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СОЦІОЛОГІЧНА ТРА ДИЦІЯ 
ДОСЛІДЖЕН НЯ СОЦІАЛЬ НИХ ПРО БЛЕМ 

ВІЙСЬКО ВОЇ ОР ГАНІЗАЦІЇ УК РАЇНСЬКО ГО
СУСПІЛЬСТВА ТРАНС ФОР МАЦІЙНО ГО ПЕРІОДУ 

Abstract. The author’s classification of social problems of Ukrainian society’s military
organization in the transient period is presented, and the factors leading to their
intensification are indicated. The author considers the priority directions of
solving the mentioned social problems and proposes to study them on three lev-
els: the organizational level, the level related to the human factor, and one
involving the interaction of two previous levels.

Ак ту альність те ми. В умо вах ра ди каль них політич них та соціаль но-еко -
номічних транс фор мацій спо с терігається зни жен ня обо ро ноз дат ності країни та
соціаль но го пре сти жу військо вої ор ганізації дер жа ви. Повільне й ма ло ефек тив не ре -
фор му ван ня при зве ло до кри зи си с те ми соціаль но го за хи с ту військо во служ бовців
та членів їх ро дин. 

Об ме же не фінан су ван ня обо рон ної сфе ри зни зи ло якість про фесійної підго-
тов ки осо бо во го скла ду. Відсутність військо вих на вчань і не мож ливість дієвої 
ек сплуа тації військо вої техніки та оз б роєння спри чи ня ють та кож за го ст рен ня 
міжо со бистісних відно син у військо вих ко лек ти вах. 

Не ефек тив не ре фор му ван ня ук раїнської армії, праг нен ня до ве с ти ук раїнські
військові струк ту ри до кра щих су час них стан дартів ре корд ни ми тем па ми ли ше за -
гост рює та ус клад нює соціальні про бле ми військо вої ор ганізації ук раїнсько го
суспільства транс фор маційно го періоду. 

Військо ва ор ганізація ук раїнської дер жа ви по тре бує ре фор му ван ня як своєї 
ор ганізаційної струк ту ри, так і кар ди наль них пе ре тво рень у соціальній сфері. 
Це пе ре дусім, за без пе чен ня військо во служ бовців жит лом, кон версія військо вих
місте чок,  за хист прав військо во служ бовців то що. 

Ступінь роз роб ле ності про бле ми. Соціальні про бле ми, що ви ни ка ють у соці -
альних струк ту рах ук раїнсько го суспільства, досліджу ють ся спеціаліста ми в га лузі
еко номіки, соціології, соціаль ної ро бо ти та ме недж мен ту. 

Соціальні про бле ми військо вої ор ганізації вив ча ли відомі за рубіжні соціоло ги:
Є. Вятр, Р. Штейн метц, А. Вагтс, К. Де метр, М. Яновіц, С. Ан д рескі, Г. Лас сауєл, 
С. Гаттінгтон.

СОЦІОЛОГІЯ

74



Се ред російських дослідників соціаль них про блем  військо вої ор ганізації мож на
виділи ти на укові праці В. Ве дер ни ко ва, В. Се ре б ря ни ко ва, Ю. Де рюгіна, С. Об раз -
цо ва, І. Липсь ко го, Н. Да ни ло вої. 

В ук раїнській соціології ак ту аль ним про бле мам військо вої ор ганізації дер жа ви
приділя ють ува гу соціоло ги  Е. Афонін, А. Яч ний, М. Требін, А. Єрмо лен ко, Ю. Ка -
лагін, О. Ма зу рик.   

Ме тою да ної на уко вої статті є досліджен ня ак ту аль них соціаль них про блем 
ук раїнської військо вої ор ганізації транс фор маційно го періоду. 

На дум ку ав то ра статті, соціальні про бле ми військо вої ор ганізації – це наслідок
ру тинізо ва них соціаль них прак тик все ре дині її струк ту ри, які здійсню ють ся без по -
серед ньо її аген та ми.

