РЕФОРМУВАННЯ
ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
МЕТОЮ ОБОРОННОЇ РЕФОРМИ Є:
набуття Збройними Силами України
спроможності ефективно реагувати
на загрози у воєнній сфері

підвищення сумісності
зі збройними силами
держав-членів НАТО

ОБОРОННА РЕФОРМА УКРАЇНИ базується на низці
СТРАТЕГІЧНИХ ДОКУМЕНТІВ, які визначають
ЦІЛІ ВОЄННОЇ ПОЛІТИКИ та ШЛЯХИ ЇХ ДОСЯГНЕННЯ:

1

СТРАТЕГІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ
БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

2

ВОЄННА ДОКТРИНА УКРАЇНИ

3

КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ СЕКТОРУ
БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ

4

СТРАТЕГІЧНИЙ ОБОРОННИЙ
БЮЛЕТЕНЬ УКРАЇНИ
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СТРАТЕГІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ
БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Стратегію національної безпеки України розроблено з урахуванням довгострокового
характеру російської загрози, а також інших докорінних змін у зовнішньому та внутрішньому
середовищі країни.
Нова Стратегія спрямована на реалізацію до 2020 року найважливіших пріоритетів
державної політики безпеки, а також реформ, які передбачені Угодою про асоціацію між
Україною та ЄС і Стратегією сталого розвитку «Україна – 2020».

ОСНОВНІ ЦІЛІ СТРАТЕГІЇ

Мінімізація загроз
державному суверенітету
та створення умов
для відновлення
територіальної
цілісності

Гарантування
мирного майбутнього

Забезпечення нової
якості економічного,
соціального і
гуманітарного
розвитку

Інтеграція України
до ЄС та створення
умов для вступу в НАТО

реформування системи
національної безпеки та
створення ефективного
сектору безпеки і
оборони

нове зовнішньополітичне
позиціонування України
у світі

ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ

зміцнення України
шляхом суспільнополітичного і соціальноекономічного
розвитку
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формування нової
державної політики,
яка захищає національні
інтереси країни в
економічній, соціальній,
гуманітарній та інших
сферах

СТРАТЕГІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ
БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

НАПРЯМКИ ПОЛІТИКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Відновлення
територіальної
цілісності

Створення
ефективного сектору
безпеки і оборони

Підвищення
обороноздатності
держави

Реформування і
розвиток розвідувальних,
контррозвідувальних і
правоохоронних органів

Реформування
системи державного
управління, нова
якість антикорупційної
політики

Інтеграція
в Європейський
Союз

Особливе
партнерство
з НАТО

Забезпечення:

національної безпеки
у зовнішньополітичній
сфері

економічної безпеки

енергетичної безпеки

кібербезпеки
та інформаційної
інфраструктури

безпеки критичної
інфраструктури

екологічної
безпеки
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інформаційної
безпеки

ВОЄННА ДОКТРИНА УКРАЇНИ

Воєнна доктрина України – це система поглядів на причини виникнення, сутність і характер
сучасних воєнних конфліктів, принципи і шляхи запобігання їх виникненню, підготовку
держави до можливого воєнного конфлікту, а також на застосування воєнної сили для
захисту державного суверенітету, територіальної цілісності, інших життєво важливих
національних інтересів. Попередню редакцію доктрини було затверджено в 2012 році.
У зв’язку з окупацією Криму та початком збройного конфлікту в Україні у 2015 році було
прийнято нову редакцію.

