купівлі та іпотеки



Сучасні, інноваційні ЗСУ, 
взаємосумісні з державами-членами НАТО

Озброєння та інноваційні технології

захищаючи майбутнє

Створення Об’єднаного Центру Інновацій
Ефективні наукові та технологічні дослідження

Перевага за рахунок асиметричних дій та інновацій
Освоєння та захист новітніх технологій

Автоматизація процесів та ситуаційна обізнаність
Програмне забезпечення

Підтримка вітчизняного виробника

Законодавче регулювання інтелектуальної власності

Реалізація спільних технологічних проектів з 
державами-членами НАТО

Впровадження Єдиного Інформаційного Простору

Закупівля сучасного озброєння у 
вітчизняних та закордонних виробників



Ефективна система, де кожен громадянин 
має право, а не обов’язок на збройний захист

Фахова військова підготовка громадян

3

Зміна системи управління2

Система територіальної оборони

Створення пілотних 
регіональних програм 

1

Всенародний характер5

захищаючи майбутнє

Створення системи 
національного спротиву



Створення системи, 
яка запобігає і ефективно реагує 

на факти корупції

Запобігання, виявлення і протидія корупції

захищаючи майбутнє

1. Ефективний внутрішній контроль 
та управління ризиками

2. Усунення умови корупції в сферах

3. Невідворотність відповідальності 
за корупцію

4. Виховання нетерпимості до корупції

закупівлі та розвитку озброєння
земель міноборони
закупівлі, постачання, зберігання, розподілу і 
споживання пального
будівництва інфраструктури та житлового забезпечення
управління державними підприємствами

ефективні внутрішні перевірки та розслідування
контроль за виконанням рекомендацій аудитів та перевірок
співпраця із правоохоронними та антикорупційними органами

ефективна система роботи з викривачами корупції
співпраця з громадським і експертним середовищем
навчання та тренування з питань доброчесності



Створення поясу безпеки та захист 
економічних інтересів у Чорноморському регіоні

Безпека Чорноморського регіону

захищаючи майбутнє

Формування морської стратегії України

Розвиток спроможностей ВМС ЗС України

Формування регіональних союзів та участь у 
спільних навчаннях

Збільшення взаємодії з НАТО 
та присутності партнерів в регіоні

Інформаційна політика та юридичні дії

Нарощування бойових спроможностей ВМС
Система охорони та оборони морського узбережжя
Нова інфраструктура базування
Асиметричне реагування на загрози з моря
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