Пе ред тим як на ве с ти по вну ав торсь ку кла сифікацію соціаль них про блем
військо вої ор ганізації, не обхідно виз на чи ти фак то ри, які спри я ють ви ник нен ню цих
про блем. Та ки ми фак то ра ми ви с ту па ють:

1. Соціаль но-політичні ре фор ми, внаслідок яких ук раїнська армія пе ре бу ває в
маргіна ль но му ста но вищі, ко ли про дов жує існу ва ти ста ра військо ва си с те ма, яка
зна хо дить ся у стані соціаль ної дез ор ганізації, та на бу ва ють роз вит ку нові транс фор -
маційні тен денції, спря мо вані на ство рен ня но вої боєздат ної армії на кон трактній ос -
нові, якісно близь кої до євро пейсь ких та північно ат лан тич них стан дартів.

2. Не до ско на ла си с те ма соціаль но го за хи с ту військо во служ бовців та їх сімей.
Гос тро стоїть про бле ма пенсійно го за без пе чен ня військо во служ бовців, на дан ня
жит ла їм та їхнім сім’ям, про бле ма соціаль ної та про фесійної адап тації військо во -
служ бовців, які звільни ли ся в за пас внаслідок ско ро чен ня чи сель ності ук раїнської
армії.

3. Особ ли вості куль ту ри військо вої ор ганізації, цінності та нор ми якої по ро д жу -
ють чи ма ло соціаль но-пси хо логічних про блем, а та кож про бле ми соціаль ної,
психічної та пси хо логічної адап тації. 

4. Гро ма дянсь кий кон троль над обо рон ни ми струк ту ра ми, внаслідок яко го до су -
час ної військо вої ор ганізації на зміну про фесійним ка д ро вим військо вим ча с то при -
хо дять не ком пе тентні та не про фесійні працівни ки.

5. Не спри ят ли ва де мо графічна си ту ація в країні та не за довільний стан здо ров’я
мо ло до го по пов нен ня.

Та ким чи ном, мож на зро би ти вис но вок, що всі ви ще на ве дені фак то ри обу мов -
лю ють існу ван ня ста рих та про во ку ють ви ник нен ня но вих соціаль них про блем ук -
раїнської військо вої ор ганізації.

Для де таль ної кла сифікації соціаль них про блем військо вої ор ганізації транс -
фор маційно го періоду, ав тор розділяє про бле ми на три рівня: соціальні про бле ми,
які по ро д жу ють ся без по се ред ньо особ ли во с тя ми струк ту ри та ор ганізаційної куль -
ту ри ор ганізації, соціальні про бле ми, що спри чи ня ють ся діями соціаль них агентів,
та соціальні про бле ми, що ви ни ка ють та роз ви ва ють ся внаслідок взаємодії цих
полів. 

До пер шо го рівня не обхідно відне с ти, по-пер ше, соціаль но-політичні про бле ми,
з яки ми зіштов хується воєнна ор ганізація в період транс фор мацій, а са ме: про бле ми
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участі та ролі військо вої ор ганізації у євроінте г раційних про це сах; про бле ми 
на бли жен ня ук раїнської армії до стан дартів НА ТО (фа хо ва та мов на    підго тов ка);
про бле ми політич но го ней т раліте ту ук раїнської військо вої ор ганізації; про бле ми
гро мадсь ко го кон тро лю над військо ви ми струк ту ра ми; про бле ми ка д ро вої політи ки;
про бле ми ми ро твор чої діяль ності ук раїнських військо вих; про бле ми досліджен ня
політич ної ак тив ності та політич них орієнтацій ук раїнських військо вих. 
На дум ку ав то ра, са ме цей блок про блем до по мо же дослідни кам про аналізу ва ти ста -
но ви ще соціаль ної струк ту ри військо вої ор ганізації та її вклю ченість у соціаль но-
політичні про це си. 

По-дру ге, не обхідно досліди ти соціальні про бле ми ство рен ня та фор му ван ня 
по зи тив но го іміджу всіх підрозділів та ком по нентів ук раїнської військо вої ор -
ганізації, що містять в собі:  про бле ми ефек тив но го функціону ван ня центрів з 
пи тань зв’язків з гро мадськістю; про бле ми до стовірно го висвітлен ня соціаль них
про блем військо вої ор ганізації у за со бах ма со вої інфор мації; про бле ми підви щен ня
ав то ри те ту та рівня довіри на се лен ня до всіх скла до вих військо вої ор ганізації; 
про бле ми ство рен ня більшої кількості те левізійних про грам та спеціалізо ва них ви -
дань про жит тя та функціону ван ня су час ної ук раїнської військо вої ор ганізації. Це
до по мо же вче ним ма ти до стовірну кар ти ну про соціальні про бле ми військо вої 
ор ганізації та підвищить обізнаність на се лен ня про су час не ста но ви ще ук раїнської
військо вої сфе ри. 

