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Аналіз досвіду створення та розвитку професійних збройних сил дає 
підстави виокремити ключові фактори, які забезпечують успіх або створюють 
проблеми за наявності чи відсутності хоча б одного з них 

Важливим фактором розвитку професійних збройних сил є те, що 
політичні зобов’язання повинні бути підкріплені належним фінансуванням.  
Контрактна армія, на відміну від призовної, є більш чутливою до змін в 
економіці країни та окремих її регіонів.  

Для забезпечення набору підготовленого персоналу важливо визначити 
вимоги до кандидатів, а також забезпечити можливості набору необхідної 
кількості фахівців, які б відповідали таким вимогам.  

Важливою особливістю професійної армії є те, що контрактники не лише 
досвідченіші за призовників, й старші, а тому необхідно створювати належні 
умови і для служби, і для проживання сімей: задовільні житлові умови, дитячі 
садки, школи, медичні заклади, магазини, програми сімейної підтримки, робочі 
місця для дружин/чоловіків військовослужбовців.  

Важливим є принцип удосконалення системи кар’єрного зростання. Це 
впровадження системи гнучкого кар’єрного зростання та підвищення 
грошового утримання як на командних, так і технічних чи операторських 
посадах та забезпечення прозорості системи підвищення по службі з чіткими і 
зрозумілими критеріями відбору.  

Особливе місце в системі соціального захисту військовослужбовців 
посідає житлова проблема. Покращення якості життя військовослужбовців та 
членів їхніх сімей передбачає забезпечення належної якості житлових 
приміщень (або належної грошової компенсації на оренду житла), соціальної 
інфраструктури, умов для активного відпочинку, а також мінімізацію тривалого 
відлучення військовослужбовців від сімей. 

Не менш важливим є удосконалення перспектив працевлаштування 
звільнених у запас. Мають існувати спеціальні програми щодо забезпечення 
навчання за фахом, якій користується попитом на ринку праці, під час 
підготовки за суміжними військовими спеціальностями або в цільовому 
порядку перед звільненням зі служби, видачі дипломів, посвідчень з набутого 
фаху відповідної цивільної акредитації.  

Отже, побудова професійної армії є надзвичайно тривалим, складним, 
витратним завданням і потребує політичної волі на найвищому рівні 
керівництва держави, готовності до здійснення широкої соціальної реформи і 
значного збільшення оборонного бюджету. 


