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іННОВАціЙНиЙ РОЗВитОК ВіЙсьКОВОї ОсВіти  
В УКРАїНі: стАНОВЛЕННЯ, ПРОБЛЕми, ПЕРсПЕКтиВи

У статті аналізуються сучасні основи інноваційного розвитку вітчизняної систе-
ми військової освіти в контексті світового та національного досвіду, місце та роль 
у ній національного університету оборони України. Визначено основні проблеми і 
причини, що стримують розвиток системи військової освіти, обґрунтовуються на-
прями та шляхи її подальшого реформування.

Ключові слова: безпека, інновації у військовій освіті, виховна робота, 
проблеми освіти

сучасний розвиток світової спільноти характеризується глобаліза-
цією, інформатизацією, домінуванням провідних країн і перерозподі-
лом між ними сфер впливу; цивілізаційними та етнічними супереч-
ностями; економічним зростанням держав азійсько-тихоокеанського 
регіону й латинської америки; підвищенням значущості та ролі висо-
ких технологій, інтелектуальних, інформаційних ресурсів, менеджмен-
ту, соціальних, науково-технічних і гуманітарних чинників економіч-
ного прогресу; наявністю загрози невідворотного скорочення природних 
ресурсів, зниженням рівня життя в більшості країн світу; посиленням 
ролі військових факторів і подвійних стандартів у вирішенні міжна-
родних політичних, економічних, етнічних, міжконфесійних, воєнних 
та інших кризових явищ і конфліктів; поширенням діяльності екс-
тремістських, терористичних організацій; стрімким зростанням обсягів 
військово-наукових знань, пошуком, розробленням і випробуванням 
новітніх систем озброєння та військової техніки, а також принципів 
їх системного застосування в конфліктних регіонах тощо. За метою ді-
яльності, мотивами й інтересами людство та світ за тисячоліття мало 
в чому змінилися. Під прикриттям декларативних “гуманістичних іде-
алів”, “демократичних цінностей” як “універсальних механізмів” ви-
рішення міжнародних проблем і суперечностей у сучасному світі від-
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буваються події, відомі нам з нецивілізованої історичної давнини. При 
цьому, зазначимо, суттєвою є лише еволюція ресурсів, засобів і техно-
логій досягнення поставлених цілей, що в принципі не змінює загальної 
картини такої “діяльності”. йдеться про сучасні війни, їх жорстокий 
характер і негативні наслідки для людства. так, на думку військових 
фахівців з Данії, яка тотожна спільній позиції партнерів по нато, 
збройні сили всіх членів західних демократичних військових альянсів 
повинні готуватися до війни з урахуванням факторів об’єднаності та 
багатонаціональності одночасно, при цьому не тільки на оперативному 
рівні, а й на тактичному [12, с. 5]. Як гуманістичні ідеали та демокра-
тичні цінності корелюються з напруженою підготовкою до війн, відо-
мо, мабуть, лише авторам подібних стратегій і тактик. 

Викладені чинники актуалізують функції держави щодо захисту її 
суверенітету і територіальної цілісності, гарантування економічної та 
інформаційної безпеки в частині, що покладається на збройні сили (Зс) 
країни [6, с. 6; 2]. Дотримання Україною політики позаблоковості, що 
означає її неучасть у військово-політичних союзах і продовження кон-
структивного партнерства з нато та іншими військово-політичними 
блоками [3, ст. 11], по-перше, сприяє формуванню позитивного іміджу 
України на міжнародній арені, позиціонує її як повною мірою ней-
тральну державу, послаблює певним чином тиск із боку інших держав; 
по-друге, загострює протиріччя між державами, котрі бачать Україну у 
сфері своїх інтересів, що не може не враховуватись в умовах сучасного 
геополітичного та геостратегічного положення України; по-третє, ви-
магає розроблення та прийняття низки міжнародних документів, які 
мають гарантувати захист позаблокового статусу нашої держави; по-
четверте, зобов’язує до невідкладного проведення ефективних політич-
них, соціально-економічних і гуманітарних реформ; по-п’яте, потребує 
спрямування посиленої уваги та суттєвих ресурсів на підвищення обо-
роноздатності держави, подальше реформування Зс України на осно-
ві достатнього фінансового та матеріально-технічного їх забезпечення. 
Як зазначає начальник Генерального штабу — Головнокомандувач 
Збройних сил України генерал-полковник Г.М. Педченко, “основною 
метою подальшого реформування Зс України є розв’язання проблеми 
невідповідності їх сучасного стану рівню існуючих і потенційних загроз 
Україні у воєнній сфері, а також забезпечення здатності українського 
війська гарантовано виконувати конституційні завдання щодо оборони 
нашої країни, захисту її територіальної цілісності та недоторканності”, 
на що спрямовані розроблені проекти таких документів, як нова редак-
ція Воєнної доктрини України, стратегічний оборонний бюлетень до 
2025 року, Державна комплексна програма реформування та розвитку 
Зс України на період 2011—2016 років [10, с. 2]. 

