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СТРАТЕГІЧНИЙ ОБОРОННИЙ БЮЛЕТЕНЬ УКРАЇНИ 

(ОБОРОННА БІЛА КНИГА УКРАЇНИ) 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Стратегічний оборонний бюлетень України (далі – Стратегічний 

бюлетень) є концептуальним довгостроковим документом – дорожньою картою 

оборонної реформи, розробленою з урахуванням національного досвіду 

оборонного планування, євроатлантичних принципів і стандартів, цілей 

партнерства України з НАТО, рекомендацій вітчизняних та іноземних експертів 

(радників) з питань оборони. 

1.2. Правовою основою Стратегічного бюлетеня є Конституція України, 

закони України, Стратегія національної безпеки України, Воєнна доктрина 

України, Концепція розвитку сектору безпеки і оборони України, а також 

міжнародні договори України, згода на обов’язковість яких надана Верховною 

Радою України. 

1.3. Стратегічний бюлетень враховує зміни воєнно-політичної 

обстановки та довгостроковий характер воєнної загрози, перш за все, з боку 

Російської Федерації, що обумовлена: 

посяганням Російської Федерації на державний суверенітет та 

територіальну цілісність України; 

подальшим нарощуванням Російською Федерацією поблизу державного 

кордону України угруповання військ з потужним ударно-наступальним 

потенціалом; створенням нових і модернізацією наявних об’єктів військової 

інфраструктури; активним застосуванням систем і комплексів технічної 

розвідки та проведенням військових навчань в прикордонних районах; 

продовженням переміщення в Україну підрозділів регулярних збройних 

сил Російської Федерації, бойовиків, постачання військової техніки, озброєння, 

боєприпасів, матеріально-технічного забезпечення, формування нових 

об’єднань, з’єднань та військових частин, проведення повітряної розвідки 

військових об’єктів; 

мілітаризацією тимчасово окупованої території України шляхом 

передислокації бойової авіації, кораблів, важкого озброєння, у тому числі носіїв 

тактичної ядерної зброї та нових видів озброєнь, що створює передумови для 
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подальшого загострення безпекової ситуації та порушення військово-

стратегічного балансу сил на сході України та у Чорноморському регіоні; 

активізацією спеціальними службами Російської Федерації 

розвідувально-диверсійної діяльності в Україні, організацією терористичних 

актів з метою дестабілізації внутрішньої соціально-політичної обстановки в 

Україні та створенням умов для збільшення масштабів збройної агресії; 

підготовкою та проведенням Російською Федерацією низки прихованих 

наземних операцій під виглядом бойових дій не передбачених законом 

збройних формувань з метою розширення підконтрольних їм територій; 

наявністю “заморожених” конфліктів, у тому числі поблизу державних 

кордонів України, створенням передумов для поширення нестабільності на 

територію України; 

протидією входження України до існуючих та перспективних систем 

колективної безпеки; 

поєднанням військової агресії з інформаційно-психологічною війною 

проти України; 

використанням енергетичної та торговельно-економічної залежності 

України для досягнення воєнно-політичних цілей; 

невирішеністю питань демаркації державного кордону України з 

Російською Федерацією, Республікою Білорусь та Республікою Молдова; 

небезпекою скоєння терористичних актів, у тому числі у кібернетичному 

просторі, на критичних об’єктах інфраструктури України терористичними 

організаціями та представниками сепаратистських рухів, які діють на території 

України; 

розповсюдженням зброї масового ураження, організованою злочинністю, 

незаконною торгівлею зброєю і боєприпасами, нелегальною міграцією. 

В середньостроковій перспективі високою залишається ймовірність 

загострення існуючих та виникнення нових воєнно-політичних криз з 

переростанням їх у локальну чи регіональну війну. 

1.4. Стратегічний бюлетень базується на цілях Стратегії національної 

безпеки України, зокрема щодо забезпечення інтеграції України до 

Європейського Союзу та формування умов для вступу в НАТО, на 

затверджених у Воєнній доктрині України поглядах на підготовку держави до 

можливого воєнного конфлікту, а також на застосування воєнної сили для 

захисту державного суверенітету, територіальної цілісності, інших життєво 

важливих національних інтересів. 

