
Аналіз Стратегічного оборонного бюлетеня України

17 вересня 2021 року Президент України підписав Указ № 473/202, яким
затвердив Стратегічний оборонний бюлетень України.

Це важливий документ стратегічного характеру, що є основою для подальшої
розробки і реалізації програмних документів та проектів по розвитку сил
оборони. Він визначає основні напрями реалізації воєнної політики України,
стратегічні цілі розвитку та очікувані результати їхнього досягнення.

Оборонний бюлетень - це ще одна ланка у системі оборонного планування. Він
розробляється на основі цілої низки документів, що ухвалювалися протягом
минулого року:

Затверджений нещодавно бюлетень є вже четвертим оборонним бюлетенем,
який розроблено за часи незалежності України. Попередні документи були
прийняті у 2004, 2012 та 2016 роках.

Оборонний бюлетень 2021 року визначає 5 стратегічних цілей:
1. Ефективний оборонний менеджмент і система об'єднаного керівництва

силами оборони та військового управління у Збройних Силах України, що
здійснюються на засадах демократичного цивільного контролю, інших
принципах і стандартах НАТО;



2. професійний та вмотивований особовий склад сил оборони та
підготовлений військовий резерв, що забезпечується завдяки
ефективним прозорим системам кадрового менеджменту, військової
освіти і науки, охорони здоров'я і соціального захисту;

3. сучасне озброєння і військова (спеціальна) техніка, які забезпечують
виконання завдань Збройними Силами України та іншими складовими
сил оборони, зокрема, разом з відповідними структурами держав –
членів НАТО;

4. розвинена військова інфраструктура, об'єднана логістика та достатні
запаси матеріальних засобів, дієва система медичного забезпечення, що
відповідають потребам Збройних Сил України, інших складових сил
оборони для відсічі збройної агресії проти України;

5. інтегровані оперативні (бойові та спеціальні) спроможності сил оборони,
що забезпечують стримування, стійкість і відсіч збройної агресії
проти України, протидію гібридним загрозам.

Мета бюлетня - привести систему оборони до рівня, здатного забезпечити
захист території та відновлення територіальної цілісності України, наближення
до стандартів НАТО і трансформацію Збройних Сил відповідно до
демократичних стандартів.

Втім детальний аналіз положень бюлетеня ставить під сумнів якість реалізації
заявлених намірів. Зокрема, у документі не згадується про продовження
курсу на розсекречення оборонних закупівель, що викликає значне
занепокоєння експертів НАКО.

Оборонний бюлетень 2016 року передбачав поступове переведення звичайних
закупівель озброєння за державним оборонним замовленням у публічну
площину. Однак протягом наступних чотирьох років цього так і не зробили.

Зменшення обсягів необґрунтовано засекречених закупівель мало б підвищити
їхню конкурентоспроможність, а, відтак, і мінімізувати корупцію. Це також є
важливим кроком у наближенні України до НАТО.

Протягом 2016-2020 років НАКО неодноразово звертала увагу на необхідність
знижувати рівень секретності оборонних закупівель. Втім станом на 2021 рік
оборонні закупівлі все ще залишаються надмірно засекреченими, а новий
бюлетень не містить згадок про продовження курсу на зниження секретності.



Прийнятий у 2020 році Закон “Про оборонні закупівлі” мав би стати початком
переходу від засекреченої радянської системи до більш прозорої євроатлантичної.
Однак низка положень ухваленого закону лише сприяють продовженню традиції
необґрунтованого та надмірного засекречення. Окрім цього, станом на вересень
2021 року, більш ніж рік після його прийняття, закон досі не імплементований
належним чином. Велика кількість колізій та прогалин призвела до фактичного
блокування оборонних закупівель - як за старою, так і за новою моделлю.

Як наслідок, передбаченого ще у 2016 році переведення більшості закупівель на
нову систему не відбулося, і вони й надалі залишаються надмірно засекреченими.

З огляду на це, відсутність будь-яких положень про розсекречення у бюлетені
ставить під загрозу реальне наближення до стандартів НАТО та
демократичну трансформацію Збройних Сил України.