безумовною та невід’ємною складовою військової організації дер-
жави є система військової освіти (сВо) — основне джерело підготовки 
висококваліфікованих офіцерських кадрів та комплектування ними 
Зс України, інших військових формувань і правоохоронних органів. 
XXI століття висуває нові вимоги до освіти, значно підвищуючи її роль 
у суспільстві. освіта, в тому числі й військова, стає інтелектуально-
духовною основою розвитку особистості, нації та держави, важливим 
чинником і стратегічним ресурсом зміцнення авторитету та конкурен-
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тоспроможності країни на міжнародній арені, гарантування національ-
ної безпеки, відтворення наукових, продуктивних, культурних сил сус-
пільства, поліпшення добробуту людей [7], що, у свою чергу, досить ви-
соко “підіймає планку” інноваційності в розвитку освіти в цілому. 

актуальність дослідження шляхів інноваційного розвитку вій-
ськової освіти визначається міжнародними та внутрішніми військово-
політичними чинниками, реформуванням Зс України, що створює умо-
ви для їх подальшого розвитку; змінами у національній законодавчій 
базі щодо освіти, приєднанням України до болонського процесу, необ-
хідністю формування єдиного європейського освітнього та інформацій-
ного простору; інформатизацією освіти й науки; певною невідповідністю 
якості підготовки військових фахівців вимогам сьогодення; формуван-
ням нової ідеології стандартів вищої військової освіти на основі більш 
компетентного підходу; зростанням значення професійної й мовної під-
готовки науково-педагогічних працівників, підвищення рівня їхньої 
кваліфікації; потребою зміни підходів до фінансування та матеріально-
технічного забезпечення освіти і науки. При цьому слід оптимально 
враховувати національний та світовий інноваційний досвід підготовки 
військових фахівців, функції, завдання, модель та організаційну струк-
туру Зс України, а також передбачати значні перетворення в системі 
військової освіти, науки, організації підготовки військових фахівців 
відповідно до офіційно прийнятих поглядів на мету, завдання, структу-
ру, зміст і напрями розвитку освіти в руслі єдиної державної політики 
[1, 4, 5, 7, 9]. Проблему інноваційного розвитку військової освіти в 
Україні відображено в низці наукових праць [8, 12, 14].

напередодні 20-річчя незалежності України можна стверджувати, 
що потужними зусиллями влади, багатьох управлінців усіх рівнів, вій-
ськових і цивільних науковців, освітян вдалося розв’язати найголов нішу 
проблему військової освіти — побудувати міцне підґрунтя для підготов-
ки нової генерації офіцерських кадрів, національно свідомих громадян 
України, здатних на високому професійному рівні вирішувати бойові й 
оперативні завдання в умовах, що швидко змінюються, керувати під-
розділами, частинами, які будуть діяти у відриві від основ них сил і на 
різних операційних напрямках, співпрацювати зі штабами багатонаціо-
нальних сил, активно брати участь у миротворчих операціях, самовдо-
сконалюватися протягом служби, навчати й виховувати підлеглий склад, 
формувати відповідний морально-психологічний клімат у підрозділах і 
частинах. Реформування і поступальний розвиток системи військової 
освіти нашої держави здійснювалися відповідно до концепцій, затвер-
джених постановами уряду в 1992 та 1997 рр. ці документи визначають 
сВо як інтегровану складову національної системи освіти, побудовану 
за видовим принципом на засадах безперервного ступеневого навчання 
офіцерських кадрів, тісно поєднану з військовою наукою. сучасна сВо 
ґрунтується на чинній загальній і відомчій нормативно-правовій базі, до 
неї входять органи військового управління, мережа вищих військових 
навчальних закладів (ВВнЗ), військових навчальних підрозділів вищих 
навчальних закладів (ВнП ВнЗ), науково-методичних установ. Військо-
ва освіта формує та розвиває особистість військового фахівця, який зда-
тен ефективно, з високим ступенем компетентності, ініціативно, твор-
чо виконувати функціональні обов’язки за посадовим призначенням у 
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Зс України. Водночас оптимальна інтеграція сВо в загальнодержавну 
систему вищої освіти на засадах системного і взаємовигідного характе-
ру співпраці, комплекс ного використання інтелектуального потенціалу 
досвідчених науково-педагогічних працівників, науково-методичних на-
працювань, сучасної матеріально-технічної бази ВнЗ є вагомим важелем 
ефективного розв’язання багатьох проблем системи військової освіти. 
Входження окремих ВВнЗ до складу потужних цивільних університетів 
дало змогу залучити понад 500 провідних науково-педагогічних праців-
ників вищої кваліфікації та спиратися на сучасну матеріально-технічну 
базу в підготовці військових фахівців.