По-третє, при вив ченні соціаль них про блем військо вої ор ганізації пер шо го
рівня, не обхідно вра хо ву ва ти соціальні про бле ми, пов’язані із вдо с ко на лен ням ви -
хов ної ро бо ти у всіх ком по нен тах військо вої ор ганізації, що мо же оп тимізу ва ти не -
га тивні фак то ри, які за го ст рю ють соціальні про бле ми все ре дині ор ганізаційної
струк ту ри, а са ме: про бле ми зміни соціокуль тур них цінно с тей військо вої служ би,
фор му ван ня но вої си с те ми ціннісних орієнтацій у військо во служ бовців усіх рівнів;
про бле ми про ве ден ня вільно го ча су та дозвілля осо бо во го скла ду військо вих ча с тин
та підрозділів; про бле ми вдо с ко на лен ня за нять із осо бо вим скла дом, спря мо ва них
на підви щен ня освітньо го, куль тур но го та ду хов но го рівня військо во служ бовців та
їхніх сімей; про бле ми впро ва д жен ня новітніх тех но логій ви хов ної ро бо ти, ви ко ри с -
то ву ю чи по зи тив ний досвід інших країн; про бле ми осо бистісно го зро с тан ня
військо во служ бовців та членів їхніх сімей.

На дру го му рівні, який пов’яза ний із діями соціаль них агентів, ав тор про по нує
досліджу ва ти ши ро кий спектр соціаль но-пси хо логічних про блем. Са ме ці про бле ми,
які ви ни ка ють при здійсненні соціаль ни ми ак то ра ми своєї по всяк ден ної ді яльності,
на дум ку ав то ра, за го ст рю ють інші соціальні про бле ми, спро во ко вані особ ли во с тя -
ми ор ганізаційної куль ту ри військо вої ор ганізації. До соціаль но-пси хологічних ав -
тор відно сить про бле ми, пов’язані із девіант ною по ведінкою у військово му се ре до -
вищі. Ма ють ся на увазі кримінальні дії (крадіжки, на силь ст ва, вбив ст ва), не ста тутні
відно си ни (“дідівщи на”) та са мо губ ст ва. 

Не мож на за ли ша ти по за ува гою і про бле ми соціаль но-пси хо логічно го са мо по -
чут тя військо во служ бовців. Ад же стре си та нер во ве на ван та жен ня, аг ре сив на по -
ведінка, не за до во лен ня го ло вних по треб, соціаль но-пси хо логічна дез адап тація та
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сек су аль на де ри вація, про бле ми спілку ван ня та суб ор ди нації між офіцерсь ким та 
ря до вим осо бо вим скла дом, про бле ми підви ще но го рівня конфліктності мо жуть
при зве с ти до за галь но го погіршен ня соціаль но-пси хо логічно го кліма ту та за го ст -
рен ня взаємовідно син у військо во му се ре до вищі. 

До стат ньо гос тро в умо вах сьо го ден ня по ста ють про бле ми соціаль но-пси хо -
логічної ре абілітації учас ників ло каль них конфліктів та війн. Про бле ми по до лан ня
пост трав ма тич но го син д ро му, ре абілітації від стресів та  соціаль ної адап тації і
соціаль но го за хи с ту учас ників війн по тре бу ють де таль но го вив чен ня із за лу чен ням
ши ро ко го ко ла фахівців у цій га лузі. 