1.5. У Стратегічному бюлетені деталізовано визначені у Концепції 

розвитку сектору безпеки і оборони України основні цілі воєнної політики 

держави щодо оборонної реформи, напрями і завдання розвитку Збройних Сил 



3 

України та інших складових сил оборони з урахуванням висновків з оцінки їх 

стану та готовності до виконання завдань оборони. 

Україна виступає за те, щоб інші сторони двосторонніх та 

багатосторонніх міжнародних договорів України, насамперед стосовно надання 

міжнародних гарантій безпеки України у зв’язку з її відмовою від ядерної зброї, 

неухильно та сумлінно виконували свої зобов’язання за цими договорами 

відповідно до принципу міжнародного права “расtа sunt sегvаndа”. 

1.6. На основі Стратегічного бюлетеня розробляються та реалізуються: 

Державна програма розвитку Збройних Сил України та державні 

програми розвитку інших, утворених відповідно до законів України, військових 

формувань — комплексні середньострокові програмні документи, які є 

підставою для розроблення короткострокових планів утримання та розвитку 

цих військових формувань;  

державні цільові оборонні програми, спрямовані на створення нових 

зразків озброєння та військової техніки, будівництво важливих військових 

об’єктів, розв’язання інших проблем в сфері оборони. 

1.7. Стратегічний бюлетень підготовлено за результатами оборонного 

огляду, проведеного у 2014 – 2015 роках в рамках комплексного огляду сектору 

безпеки і оборони України, за участі центральних органів виконавчої влади, 

наукових установ, громадських організацій держави, вітчизняних та іноземних 

експертів (радників) з питань оборони, у тому числі експертів Спільної робочої 

групи Україна — НАТО з питань воєнної реформи високого рівня та 

представників Офісу зв’язку НАТО в Україні. 

Стратегічний бюлетень охоплює довгостроковий період до 2025 року. 

1.8. Терміни, що вживаються у Стратегічному бюлетені, мають таке 

значення: 

сектор безпеки і оборони – охоплена єдиним керівництвом сукупність 

органів державної влади, Збройних Сил України, Державної служби 

спеціального зв’язку та захисту інформації України, Державної спеціальної 

служби транспорту, інших утворених відповідно до законів України військових 

формувань, правоохоронних органів спеціального призначення, діяльність яких 

за функціональним призначенням відповідно до Конституції та законів України 

спрямована на захист національних інтересів від зовнішніх і внутрішніх загроз 

національній безпеці України; 

сили безпеки – державні правоохоронні та розвідувальні органи, сили 

цивільного захисту та органи загальної компетенції, на які Конституцією та 

законами України покладено функції із забезпечення національної безпеки 

України; 

сили оборони – Збройні Сили України, Національна гвардія України та 

інші утворені відповідно до законів України військові формування, а також 
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правоохоронні та розвідувальні органи, в частині залучення їх до виконання 

завдань з оборони держави (Служба безпеки України, Державна прикордонна 

служба України, Державна служба України з надзвичайних ситуацій, 

Управління державної охорони України, Служба зовнішньої розвідки України, 

Державна пенітенціарна службою України, Державна служба спеціального 

зв'язку та захисту інформації України, Державна спеціальна служба 

транспорту); 

військове командування – Генеральний штаб Збройних Сил України, 

командування видів Збройних Сил України, об’єднане оперативне 

командування, управління оперативних командувань, інші органи військового 

управління з’єднань, військових частин і підрозділів Збройних Сил України та 

інших утворених відповідно до законів України військових формувань; 

органи військового управління – Міністерство оборони України, інші 

центральні органи виконавчої влади, що здійснюють керівництво військовими 

формуваннями, утвореними відповідно до законів України, Генеральний штаб 

Збройних Сил України, інші штаби, командування, управління, постійні чи 

тимчасово утворені органи у Збройних Силах України та інших військових 

формуваннях, призначені для виконання функцій з управління, в межах їх 

компетенції, військами (силами), з’єднаннями, військовими частинами, 

військовими навчальними закладами, установами та організаціями, які 

належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади, а також 

військові комісаріати, що забезпечують виконання законодавства з питань 

військового обов'язку і військової служби, мобілізаційної підготовки та 

мобілізації; 