нині вітчизняна сВо включає мережу військових навчальних за-
кладів, факультетів, кафедр, коледжів, ліцеїв, до якої входять два 
університети (національний університет оборони України (нУоУ) і 
харківський університет повітряних сил (хУПс)), п’ять академій, три 
військових інститути у складі цивільних університетів, три факульте-
ти військової підготовки, шість коледжів, 15 кафедр військової підго-
товки ВнЗ, три кафедри медицини катастроф та військової медицини, 
військовий ліцей, військово-морський ліцей та 17 ліцеїв з посиленою 
військово-фізичною підготовкою.

на сьогодні у ВВнЗ та ВнП ВнЗ здійснюється підготовка військових 
фахівців для Збройних сил України та інших військових формувань 
держави за повним переліком напрямів, спеціальностей, спеціалізацій 
у межах державного замовлення, до чого залучено понад півтори тися-
чі науково-педагогічних працівників, з яких більше ніж 1100 докторів 
і кандидатів наук. науково-педагогічних працівників готують докто-
рантури та ад’юнктури ВВнЗ. лише за останні п’ять років науково-
педагогічний потенціал ВВнЗ на третину оновився завдяки випускни-
кам нУоУ, докторантур, ад’юнктур і працівникам науково-дослідних 
установ Зс України.

серед загальних тенденцій інноваційного розвитку освіти та ос віт  - 
ніх систем, характерних для провідних країн світу, в сВо реалізують-
ся такі: самоорганізація в підготовці фахівців; ступеневість, неперерв-
ність, випереджувальна спрямованість освіти; інтеграція освіти та нау-
ки; фундаменталізація, інформатизація, гуманізація, демократизація, 
стандартизація, технологізація освіти; забезпечення якості освіти та її 
особистісна спрямованість; єдність навчання та військово-патріотичного 
виховання; зв’язок з військами; аналіз діяльності випускників; кори-
гування військово-освітнього процесу.

Протягом останніх років здійснено велику роботу щодо формуван-
ня змісту підготовки військових фахівців на засадах компетентнісно-
го підходу, приведення його у відповідність до державних і галузевих 
стандартів вищої освіти, сучасного воєнного мистецтва, бойового засто-
сування Зс України за визначеними варіантами, обставинами, ситуаці-
ями, узагальненого досвіду проведення миротворчих, антитерористич-
них операцій, планів, процедур і дій багатонаціональних штабів.

стандартизація військової освіти, розроблення та впровадження у 
ВВнЗ, ВнП ВнЗ сучасних педагогічних технологій дали можливість 
застосувати системний, комплексний підхід до організації педагогічно-
го процесу, його інформатизації і, як наслідок, підвищити його ефек-
тивність; поліпшити управління педагогічним процесом, його плану-
вання та прогнозування кінцевого результату; забезпечити наступність 
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змісту навчання та професійної підготовки військових фахівців різних 
окР, адаптацію педагогічного процесу до психологічних, фізіологічних 
та індивідуальних особливостей курсантів, слухачів; використати на 
практиці сучасні досягнення педагогіки, психології, дидактики, інфор-
матики, теорії систем, теорії оптимізації; здійснити гуманізацію педа-
гогічного процесу, зробити його особистісно орієнтованим; реалізувати 
діагностику якості підготовки тих, хто навчається.