НОВА РЕДАКЦІЯ ДОКТРИНИ

1

підтверджує
відмову від
позаблокового
статусу

2

висловлює
наміри щодо
євроатлантичної
інтеграції

3

визнає Російську
Федерацію
воєнним
противником
України

4

констатує високу
ймовірність
повномасштабного
застосування
воєнної сили
проти України

ЦІЛІ ВОЄННОЇ ПОЛІТИКИ

Відбиття збройної агресії
Росії проти України

Підвищення
обороноздатності до
рівня, достатнього для
запобігання і відсічі
збройній агресії

Участь у спільній політиці
безпеки і оборони ЄС

Удосконалення системи
забезпечення воєнної
безпеки, яка відповідала
би критеріям членства
в ЄС та НАТО

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ВОЄННОЇ ПОЛІТИКИ
Подолати воєннополітичну кризу,
ліквідувати незаконні
збройні формування та
встановити контроль за
державним кордоном

Комплексно
реформувати
ЗСУ відповідно до
стандартів НАТО

Підвищити бойову та
оперативну підготовку
військ, оновити
військове управління
та модернізувати
озброєння

Підсилити вітчизняний
оборонно-промисловий
комплекс

Удосконалити систему
демократичного
цивільного контролю
над сектором безпеки
і оборони та підвищити
скоординованість його
складових

Запровадити ефективну
систему стратегічних
комунікацій у секторі
безпеки і оборони,
розвинути інформаційну
політику у воєнній сфері
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ВОЄННА ДОКТРИНА УКРАЇНИ

ШЛЯХИ ДОСЯГЕННЯ ЦІЛЕЙ ВОЄННОЇ ПОЛІТИКИ
удосконалити оборонне
законодавство, забезпечити
його адаптацію до сучасних
реалій, покращити
взаємодію органів
державної влади та сектору
безпеки і оборони

впровадити стандарти
та досвід держав-членів
НАТО в сферах кризового
планування та управління
військами, воєнної розвідки,
військової освіти, логістики
й охорони здоров’я

запровадити прийняті
в НАТО стандарти
бюджетного планування,
налагодження процедур
фінансування і управління
резервами, протидії корупції

реформувати систему
мобілізації, створити
єдину уніфіковану
систему підготовки
персоналу, покращити
престиж військової
служби та забезпечення
військовослужбовців

модернізувати озброєння,
військову техніку ЗСУ,
відродити військовоморський потенціал
держави

забезпечити розвиток сил
спеціальних операцій ЗСУ
відповідно до стандартів
НАТО

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Відновлення територіальної
цілісності України, її суверенітету
і недоторканності в межах
державного кордону

Досягнення до 2020 року
повної сумісності ЗСУ
з відповідними силами
держав-членів НАТО

ФІНАНСУВАННЯ
Загальний обсяг
видатків на оборону
має становити не менше
3% запланованого обсягу
ВВП на відповідний рік
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Радикальне покращення
боєздатності української
армії та забезпечення
ведення бойових дій

УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ
Економічне забезпечення
воєнної безпеки
спиратиметься на єдину
воєнно-економічну,
військово-промислову
та військово-технічну
політику

Спеціальна система
управління ризиками
контролюватиме
й оцінюватиме стан
виконання програм
розвитку сил оборони
та їхніх складових

КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ
СЕКТОРУ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ

Концепція розвитку сектору безпеки і оборони України визначає систему поглядів
на розвиток безпекових та оборонних спроможностей України у середньостроковій
перспективі. Ця система поглядів сформована на основі оцінки безпекового середовища
та фінансово-економічних можливостей держави, які здійснені у рамках комплексного
огляду сектору безпеки і оборони України.

КОНЦЕПЦІЯ ВКАЗУЄ НА ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ
національних безпекових та оборонних спроможностей, що нададуть змогу
відновити
територіальну
цілісність України
у межах міжнародно
визнаного державного
кордону

гарантувати
мирне майбутнє
України як суверенної
і незалежної,
демократичної,
соціальної,
правової держави

забезпечити
створення національної
системи реагування
на кризові ситуації,
своєчасне виявлення,
запобігання та
нейтралізацію зовнішніх
і внутрішніх загроз
національній безпеці

гарантувати
особисту безпеку,
конституційні права,
свободи людини
і громадянина

забезпечити
кібербезпеку
й оперативне
реагування
на кризові
та надзвичайні
ситуації