Під час про хо д жен ня соціалізації соціаль ни ми аген та ми військо вої 
ор ганізації в умо вах транс фор маційно го періоду ви ни ка ють соціальні про бле ми,
пов’язані з різно манітним куль тур ним та освітнім рівнем досліджу ва них соціаль них
ак торів та їх релігійною при на лежністю. До цьо го бло ку ав тор відно сить соціаль но-
етнічні про бле ми, а са ме: про бле ми існу ван ня фе но ме ну “зем ляцтв” у військо вих 
ко лек ти вах та про бле ми міжетнічних конфліктів, а та кож соціаль но-релігійні про -
бле ми, що містять у собі про бле ми впро ва д жен ня та вдо с ко на лен ня підго тов ки
військо вих ка пе ланів та про бле ми до три ман ня релігійних прав і сво бод пред став -
ників усіх релігійних кон фесій при про хо д женні військо вої служ би.

Досліджен ня дру го го рівня соціаль них про блем доз во лить про аналізу ва ти 
особ ли вості соціаль но го са мо по чут тя соціаль них агентів все ре дині військо вої 
ор га нізації. 

Третій рівень досліджен ня соціаль них про блем воєнної ор ганізації є най -
змістовнішим, оскільки він відо б ра жає соціальні про бле ми, що ви ни ка ють внаслі док
взаємодії соціаль них полів, а та кож без по се ред ньо струк ту ри та агентів. Са ме на цьо -
му рівні досліджу ють ся най гостріші соціальні про бле ми військо вої ор ганізації ук -
раїнсько го суспільства транс фор маційно го періоду. 

Пер ше, на що звер тає ува гу ав тор, це про бле ми соціаль но го за хи с ту військо во -
служ бовців та їх сімей. Са ме ці про бле ми, згідно з ре зуль та та ми соціологічних
досліджень є най ак ту альніши ми та най гостріши ми. До них, пе ре дусім, на ле жать:
про бле ми гро шо во го ут ри ман ня, про бле ми за без пе чен ня жит лом, соціаль ної про -
фесійної адап тації військо во служ бовців, звільне них в за пас або у відстав ку, ре фор -
му ван ня си с те ми за без пе чен ня соціаль них га рантій військо во служ бовців, пе ре хо ду
до ад рес ної до по мо ги.

Аналіз за собів ма со вої інфор мації свідчить про те, що ук раїнська військо ва 
ор ганізація та всі її струк турні підрозділи по тре бу ють суттєвих змін, кар ди наль них
ре форм та підви щен ня про фесійно го рівня. 

Се ред соціаль них про блем про фесіоналізації ук раїнської армії ав тор виділяє
такі: про бле ми кри зо вої соціаль но-де мо графічної си ту ації в країні, ско ро чен ня 
чи сель ності по тенційно го при зов но го кон тин ген ту, погіршен ня ста ну здо ров’я 
по тенційних при зов ників, про бле ми погіршан ня по каз ників освітньо го рівня та
збільшен ня груп соціаль но го ри зи ку се ред військо во служ бовців, не га тивні яви ща,
зу мов лені про бле ма ми су час ної си с те ми при зо ву та про фесійно го відбо ру військо -
во служ бовців, про бле ми ухи лен ня від при зо ву та військо вої служ би, ко рупційні
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діян ня, пов’язані із при зо вом та про хо д жен ням стро ко вої служ би, про бле ми не ста -
тут них відно син (дідівщи ни) у військо вих підрозділах, про бле ми відсут ності ефек -
тив них фінан со вих ме ханізмів ре алізації дер жав ної про гра ми пе ре хо ду армії на кон -
тракт ну ос но ву, не до стат ності фінан су ван ня армії для оз б роєння новітньою
технікою, інно ваційних тех но логій, втілен ня в жит тя го ло вних по ло жень обо рон ної
до к т ри ни Ук раїни, про бле ми без пе ки військо вої служ би.

За ста ти с тич ни ми да ни ми, де мо графічна си ту ація, що скла ла ся в Ук раїні, не
сприяє фор му ван ню в дер жаві при зов но го кон тин ген ту не обхідної якості. У най-
б лижчі 15–20 років на про цес ком плек ту ван ня Зброй них Сил Ук раїни, найбіль-
ший не га тив ний вплив здійсню ва ти муть: зро с тан ня смерт ності че рез еко номічні 
не га разди, за не пад си с те ми охо ро ни здо ров я, еміграція, змен шен ня три ва лості 
жит тя, за бруд нен ня на вко лиш нь о го се ре до ви ща, зро с тан ня без робіття. Фізич на
підго тов   ка 70% су час них при зов ників не відповідає мінімаль но не обхідно му рівню
[2, с. 518–521].