особливий період – період функціонування національної економіки, 

органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого 

самоврядування, Збройних Сил України, інших військових формувань, сил 

цивільного захисту, підприємств, установ і організацій, а також виконання 

громадянами України свого конституційного обов’язку щодо захисту Вітчизни, 

незалежності та територіальної цілісності України, який настає з моменту 

оголошення рішення про мобілізацію (крім цільової) або доведення його до 

виконавців стосовно прихованої мобілізації чи з моменту введення воєнного 

стану в Україні або в окремих її місцевостях та охоплює час мобілізації, 

воєнний час і частково відбудовний період після закінчення воєнних дій; 

воєнний стан – це особливий правовий режим, що вводиться в Україні 

або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, 

небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та 

передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому 

командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого 

самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози, відсічі 

збройної агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загрози 

небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності, а 

також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і 

свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із 

зазначенням строку дії цих обмежень; 
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мобілізація – комплекс заходів, здійснюваних з метою планомірного 

переведення національної економіки, діяльності органів державної влади, 

інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, 

установ і організацій на функціонування в умовах особливого періоду, а 

Збройних Сил України, інших військових формувань, Оперативно-рятувальної 

служби цивільного захисту – на організацію і штати воєнного часу. Мобілізація 

може бути загальною або частковою та проводиться відкрито чи приховано;  

демобілізація – комплекс заходів, рішення про порядок і терміни 

проведення яких приймає Президент України, спрямованих на планомірне 

переведення національної економіки, органів державної влади, інших 

державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і 

організацій на роботу і функціонування в умовах мирного часу, а Збройних Сил 

України, інших військових формувань, Оперативно-рятувальної служби 

цивільного захисту – на організацію і штати мирного часу;  

оборонне планування – складова частина системи стратегічного 

планування та управління державними ресурсами у сфері оборони, що 

здійснюється у встановлені законом строки з метою забезпечення необхідного 

рівня обороноздатності держави шляхом обґрунтування перспектив розвитку 

Збройних Сил України та інших військових формувань з урахуванням 

характеру реальних і потенційних загроз у воєнній сфері та економічних 

можливостей держави, із зазначенням конкретних заходів, виконавців та 

термінів їх реалізації. 

2. МЕТА, ЦІЛІ ТА ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ ОБОРОННОЇ 

РЕФОРМИ 

2.1. Головною метою оборонної реформи є набуття Міністерством 

оборони України, Генеральним штабом Збройних Сил України та силами 

оборони спроможностей щодо ефективного реагування на загрози національній 

безпеці у воєнній сфері, оборони України, захисту її суверенітету, 

територіальної цілісності і недоторканності, досягнення євроатлантичних 

стандартів та критеріїв необхідних для набуття членства в НАТО, забезпечення 

здатності сил оборони брати участь у підтриманні миру та міжнародної 

безпеки. 

2.2. З урахуванням економічних можливостей держави та у порядку 

пріоритетності визначені такі стратегічні цілі досягнення головної мети 

оборонної реформи: 

перша – запровадження єдиного військового керівництва силами оборони 

на основі прийнятих в державах – членах НАТО принципів і стандартів; 

друга – впровадження ефективного оборонного планування та управління 

оборонними ресурсами з використанням сучасних євроатлантичних підходів; 
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третя – набуття силами оборони основних оперативних (бойових, 

спеціальних) спроможностей для гарантованої відсічі збройній агресії; 

четверта – створення об’єднаної системи логістичного забезпечення, 

здатної забезпечувати всі складові сил оборони під час їх застосування; 

п’ята – професіоналізація сил оборони та створення необхідного 

військового резерву. 

2.3. Очікуваним результатом оборонної реформи мають стати охоплені 

єдиним керівництвом ефективні сили оборони, побудовані за принципами та 

стандартами, прийнятими в державах – членах НАТО, укомплектовані 

професійним особовим складом, оснащені сучасним озброєнням та всебічно 

забезпечені, здатні до виконання завдань, покладених на них Конституцією 

України, законами та іншими нормативно-правовими актами України. 

На основі положень Стратегії національної безпеки України, Воєнної 

доктрини України та Концепції розвитку сектору безпеки і оборони України, а 

також євроатлантичних стандартів, принципів і практик: 

передбачається перерозподілити та уточнити ролі і функції Міністерства 

оборони України, Збройних Сил України та інших складових сил оборони 

України; 

буде здійснено трансформацію системи управління на стратегічному та 

оперативному рівнях Збройних Сил України та інших військових формувань; 

Зазначені заходи здійснюватимуться відповідно до євроатлантичних норм. 