інтеграція військової освіти і науки є головним чинником їх подаль-
шого розвитку та ефективного функціонування. Для забезпечення науко-
вої й науково-технічної діяльності у Збройних силах України заверше-
но структурну реорганізацію системи військово-наукових досліджень, 
до якої входять органи управління науковою та науково-технічною ді-
яльністю, мережа науково-дослідних установ, консультативно-дорадчі 
структури. інтеграція військової освіти й науки шляхом введення до 
складу ВВнЗ, ВнП ВнЗ профільних науково-дослідних установ (нДУ) 
дає можливість суттєво підвищити ефективність наукових дослі-
джень, якість навчально-виховного процесу, ширше залучати науково-
педагогічних працівників ВВнЗ, ВнП ВнЗ до проведення наукових до-
сліджень; зменшити бюджетні видатки на утримання військової  науки; 
структурувати систему нДУ за науковою проблематикою, рівнем нау-
кових досліджень і підпорядкованістю; виключити дублювання у про-
веденні досліджень за науковими напрямами; зберегти наукові шко-
ли ВВнЗ в умовах реформування Збройних сил та зміцнити наявний 
науковий потенціал; оперативно впроваджувати результати наукових 
досліджень у повсякденну діяльність Зс України; створювати єдині 
потужні спеціалізовані вчені ради; забезпечити відповідність темати-
ки дисертаційних робіт ад’юнктів, докторантів нДУ, ВВнЗ, ВнП ВнЗ 
реальним потребам Зс. слід констатувати, що змістові та структурні 
заходи щодо поєднання освіти та науки в сВо відповідають кращим 
європейським та світовими тенденціям. 

невід’ємною складовою військової освіти є виховання. Виховна робо-
та в сВо — це система організаційних, морально-психологічних, ін-
формаційних, педагогічних, правових, культурно-просвітницьких та 
військово-соціальних заходів, спрямованих на формування, розвиток 
і саморозвиток у військових фахівців професійно необхідних психоло-
гічних якостей, моральної самосвідомості, що має забезпечити високу 
бойову і мобілізаційну готовність органів управління, з’єднань і час-
тин, зміцнення військової дисципліни та правопорядку, згуртування 
військових колективів. 

системні зрушення відбулися у сфері вивчення іноземних мов, яке 
нині здійснюється через систему мовних курсів на підставі концепції 
навчання іноземних мов і відповідних нормативно-правових докумен-
тів. Мовні курси є структурними підрозділами ВВнЗ, призначеними 
для удосконалення мовної підготовки особового складу Зс України, що 
направляється за кордон для проходження військової служби (роботи) 
у складі миротворчих підрозділів, миротворчого персоналу, на навчан-
ня, а також військовослужбовців (службовців), яким знання іноземних 
мов необхідне для виконання службових обов’язків. 

Пріоритетним напрямом діяльності сВо є підготовка на двосторон-
ній договірній основі військових фахівців для іноземних держав, що 
дає змогу формувати позитивний імідж України на міжнародній арені, 
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розвивати оборонно-промисловий комплекс, додатково утримувати до-
свідчений науково-педагогічний склад, залучати позабюджетні кошти 
на розвиток сВо, в якій вартість підготовки фахівців у 5—6 разів біль-
ша, ніж у цивільних ВнЗ. Підготовка іноземних військових фахівців 
здійснюється у ВВнЗ, ВнП ВнЗ міст києва, харкова, львова, сева-
стополя, житомира.

Важливим чинником розвитку сВо є міжнародні зв’язки з вій-
ськовими навчальними закладами іноземних держав. особлива увага 
приділяється обміну досвідом щодо підготовки випускників ВВнЗ для 
проходження військової служби у багатонаціональних штабах, учас-
ті в миротворчих операціях. Встановлено тісні зв’язки з провідними 
військовими навчальними закладами Росії, Великої британії, Греції, 
італії, канади, китаю, сШа, туреччини, ФРн, Франції. Відповідно 
до щорічних програм і планів міжнародного співробітництва між мі-
ністерствами оборони України та країн-партнерів у галузі військової 
освіти передбачено навчання українських представників у військових 
навчальних закладах 14 іноземних держав. Щороку для навчання на 
мовних і фахових курсах країни-партнери надають для Зс України 
близько 200 навчальних місць без фінансових витрат з боку нашої 
держави.