Су часні військо во-ме дичні до к т ри ни ба га ть ох країн ши ро ко вжи ва ють термін
“про фесійне здо ров’я військо во служ бовців”, роз гля да ю чи йо го як са мостійну ка те -
горію боєго тов ності військ та важ ли вий ком по нент національ ної без пе ки. Цей термін
близь кий до по нят тя “боєздатність”, ку ди вхо дять мо ти вація до служ би в зброй них
си лах, фізич не та психічне здо ров’я, мо раль ний дух, за галь на та бой о ва підго тов ка
осо бо во го скла ду. Та ким чи ном, стан здо ров’я ук раїнських військо во служ бовців ви с -
ту пає од ним із най го ловніших фак торів, який тре ба вра хо ву ва ти при ре фор му ванні
су час ної ук раїнської військо вої ор ганізації транс фор маційно го періоду. 

Стан здо ров’я військо во служ бовців обу мов люється впли вом чо ти рь ох скла до -
вих (чин ників), пи то ма ва га яких роз поділяється так:

1) здо ров’я нації (30%) – за без пе чується інсти ту та ми дер жав ної вла ди;
2) ви т ра ти на ут ри ман ня осо бо во го скла ду, що спро можні ство ри ти по зи тив ну

мо ти вацію до служ би в Зброй них Си лах, а та кож на лежні умо ви військо вої праці, по -
бу ту та відпо чин ку (30%) – за без пе чу ють ся дер жа вою в особі Міністер ст ва обо ро ни;

3) за гальні за хо ди що до збе ре жен ня та зміцнен ня здо ров’я військо во служ бовців
(30%) – здійсню ють ся ко ман ди ра ми військо вих підрозділів і ча с тин згідно зі Ста ту -
том внутрішньої служ би Зброй них Сил Ук раїни (участь ме дич ної служ би в цих за -
хо дах є кон суль та тив ною, ме то дич ною і кон тро лю ю чою);

4) ме дич не за без пе чен ня (10%), ку ди вхо дять спеціальні профілак тичні за хо ди
(ме дич не об сте жен ня, санітар но-епідеміологічний на гляд, імунізація, санітар на
освіта то що) [1, с. 22–26].

От же, без підтрим ки про фесійно го здо ров’я кож но го суб’єкта військо вої ор -
ганізації не мож ли вий пе рехід до про фесійної боєздат ної кон тракт ної армії. За со би
ма со вої інфор мації пе ре на си чені за не по коєністю з при во ду то го, чи здат на ук -
раїнська армія до сяг ти євро ат лан тич них стан дартів. Ад же, ли ше 18% ук раїнських
військо во служ бовців здатні бу дуть ви ко на ти не обхідні фізичні нор ма ти ви, до то го ж
в ук раїнських військо вих підрозділах за нят тя з бой о вої підго тов ки осо бо во го скла -
ду нерідко про во дять ся на низь ко му рівні чи й зовсім не про во дять ся у зв’яз ку з тим,
що не ви с та чає не обхідних кваліфіко ва них кадрів. 
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Тре ба за ува жи ти, що відмо ва від за галь но го військо во го обов’яз ку не поз бав ляє
від про бле ми не га тив них соціаль них явищ. Ви пад ки ко рупції, криміна ль ної діяль -
ності, не ста тут них взаємовідно син у цілком до б ровільних та кон тракт них арміях 
та ких пе ре до вих країн, як США та Ка на да, до стат ньо відомі. В японсь ких зброй -
них си лах, не ста тутні відно си ни є нор мою соціаль ної по ведінки військо во служ -
бовців в си лу тра диції. Тре ба відміти ти, що в кон тракт них зброй них си лах слаб-
ких в еко номічно му відно шенні країн по ши ре ний фе но мен так зва ної “сол датсь кої
ко рупції на впа ки”, ко ли процвітає ха бар ництво не з ме тою ухи лен ня від військо вої
служ би, а з ме тою всту пу до неї, оскільки в цих країнах са ме служ ба в армії є га -
ранто ва ним за со бом до існу ван ня. 