Для їх реалізації планується внести зміни до законів та інших нормативно-

правових актів України. 

2.4. Перспективна система керівництва силами оборони буде 

побудована на новому розподілі завдань, функцій, повноважень, 

відповідальності та підзвітності у сфері оборони та відповідатиме принципам 

керівництва обороною, прийнятим в державах-членах НАТО, зокрема таких як: 

запровадження більш широкого демократичного цивільного контролю над 

силами оборони; 

уникнення дублювання функцій між Міністерством оборони України та 

Генеральним штабом Збройних Сил України, чіткий розподіл повноважень та 

відповідальності між їх структурними підрозділами; 

розподіл повноважень щодо формування оборонної політики – 

Міністерство оборони України функцій та щодо її реалізації – органи 

військового управління Збройних Сил України; 

делегування повноважень до нижчих рівнів управління (командування) для 

ефективного керівництва в сфері оборони; 

підвищення відповідальності посадових осіб органів військового 

управління за виконання покладених завдань та прозорості при прийнятті 

адміністративних і кадрових рішень на всіх рівнях управління; 

розмежування функцій щодо формування, оснащення, підготовки та 

розвитку військ (сил) та функцій щодо їх застосування на всіх рівнях 

військового управління; 



7 

відокремлення повноважень щодо практичного здійснення державних 

закупівель – Міністерство оборони України, та планування закупівель і 

логістичного забезпечення військ (сил) – Генеральний штаб та інші органи 

військового управління Збройних Сил України;  

налагодження більш тісних функціональних зв’язків між структурними 

підрозділами Міністерства оборони України та Генерального штабу, інших 

органів військового управління Збройних Сил України, у тому числі шляхом 

створення постійно діючих комітетів (комісій) для оперативного розв’язання 

поточних проблем. 

Нові підходи щодо більш ефективного керівництва та координації 

виконання завдань у сфері оборони будуть реалізовані шляхом підвищення 

функціональної сумісності відповідних департаментів Міністерства оборони 

України та головних управлінь Генерального штабу Збройних Сил України, 

запровадження перехресної системи комплектування на ротаційній основі 

Міністерства оборони України – військовослужбовцями, які представлятимуть 

Генеральний штаб Збройних Сил України та Генерального штабу Збройних Сил 

України – цивільними державними службовцями, які представлятимуть 

Міністерство оборони України. 

Передбачається провести функціональний огляд в сфері оборони, який 

сприятиме удосконаленню керівництва та координації у сфері оборони. 

Запровадження перспективної системи керівництва силами оборони буде 

супроводжуватися досягненням цілей партнерства в рамках участі України в 

Процесі планування та оцінки сил НАТО, з урахуванням ситуації на сході 

України, та передбачає: 

до кінця 2018 року – реструктуризацію Міністерства оборони України; 

до кінця 2019 року – реструктуризацію Генерального штабу Збройних Сил 

України;   

до кінця 2020 року – завершення реформування органів військового 

управління Збройних Сил України та інших складових сил оборони.  

2.4.1. Президент України як Верховний Головнокомандувач Збройних 

Сил України відповідно до повноважень, визначених Конституцією України, 

здійснюватиме загальне керівництво силами оборони: 

у мирний час та у кризових ситуаціях – через Раду національної безпеки і 

оборони України; 

в особливий період – через Воєнний кабінет Ради національної безпеки і 

оборони України та Ставку Верховного Головнокомандувача у разі її 

створення, робочим органом якої є Генеральний штаб Збройних Сил України.  

Начальник Генерального штабу — Головнокомандувач Збройних Сил 

України надаватиме пропозиції та рекомендації з питань оборони Президенту 

України – Верховному Головнокомандувачу Збройних Сил України, а також 

членам Ради національної безпеки і оборони України (начальник Генерального 

штабу — Головнокомандувач Збройних Сил України входить до складу Ради 

національної безпеки і оборони України) з метою інформування та прийняття 

всебічно обґрунтованих рішень. 
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2.4.2. Міністр оборони України буде підпорядковуватися Президенту 

України – Верховному Головнокомандувачу Збройних Сил України, підзвітним 

Верховній раді України та Прем’єр-міністру України.  