У рамках міжнародного співробітництва військові фахівці Зс Укра-
їни, підготовлені в сВо, беруть участь у миротворчих операціях, між-
народних військових навчаннях. цей процес розпочався з ухвалення 
Верховною Радою України Постанови від 3 липня 1992 р. [13] і три-
ває відповідно до нормативно-правових актів Верховної Ради України, 
Президента України, кабінету Міністрів України. З 1992 р. близько 
37 тис. військовослужбовців Зс України взяли участь у міжнародних 
миротворчих операціях у складі багатонаціональних сил, сил сприян-
ня безпеці, гуманітарних, тренувальних, стабілізаційних місій, миро-
творчого персоналу оон, обсє у таких країнах, як ангола, афгані-
стан, Гватемала, Грузія, косово, кувейт, ліван, ліберія, сьєрра-леоне, 
судан, таджикистан та ін. Починаючи з 1997 р. Зс України брали 
участь у більше ніж 135 міжнародних військових навчаннях, до яких 
було залучено понад 30,5 тис. військовослужбовців.

Провідне місце в сВо належить національному університету обо-
рони України  — методологічному центру військово-освітньої діяль-
ності. нУоУ в складі шести інститутів, п’яти центрів, двох факульте-
тів, 32 кафедр здійснює підготовку військовослужбовців і державних 
службовців для Зс України та інших військових формувань держави 
на оперативно-стратегічному (осР) й оперативно-тактичному (отР) 
рівнях за 16 спеціальностями та 38 спеціалізаціями. на базі нУоУ 
створено навчально-науковий комплекс, складовими якого є цен-
тральний науково-дослідний інститут Зс України, центральний 
науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Зс Украї-
ни, національний випробувальний центр Зс України.

інститути університету готують генералів, адміралів, офіцерів і дер-
жавних службовців для роботи на посадах керівників структурних під-
розділів Міністерства оборони (Мо) України та Генерального штабу Зс 
України, органів управління видів і родів військ, оперативних команду-
вань, армійських корпусів і бригад. терміни навчання на оперативно-
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стратегічному рівні (генерали, адмірали, полковники) та на оперативно-
тактичному рівні (підполковники, майори, капітани) становлять два 
роки за денною формою і три роки за заочною формою навчання. Після 
закінчення навчання випускники отримують кваліфікацію “професіонал 
державного військового управління у сфері оборони” (на осР) і “профе-
сіонал військового управління у сфері оборони” (на отР).

система навчання слухачів в університеті передбачає теоретичну 
підготовку (30% навчального часу), базову підготовку (50%) та під-
готовку до практичної діяльності на посадах за призначенням (20%). 
слухачі ґрунтовно вивчають проблеми глобальної й національної без-
пеки, питання взаємовідносин України з іншими державами, миро-
творчу діяльність Зс України, іноземну мову тощо. навчання слухачів 
здійснюють висококваліфіковані науково-педагогічні працівники, се-
ред них 66 докторів наук, професорів і 288 кандидатів наук, доцентів. 
У навчальному процесі університету бере участь керівництво Мо Укра-
їни, Генерального штабу Зс України.

З 1997 р. університет здійснює підготовку військових фахівців 
оперативно-стратегічного та оперативно-тактичного рівнів для армій 
іноземних держав. на теперішній час 152 іноземних військових фахів-
ці зі сШа, Грузії, азербайджану, Молдови, китаю, Республіки Шрі-
ланка отримали дипломи про закінчення університету.

національний університет оборони України підтримує тісні робочі 
зв’язки із провідними вищими військовими навчальними закладами 
багатьох країн світу. Щороку нУоУ відвідують близько 80 делегацій 
керівного та професорсько-викладацького складу іноземних ВВнЗ та ке-
рівних структур нато. У межах взаємодії Зс України із міжнародними 
безпековими структурами на базі нУоУ започатковано практику прове-
дення міжнародних навчань: “Щит миру” (2005 р.), “стрімкий тризуб” 
(2008—2010 рр.), “сісіМ”, “кленова арка”, “Вікінг” (2010 р.) та ін.

Водночас критичне осмислення теперішнього стану військової освіти 
показує, що темпи та глибина перетворень, якість підготовки військових 
фахівців не повною мірою задовольняють потреби Зс України та інших 
військових формувань щодо їх функціонування в мирний час, а також 
застосування в бойових і наближених до бойових умовах [1, 2, 10]. 

