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Модель діяльності ПОР

Участь ПОР в оборонних 
реформах Виконавча рада ПОР

Керівник ПОР

Міністерство Оборони Генеральний Штаб ЗСУ 
Іноземні партнери/радники у 
реформуванні Збройних Сил України

Проекти та ініціативи ПОР  

Стратегічна ціль 
СОБ 5

Проект ПОР 5

Команда проекту 
Центр підготовки мед 
персоналу ЗСУ 

Команда проекту  
системи забезпечення 
харчування ЗСУ

Проект ПОР 1 Проект ПОР 2 Проект ПОР 3

Команда проекту 
реформи системи 
забезпечення пальним 

Проект ПОР 4

Команда проекту 
Демократичний 
контроль над ЗСУ

Спільний проект ПОР з
ОБСЕ

Команда проекту 
реформи системи 
забезпечення житлом

Спільний проект ПОР 
з PWC і урядом UK

Команда проекту  
автоматизації обліку 
речового майна 

Команда проекту    
МІС «Е-Здоров’я»

Команди ініціатив   
школи оборонного 
менеджменту та інші

Ініціативи ПОР 

Проекти та 
ініціативи ПОР в 

процесі 
затвердження 

Група експертів 
ПОР у двох 
напрямках 1 
місце

Стратегічна ціль 
СОБ 1

Група експертів 
ПОР у п’яти 
напрямках 1 
місце

Стратегічна ціль 
СОБ 2

Група експертів 
ПОР у п’яти 
напрямках

Стратегічна ціль 
СОБ 3

Група експертів 
ПОР у двох 
напрямках 1 
місце

Група експертів 
ПОР у чотирьох 
напрямках 2 
місця

Стратегічна ціль 
СОБ 5

Узагальнення і 
контроль

Експерт ПОР, 
відповідальний 
за моніторинг і 
контроль 

Стратегічна ціль 
СОБ 4
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Законодавча та правова підтримка оборонних реформ і проектів ПОР
1



ПРІОРІТЕТИ ДІЯЛЬНОСТІ З РЕФОРМУВАННЯ
В РАМКАХ КОМІТЕТУ РЕФОРМ 

ПОР ініціює / бере участь у формуванні бачення в провідних галузях
реформ; в розробці кінцевих моделей і концепцій; в рішеннях по 
просуванню; підтримці реалізації та моніторингу

ПОР бачить цю діяльність як ОСНОВНІ ДОВГОСТРОКОВІ ЗАДАЧІ із 
зобов'язанням полегшити досягнення продуктивних результатів на кожному 
етапі розвитку, беручи до уваги ризики та обмеження середовища

ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ПІДРТИМКА КОНКРЕТНИХ ОБЛАСТЕЙ 
РЕФОРМ І ЦІЛІ СОБ :



Пріоритети діяльності з реформування 
в рамках Комітету Реформ - 2017

ПК 1

 Концепція Демконтролю
 Аналіз архітектури МО і 

ГШ
 Концепція генерального 

інспектора

 Концепція C4ISR
 Спроможності 

безпілотної авіації
 Єдина картина 

ситуаційної обізнаності
 Система бойового 

управління на рівні JOC

ПК 2

 Цільова модель 
інтегрованої системи 
закупівель

 Механізм співпраці з 
NSPA

 Організаційно-штатні 
зміни в ДДЗ 

 Розсекречення (ЗВДТ)
 Спрощення допуску 

виконання державного 
оборонного замовлення

 Впровадження MS 
Project в процес 
оборонного планування 

ПК 3

 Зміни в бойові статути 
ЗСУ щодо принципів і 
тактики застосування ЗСУ

 Уніфікація бойових 
підрозділів

 Нова система прийняття 
на озброєння та 
постачання зразків ОВТ

 Цільова модель 
організації військової 
розвідки на всіх рівнях 

 Концепція москітного 
флоту

Підвищення рівня військових 
навичок до S2-G2-J2



Пріоритети діяльності з реформування 
в рамках Комітету Реформ - 2017 

ПК 4 - ЛОГІСТИКА

 Комплексна цільова модель 
системи логістичного 
забезпечення, план 
розгортання 

 Механізм взаємодії між 
силами оборони в 
логістичному забезпечені

 Порядок та пріоритетність  
здійснення кодифікації 
(NSN) відповідно до класів 
постачання НАТО

ПК 4 - МЕДИЦИНА

 Єдиний орган управління 
мед. забезпеченням ЗСУ

 Сучасна НП база мед. 
постачання ЗСУ

 Стандарти НАТО та кращої 
медичної практики 

 Єдина система 
(пере)підготовки  мед. кадрів

 Координаційний центр мед. 
служб сил оборони 

 Міжвідомчий єдиний підхід 
до реабілітації 

ПК 5

 Оптимізована система 
грошового забезпечення з 
урахуванням диференціації 
сержантів

 Логістична інформаційна 
система та інші суміжні 
системи

 Єдина медична інформаційна 
система

 Багаторівнева 
підготовка сержантів за 
принципами НАТО

 Дистанційна форма 
навчання, новітня 
система передачі знань 

 Рейтинговий принцип 
просування по службі

 Уточнення 
функціональних 
обов'язків сержантів (в 
статутах)

 Єдиний державний реєстр 
військовозобов’язаних



Підкомітет 1, Наталі Зейналова

ПРІОРІТЕТИ

Демократичний цивільний 
контроль над ЗСУ1

Затвердження Концепції Міністром 
Оборони; План реалізації

Удосконалення системи 
управління та військового 
керівництва

2
Розробка структури МО та ГШ  
відповідно  до СОБ, включаючи чіткий 
розподіл функцій, завдань, 
повноважень та відповідальності;  
Підсумковий аналіз загальної 
архітектури

Підвищення ефективності 
антикорупційних органів3

Концепція «Впровадження 
генерального інспектора"



ПОР ініціює, розвиває і управляє проектами з чіткими цілями
і показниками. Спочатку проект реалізується як пілотний , 
уточнюється та розширюється, щоб застосувати до загальної
системи

ПРОЕТКИ ТА ІНІЦІАТИВИ ПОР



Демократичний контроль ЗСУ,
Спільний Проект з ОБСЄ

ЗАДАЧІ НА 2017

Розробка концепцій1 Розробка проекту концепції

Представлення та 
обговорення концепцій2

Проведення круглих столів та 
громадське обговорення проекту 
концепції в 6 містах України з 
експертним співтовариством і 
громадою

3

3
Доопрацювання та
затвердження Концепції

Прийняття концепції



Міністерство оборони України

Проектний Офіс Реформ

ДЯКУЄМО!


