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Питання, пов’язані із логістичним забезпеченням (ЛЗ) ЗС України 

активно використовувались та досліджувались у вітчизняній воєнній науці ще 

10-15 років назад [1, 2].  

Але цілком обґрунтовано можна вважати, що на той час впровадження 

даного поняття було передчасним і не узгоджувалось зі стандартами НАТО [3].  

Для ефективного функціонування відповідних організаційних структур  

і функцій логістичного забезпечення ЗС України в контексті імплементації 

стандартів НАТО необхідно створення якісного науково-обгрунтованого 

термінологічного базису, що забезпечило б розвиток ЛЗ  ЗС України на 

принципах інтеграції ресурсів, міжвидової і міжвідомчої сумісності із 

складовими Сил оборони держави(СОД)  [4].  

З цією метою автором пропонується функціонально -кластерний підхід  

до формування термінологічного базису ЛЗ військових формувань ЗС України 

[5].  Формування термінологічних кластерів за функціональними ознаками та 

аналіз отриманих груп видових та відомчих підрозділів СОД дозволить   

з максимальною ефективністю досягти рівня ЛЗ, подібного до “Joint Logistics”. 
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