Міністр оборони України є членом Ради національної безпеки і оборони 

України та очолює Міністерство оборони України – центральний орган 

виконавчої влади, у підпорядкуванні якого перебувають Збройні Сили України.  

Міністр оборони України буде забезпечувати ефективний демократичний 

цивільний контроль над Збройними Силами України через спрямування 

оборонної політики та розподіл оборонних ресурсів. 

Він обійматиме найвищу цивільну посадову в Міністерстві оборони 

України та відповідатиме за формування політики держави у сфері оборони, 

оборонне планування, програмний та ресурсний менеджмент, у тому числі 

контроль за ефективним та належним використанням оборонних ресурсів, 

всебічне забезпечення життєдіяльності, функціонування, розвитку та 

застосування Збройних Сил України. 

2.4.3. Начальник Генерального штабу — Головнокомандувач Збройних 

Сил України буде найвищою військовою посадовою особою в державі, 

підпорядкованою Міністру оборони України. Він здійснюватиме управління 

Збройними Силами України та координацію і контроль за виконанням завдань 

у сфері оборони органами виконавчої влади, органами місцевого 

самоврядування та силами оборони у межах, визначених законами України і 

нормативно-правовими актами Президента України, Верховної Ради України та 

Кабінету Міністрів України. 

Начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних Сил 

України з питань застосування сил оборони безпосередньо доповідатиме 

Президенту України – Верховному Головнокомандувачу Збройних Сил України 

та Міністру оборони України. 

Начальнику Генерального штабу — Головнокомандувачу Збройних Сил 

України, як найвищій військовій посадовій особі та головному військовому 

раднику Міністра оборони України, делегується уся повнота повноважень щодо 

управління застосуванням Збройних Сил України. Він відповідає за досягнення 

політичних і стратегічних цілей у сфері оборони військовими силами і засобами 

та підтримання спроможностей цих сил і засобів до реалізації оборонної 

політики.  

У разі відсутності начальника Генерального штабу — 

Головнокомандувача Збройних Сил України його обов’язки виконує один із 

його заступників. 

2.4.4. Командувачі видів (окремих родів військ) Збройних Сил України 

безпосередньо підпорядковуватимуться начальнику Генерального штабу — 

Головнокомандувачу Збройних Сил України. Їм делегуватимуться 

повноваження щодо управління підпорядкованими військами (силами).  
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Командувачі видів (окремих родів військ) Збройних Сил України 

звітуватимуть перед начальником Генерального штабу – Головнокомандувачем 

Збройних Сил України стосовно комплектування, підготовки, оснащення та 

забезпечення військ (сил). Вони відповідатимуть за проведення поточних (не 

міжвидових) операцій (бойових дій) із залученням виключно підпорядкованих 

їм сил і засобів.  

Командувачі видів (окремих родів військ) Збройних Сил України 

прийматимуть участь у процесі прийняття рішень щодо застосування Збройних 

Сил України, але нестимуть основну відповідальність за реалізацію політики 

держави, стратегічних цілей щодо розвитку виду (окремого роду військ), 

готовність до виконання покладених завдань, використання оборонних 

ресурсів, кадровий менеджмент та моральний стан персоналу. 

2.4.5. Командувач об’єднаних сил безпосередньо 

підпорядковуватиметься начальнику Генерального штабу — 

Головнокомандувачу Збройних Сил України та здійснюватиме делеговані йому 

повноваження щодо оперативного управління визначеними військами (силами).  

Він відповідатиме за планування застосування переданих йому в 

оперативне підпорядкування військ (сил) сил оборони, здійснюватиме 

оперативне управління ними під час застосування та виконання інших завдань 

оборони держави, а також управління національними контингентами України 

під час залучення  

2.4.6. Керівники органів управління інших складових сил оборони 

будуть приймати участь у плануванні оборони держави та визначенні вимог до 

спроможностей сил оборони, погоджуватимуть з Генеральним штабом 

Збройних Сил України програми і плани розвитку відповідних складових сил 

оборони, їх технічного оснащення, підготовки, всебічного забезпечення та 

виконання завдань з оборони держави. 