ЗАВДАННЯ СЕКТОРУ БЕЗПЕКИ ТА ОБОРОНИ
створити ефективну
систему управління
сектором безпеки i
оборони як цілісною
функціональною системою

об’єднати оперативні
спроможності складових
сектору безпеки і оборони

постійно підтримувати
визначені сили безпеки
і оборони в готовності
до виконання завдань за
призначенням

удосконалити систему
планування у секторі
безпеки і оборони,
забезпечити раціональне
використання державних
ресурсів

НЕОБХІДНІ РЕСУРСИ

5%
ВВП

фінансування сектору безпеки й оборони
становитиме не менше 5% від ВВП щороку,
зокрема на оборонні видатки –
не менше 3% ВВП щороку

0,5%
ВВП

щорічні видатки на забезпечення
розвитку оборонно-промислового
комплексу становитимуть 0,5% ВВП

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Формування цілісного
сектору безпеки
і оборони, керованого
з єдиного центру
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Розвиток сектору
здійснюється на основі
уніфікованої системи
планування в рамках
досягнення спільних
спроможностей

Створення сил оборони, здатних адекватно реагувати
на комплексний характер актуальних загроз національній
безпеці України, з урахуванням наявності одночасної дії
факторів небезпеки, різних за змістом і сферою впливу

СТРАТЕГІЧНИЙ ОБОРОННИЙ
БЮЛЕТЕНЬ УКРАЇНИ

Стратегічний оборонний бюлетень є дорожньою картою оборонної реформи. Документ
спрямований на забезпечення практичної реалізації положень Воєнної доктрини
України та Концепції розвитку сектору безпеки і оборони України, а також визначає цілі
оборонної реформи та очікувані результати їх досягнення з урахуванням актуальних
воєнно-політичних загроз.

НА ОСНОВІ БЮЛЕТЕНЯ визначаються
державна програма розвитку ЗСУ
та інших складових сил оборони

державні цільові оборонні програми щодо створення
нових зразків озброєння та військової техніки, будівництва
військових об’єктів, розв’язання проблем у сфері оборони

СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ ОБОРОННОЇ РЕФОРМИ в порядку пріоритету

запровадити
об’єднане
керівництво силами
оборони на основі
принципів
і стандартів державчленів НАТО

започаткувати
ефективне оборонне
планування та управління оборонними
ресурсами відповідно
до сучасних євроатлантичних підходів

набути оперативних
спроможностей для
гарантованої відсічі
збройній агресії
та підтримання
міжнародної безпеки

створити об’єднану
систему логістики
і медичного
забезпечення

професіоналізувати
сили оборони
та створити
необхідний
військовий
резерв

РЕЗУЛЬТАТОМ ОБОРОННОЇ РЕФОРМИ
є створення до 2020 року ефективних і сучасно оснащених сил оборони, які
відповідають стандартам,
прийнятим у державах-членах
НАТО

здатні гарантувати оборону
держави та адекватно
реагувати на загрози
національній безпеці

можуть брати участь
у підтриманні миру та
міжнародної безпеки

БЮЛЕТНЕМ ПЕРЕДБАЧЕНО
до 2018 року

посилити цивільний
контроль, призначити
цивільного Міністра
оборони та Державного
секретаря
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унеможливити
дублювання функцій
МОУ та Генштабу ЗСУ

до 2020 року

створити
окремі посади
Головнокомандувача
ЗСУ та Начальника
Генштабу ЗСУ

відокремити функції
підготовки та розвитку
військ (які покладатимуться
на ГШ) від функції застосування
військ (які здійснюватиме
Об’єднаний оперативний
штаб ЗСУ)

УПРАВЛІННЯ КОМУНІКАЦІЙ ТА ПРЕСИ MOУ
+38 044 271 34 78, +38 044 245 44 01, psmodu@mil.gov.ua

ПРЕС-СЛУЖБА ПРОЕКТНОГО ОФІСУ РЕФОРМ
+38 096 844 98 77, +38 067 447 41 05, a.lukashevych@stratcomua.org

Міністерство
оборони України
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