Ав тор статті на го ло шує на не обхідності зміша но го ком плек ту ван ня ук раїнської
армії. 

Та ким чи ном, згідно з Дер жав ною про гра мою пе ре хо ду Зброй них Сил 
Ук раїни до ком плек ту ван ня військо во служ бов ця ми за кон трак том, ре фор ма армії
мо же виріши ти такі за вдан ня та розв’яза ти такі соціальні про бле ми: роз роб лен ня,
вве ден ня в дію та постійне вдо с ко на лен ня нор ма тив но-пра во вої ба зи з пи тань 
від бору та про фесійної підго тов ки військо во служ бовців за кон трак том, по ряд ку та
умов про хо д жен ня ни ми військо вої служ би та про хо д жен ня військо вої служ би
цивільни ми осо ба ми в ре зерві; вдо с ко на лен ня си с те ми відбо ру кан ди датів для про -
хо д жен ня служ би за кон трак том шля хом роз роб лен ня су час них ме то дик відбо ру
військо во служ бовців та ство рен ня на базі військо вих комісаріатів ме режі те ри -
торіаль них центрів ком плек ту ван ня; ство рен ня та роз ви ток ефек тив ної си с те ми 
про фесійної підго тов ки військо во служ бовців кон тракт ної служ би внаслідок ре фор -
му ван ня існу ю чої ме режі на вчаль них ча с тин та центрів; розв’язан ня ком плек су
соціаль них про блем що до за без пе чен ня на леж них соціаль но-по бу то вих умов 
про хо д жен ня служ би військо во служ бов ця ми за кон трак том [3, с. 3–7]. 

Але пер шо чер го ви ми завжди за ли ша ють ся про бле ми соціаль но го за хи с ту. Вра -
хо ву ю чи людсь кий фак тор, мож на виріши ти ба га то соціаль них про блем, що 
по стали пе ред військо вою ор ганізацією в умо вах сьо го ден ня. 

Вис нов ки та ре ко мен дації

Військо во служ бовці ма ють до волі об ме жені мож ли вості що до вирішен ня влас -
них соціаль них про блем, хо ча в соціологічних опи ту ван нях за яв ля ють про своє 
ба жан ня вирішу ва ти їх са мостійно. От же їхні шан си та інно ваційний по тенціал 
не обхідно розціню ва ти як по се редній. Во ни не ма ють до статніх мож ли во с тей са -
мостійно бо ро ти ся з бю ро кра тич ною си с те мою. Де які адап ту ють ся до цивільно го
жит тя та вже не зга ду ють про про бле ми су час ної армії. 

На дум ку ав то ра, військо во служ бовці ще не го тові до ра ди каль них пе ре тво рень
та ре форм усе ре дині за над то патріар халь ної та “за кон сер во ва ної” ук раїнської
військо вої ор ганізації. Для цьо го потрібно кар ди наль но поміня ти мен талітет
військо во служ бовців, вдо с ко на ли ти нор ма тив но-пра во ву ба зу у військовій сфері,
ство ри ти ана лог західноєвро пейсь ко го військо во-соціаль но го ко дек су, повністю 
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ре фор му ва ти сфе ру соціаль но го за хи с ту, пе рей ня ти досвід ство рен ня бізнес-інку ба -
торів для ко лишніх військо вих. 

Для вирішен ня соціаль них про блем військо во служ бовців не обхідна взаємодія
уря до вих струк тур, профільних міністерств та не уря до вих гро мадсь ких ор ганізацій.
Та кож доцільно вив ча ти досвід як країн ко лиш нь о го СРСР, так і еко номічно роз ви -
ну тих країн Євро пи та За хо ду. 

От же, постійний моніто ринг соціаль них про блем військо вої сфе ри, досліджен ня
особ ли во с тей роз вит ку військо вої ор ганізації та роз роб ка ефек тив них стра тегій з
вирішен ня соціаль них про блем доз во лить оп тимізу ва ти рівень гос тро ти ак ту аль них
соціаль них про блем та поліпшить соціаль не са мо по чут тя все ре дині воєнної ор -
ганізації дер жа ви. 
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