2.5. Збройні Сили України, на які покладаються оборона України, 

захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності, будуть 

здатні розгорнути необхідні оперативні та оперативно-тактичні угруповання 

військ (сил) на загрозливих напрямах, для чого у Збройних Силах України 

передбачається мати визначений Генеральним штабом склад основних 

військових частин і підрозділів, зокрема: 

загальновійськових бригад (механізованих, танкових, мотопіхотних, 

гірськопіхотних і гірськоштурмових, високомобільних десантних військ та 

морської піхоти), здатних за підтримки сил і засобів інших родів військ 

відповідно до призначення вести оборонні, наступальні та стабілізаційні дії, 

оборону морського узбережжя, захоплювати та утримувати важливі райони 

(рубежі, об’єкти, плацдарми), вести боротьбу з десантами противника та 

рейдові дії; 



10 

артилерійських (реактивних, ракетних) бригад і полків, спроможних до 

нанесення ураження та завдання противнику втрат, здатних знизити його 

оперативні (бойові) спроможності, змінити співвідношення сил і засобів сторін 

на користь наших військ (сил); 

бригад армійської авіації, здатних до нанесення ураження наземним 

(морським), головним чином, рухомим об’єктам на передньому краї і у 

тактичній глибині, десантування та забезпечення маневру військ, ведення 

тактичної повітряної розвідки, мінування з повітря, радіоелектронної боротьби, 

корегування вогню артилерії, евакуації поранених і хворих, вирішення інших 

бойових завдань; 

бригад тактичної авіації, спроможних здійснювати ураження з повітря 

авіаційних, сухопутних і морських об’єктів, важливих  транспортних 

комунікацій противника, прикриття угруповань своїх військ (сил), а також 

разом з іншими силами Повітряних Сил забезпечувати недопущення 

завоювання противником переваги (панування) в повітрі; 

бригад транспортної авіації, спроможних забезпечувати десантування 

повітряних десантів, перевезення повітрям військ (сил) і матеріальних засобів 

та виконання інших спеціальних завдань; 

зенітних ракетних і радіотехнічних бригад (полків), спроможних 

забезпечити у взаємодії з іншими видами Збройних Сил України стримування 

збройної агресії проти України з повітря, прикриття важливих об’єктів 

держави, угруповань своїх військ (сил) від ударів засобів повітряного нападу 

противника; 

бойових кораблів (катерів) та підводних човнів, які забезпечать 

стримування збройної агресії проти України і відбиття нападу (вторгнення) 

агресора з моря, підтримуватимуть сухопутні угруповання військ (сил) під час 

ведення воєнних дій на приморських напрямах. 

військових частин Сил спеціальних операцій, оперативного (бойового) та 

інших видів забезпечення; 

стрілецьких батальйонів, загонів оборони та рот охорони, які 

розгортатимуться в особливий період у кожній області та у районних центрах 

відповідно, забезпечать ведення територіальної оборони держави, протидію 

гібридній тактиці дій незаконних збройних формувань, становитимуть основу 

для створення руху опору у разі окупації території України. 

2.5.1. Реформована система мобілізації та мобілізаційної підготовки в 

державі забезпечить необхідні запаси матеріально-технічних засобів для 

розгортання стратегічного резерву Збройних Сил України, основу якого 

складатиме корпус резерву, здатний проводити контрудари (контрнаступальну 

операцію), посилювати угруповання військ (сил) на загрозливих напрямах, 

забезпечувати ротацію військ (сил) та заміну їх у разі втрати боєздатності. 
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2.6. Національна гвардія України буде підтримувати дії Збройних Сил 

України щодо відсічі збройній агресії та братиме участь у територіальній 

обороні України визначеним Указом Президента України складом органів 

військового управління, військових частин (підрозділів).  

2.7. Державна прикордонна служба України буде взаємодіяти зі 

Збройними Силами України та Національною гвардією України при виконанні 

завдань охорони та захисту державного кордону, а також братиме участь у 

відбитті вторгнення або нападу на територію України збройних сил іншої 

держави або групи держав визначеним складом сил і засобів. 

2.8. Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації 

України буде забезпечувати урядовим зв’язком посадових осіб органів 

військового управління, органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування під час виконання завдань оборони, а також здійснювати 

захист державних інформаційних ресурсів та інформації, вимога щодо захисту 

яких встановлена законом, в інформаційних, телекомунікаційних та 

інформаційно-телекомунікаційних системах. 

