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ЗАХИСТИ 
С В О Ї Х! 

Впровадження військової 
служби за контрактом у 
Збройних Силах України 
передбачає використання 
досвіду, який українські 
військовослужбовці 
здобули у зоні АТО та 
міжнародного досвіду 

ПІДПИШИ КОНТРАКТ… 
Сьогодні в Україні активно обговорюють можливість та перспективи 

переходу армії на контрактну форму. Відразу зазначу, що ідея ця не нова. 
Навіть більше - раніше поетапно втілювалася. 

Програма переходу на контрактну армію існує з 2003-го року. Ще 
десять років тому, 2005-го, українські Збройні Сили впритул наблизилися 
до завершення реалізації цієї ідеї. З практично півсотні пунктів, які були 
заплановані, реалізували майже всі. Невиконаними залишалися лише 
найбільш ресурсномісткі пункти програми, як, наприклад, забезпечення 
житлом. Проте була створена нормативно-правова база, поступово 
збільшувався відсоток контрактників в армії, скорочувалася загальна 



кількість ЗСУ. Фактично був припинений призов на строкову службу, 
тобто де-факто відбувся перехід на контрактне комплектування армії. 

Однак події останніх півтора року підштовхнули владу вдатися до 
різних методів комплектування армії. Мобілізація, по суті, той же призов. 
Людей призвали, щоб служити в армії, причому в абсолютно немирних 
умовах. Проблеми виникли дуже швидко. Остання хвиля мобілізації 
показала істотні складності з комплектуванням - особливо від того, що 
головний акцент робиться на обов'язок, на примус. 

Чи не ослабить українські Збройні Сили на Сході країни процес 
реформування армії? Це складне питання. Адже призов відновили саме 
внаслідок гострої необхідності збільшення чисельності ЗСУ. Механічне 
збільшення кількості військовослужбовців не веде до прямого підвищення 
боєздатності армії. Для тих, хто займається цим питанням послідовні 
доцільність формування контрактної армії очевидна давно. Україна не 
перша дійшла такого висновку. Більшість країн Європи застосовують 
саме такий підхід. При цьому не потрібно стверджувати, що призовна 
армія не має права на існування. Є країни, де призов зберігся. Проте в 
даному випадку поясненням служать національні традиції в тих чи інших 
державах. Приміром, у тій же Австрії чи до недавнього часу в Швеції це 
було пов'язано з великим поривом молодих громадян захищати свою 
країну. Одна з найсильніших армій світу - ізраїльська - формується на 
призові до війська всіх громадян (і чоловічої, і жіночої статі). Водночас у 
Великобританії і США змушені були відмовитися від строкової служби, що 
не завадило цим країнам створити найбільш боєздатні армії світу. 

Це все національні особливості. Що стосується України, то тут 
однозначно повинен бути кістяк призовної армії, але при цьому слід пра-
цювати над резервом. Законом або страхом покарання змусити служити 
важко. Водночас є досить велика кількість людей, готових йти в армію 
добровільно. Держава повинна максимально ефективно використовувати 
такий потенціал громадян. 

Тож запрошую бажаючих захищати терени рідної країни, саме зараз 
для багатьох контрактна служба може стати шансом не тільки підтримати 
Державу в такий складний час і бути частиною творців Нової Армії, але і 
можливістю зробити військову кар’єру, зайняти гідне місце у суспільстві, 
гідно забезпечити сім’ю. 

 