Розвиток системи військової освіти на нинішньому етапі, на наш 
погляд, стримує низка таких основних причин і проблем (більшість з 
них мають суб’єктивний характер, а об’єктивні, у свою чергу, нерідко 
стають джерелом суб’єктивних):

— певна девальвація цінностей вищої військової освіти, її елітар-
ності в аспекті розвитку інтелектуального рівня, лідерських якостей 
майбутніх військових фахівців, їх статусу в державі та суспільстві; 

— падіння престижності та мотивації проходження військової служ-
би, а також низький рівень соціального захисту військовослужбовців; 

— недостатній рівень управління військовою освітою, аналітичного 
та інформаційного супроводу реалізації проектів і прийнятих рішень, 
відсутність стримувальних важелів і відповідальності різної природи за 
прийняття не досить обґрунтованих рішень;

— відсутність науково обґрунтованих механізмів формування дер-
жавного замовлення на підготовку військових фахівців різних освітньо-
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кваліфікаційних рівнів і ланок управління, переліків спеціальностей 
(спеціалізацій);

— перевантаження і відносно жорстке регулювання змісту вищої вій-
ськової освіти зі збереженням суттєвого пріоритету нормативної складо-
вої змісту навчання (65%) над варіативною — професійно-орієнтованою, 
військово-спеціальною (35%); 

— ігнорування психофізіологічних рекомендацій стосовно можли-
востей засвоєння тими, хто навчається, визначених обсягів навчально-
го матеріалу;

— неповна відповідність структури та змісту навчання військових 
фахівців досвіду бойової та оперативної підготовки військ, їх застосу-
вання у миротворчих операціях, локальних конфліктах і війнах; 

— недосконалість системи професійно-психологічного відбору кан-
дидатів на навчання та супроводження підготовки майбутніх військо-
вих фахівців;

— низький оціночно-діагностичний потенціал, брак можливостей 
(чітких інструментальних, методичних критеріїв об’єктивного оціню вання 
знань і вмінь тих, хто навчається тощо) оцінити реальну якість підготов-
ки фахівців за компетенцією, визначеними освітньо-кваліфікаційними 
характеристиками, освітньо-професійними програмами; недостатня ви-
могливість науково-педагогічного складу;

— недостатній досвід військової служби на відповідних посадах у 
військах значної частини науково-педагогічних працівників ВВнЗ; 

— недостатня соціальна та матеріальна забезпеченість науково-
педагогічних працівників, майже цілковита відсутність у них стимулів 
для вдосконалення професійної майстерності;

— недостатня технологізація та інформатизація військової освіти;
— застаріла навчально-матеріальна база, недостатня кількість су-

часних навчально-тренувальних, технологічних систем і комплексів за-
безпечення та моделювання освітнього процесу;

— неналежне фінансове забезпечення системи військової освіти.
Як об’єктивні, так і суб’єктивні чинники породжуються нехтуван-

ням науковими підходами до розв’язання проблем та завдань, які ви-
никають, до здійснення проектів і програм, прийняттям не завжди 
обґрунтованих рішень без зіставлення їх із досвідом провідних країн 
світу, врахування національних особливостей, апробації та належного 
експертного оцінювання на різних стадіях реалізації. 

Загалом, з урахуванням об’єктивних чинників і пріоритетів рефор-
мування військової освіти, специфіки організації навчально-виховного 
процесу у ВВнЗ, ВнП ВнЗ, реальних економічних умов функціонуван-
ня сВо основними напрямами і шляхами подальшого її реформування 
та розв’язання зазначених вище проблем, на нашу думку, є такі:

— удосконалення відповідної нормативно-правової бази та еконо-
мічних засад для задоволення потреб Зс України, інших військових 
формувань у висококваліфікованих військових фахівцях; 

— запровадження ефективних механізмів підвищення престижу та 
соціального захисту учасників навчально-виховного процесу у ВВнЗ, 
стимулювання їх професійного зростання; 
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— створення механізмів раціонального використання коштів дер-
жавного бюджету України, що виділяються на підготовку військових 
фахівців; 

— підвищення ефективності системи управління підготовкою, пере-
підготовкою та підвищенням кваліфікації військових фахівців; 

— проведення подальшого вдосконалення мережі ВВнЗ, кафедр 
військової підготовки, їх організаційно-штатних структур і чисельнос-
ті особового складу; 

— приведення обсягів замовлення на підготовку військових фахів-
ців за всіма освітньо-кваліфікаційними рівнями у відповідність до ре-
альних потреб Зс України та інших військових формувань; 

— завершення розроблення складових галузевих стандартів вій-
ськової освіти з усіх освітньо-кваліфікаційних рівнів, спеціальностей 
(спеціалізацій); 

— узгодження змісту, організації, форм, методів підготовки вій-
ськових фахівців із сучасними потребами Зс, посилення військово-
професійної спрямованості навчання, забезпечення якісної підготовки 
випускників до служби у військах, органах військового управління з 
урахуванням переходу до комплектування Зс України військовослуж-
бовцями за контрактом; 

— забезпечення подальшої технологізації та інформатизації військо-
вої освіти, її інноваційної спрямованості, особистісної орієнтованості;

— вдосконалення системи професійно-психологічного відбору кан-
дидатів на навчання;

— модернізація, розвиток навчально-матеріальної бази, забезпечен-
ня військових навчальних закладів сучасними зразками військової 
техніки та озброєння, засобами навчання, комп’ютерами, навчально-
тренувальними системами та комплексами;

— подальше поглиблення міжнародного співробітництва у галузі 
військової освіти. 

слід зазначити, що основною передумовою успішного розв’язання 
наведених завдань і проблем є підвищення рівня управління військо-
вою освітою, налагодження високопрофесійного наукового, аналітич-
ного, інформаційного супроводу управлінських рішень, що передбачає: 
удосконалення управлінських структур усіх рівнів на основі функціо-
нального моделювання; перерозподіл функцій, повноважень між управ-
лінськими структурами та військовими навчальними закладами; пере-
хід до програмно-цільової моделі управління, впровадження новітніх 
інформаційно-управлінських і комп’ютерних технологій; прозорість 
розроблення, експертизи, апробації, затвердження нормативно-правових 
документів і матеріалів; створення системи моніторингу ефективності 
прийнятих управлінських рішень, їх впливу на функціонування ВВнЗ, 
якість підготовки військових фахівців; демократизацію процедур при-
значення та атестації керівників усіх рівнів; підвищення вимогливості 
щодо компетентності та кваліфікації управлінських кадрів; уникнення 
намагань і випадків прийняття вольових рішень, що дестабілізують ді-
яльність сВо в цілому чи її окремих структурних складових, посилення 
відповідальності за прийняті рішення та їх наслідки.

безумовно, розглянуті засади функціонування військової освіти, її 
проблеми, напрями та шляхи подальшого реформування передбачають 
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вирішення цілої низки складних, комплексних нормативно-правових, 
управлінських, структурно-організаційних, психолого-педагогічних, 
теоретико-методологічних, фінансово-економічних, матеріально-техніч-
них та інших завдань, які мають реалізовуватися на принципах ціле-
спрямованості, системності, динамічності, адаптивності, еволюційності 
та поліфункціональності. Успішне їх розв’язання забезпечить перехід 
до нового типу гуманістично-інноваційної військової освіти, що сприя-
тиме зростанню військово-професійного, інтелектуального, культурно-
го, духовно-морального потенціалу військових фахівців, подальшому 
динамічному розвитку військової освіти, підвищенню її престижності 
у майбутньому інформаційному суспільстві, надійному зміцненню обо-
роноздатності України та її Збройних сил.
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В.м. телелим. Инновационное развитие военного образования в Украине: ста-
новление, проблемы, перспективы.

В статье анализируются современные основы инновационного развития отече-
ственной системы военного обра зования в контексте мирового и национального опыта, 
место и роль в ней национального университета обороны Украины. определены 
основные проблемы и причины, сдерживающие развитие системы военного образо-
вания, обоснованы направления и пути ее дальнейшего реформирования.

V.м. теlelim. Innovative way for military education in Ukraine: basics, problems, 
perspectives.

Modern fundamentals of innovative development within military educational system in 
context of world and national experience in a line with marketplace and role of Ukrainian 
National Defense University are analyzed. Main problems and causes, which determinate 
development of military educational system, are elaborated. General line and ways for 
further reforming of military education are substantiated.