2.9. Державна спеціальна служба транспорту буде забезпечувати стійке 

функціонування, технічне прикриття, відбудову, встановлення загороджень на 

об’єктах національної транспортної системи, охорону та оборону важливих 

державних об’єктів національної транспортної інфраструктури та передавати до 

складу угруповань військ (сил) визначені Генеральним штабом Збройних Сил 

України військові частини і підрозділи. 

2.10. Державна служба України з надзвичайних ситуацій буде 

здійснювати керівництво діяльністю єдиної державної системи цивільного 

захисту щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, спричинених як 

результат застосування зброї, та захисту населення і територій від наслідків 

ведення воєнних дій. 

2.11. Правоохоронні органи України залучатимуться до виконання 

завдань територіальної оборони та в районах проведення операцій (бойових, 

спеціальних дій) у взаємодії зі Збройними Силами України щодо забезпечення 

державної безпеки України, охорони прав і свобод людини, протидії 

злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку. 

2.12. Чисельність особового складу Збройних Сил України та інших 

складових сил оборони визначатиметься та затверджуватиметься Верховною 

Радою України відповідно до потреб оборони держави, з урахуванням 

фінансово-економічних можливостей держави. 
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3. ОСНОВИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В СФЕРІ ОБОРОНИ 

3.1. Відповідно до розподілу функцій між складовими сил оборони 

визначено їх повноваження та відповідальність під час реагування на загрози 

воєнній безпеці України за такими сценаріями їх реалізації.  

3.1.1. У разі повномасштабної збройної агресії з проведенням 

сухопутних, повітряно-космічних, морських, спеціальних операцій проти 

України з рішучими воєнно-політичними цілями Генеральний штаб Збройних 

Сил України буде планувати та здійснювати управління Збройними Силами 

України та іншими складовими сил оборони, переведеними на організацію і 

штати воєнного часу, в ході проведення стратегічних дій та операцій усім 

складом військ (сил).  

До виконання стратегічних і оперативних завдань у ходів ведення 

воєнних (бойових) дій залучатимуться (братимуть участь) визначені сили і 

засоби Служби безпеки України, Національної гвардії України, Національної 

поліції України, Державної прикордонної служби України, Державної служби 

спеціального зв’язку та захисту інформації України, Управління державної 

охорони України, розвідувального органу Міністерства оборони України. 

Визначені сили і засоби виконуватимуть покладені на них законодавством 

України завдання в зонах (районах) проведення операцій (ведення бойових дій) 

відповідно до їх призначення та можливостей за планами органів військового 

управління Збройних Сил України.  

Служба зовнішньої розвідки України сприятиме виконанню завдань 

операцій проведенням розвідувальної діяльності.  

Державна служба України з надзвичайних ситуацій проводитиме заходи в 

зонах (районах) операцій щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, які 

можуть виникнути у результаті застосування зброї, та захисту населення і 

територій від наслідків ведення воєнних дій. 

З настанням у державі особливого періоду та введенням в дію наказом 

Генерального штабу Збройних Сил України Зведеного плану територіальної 

оборони України на всій території України або в окремих її місцевостях (крім 

зон/районів проведення бойових дій) територіальну оборону 

організовуватимуть: 

Генеральний штаб Збройних Сил України через Командування 

Сухопутних військ  Збройних Сил України – на всій території України; 

ради оборони Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та 

Севастополя – у зонах територіальної оборони; 

районні державні адміністрації – у районах територіальної оборони. 

До виконання завдань територіальної оборони, в межах повноважень, 

залучатимуться військові частини (органи, загони, підрозділи) Збройних Сил 

України, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби 
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спеціального зв’язку та захисту інформації України, інших військових 

формувань та правоохоронних органів. 

Проведенню заходів, пов’язаних з підготовкою та веденням 

територіальної оборони в межах законодавства, сприятимуть громадські 

об’єднання, утворені в установленому законом порядку. 

3.1.2. У випадку проведення окремої спеціальної операції проти України 

із застосуванням військових підрозділів та/або частин, вогневих ударів, 

інформаційних, інформаційно-психологічних операцій (дій, акцій) у сукупності 

з використанням невоєнних заходів, у тому числі миротворчих сил за 

відсутності відповідного рішення Ради безпеки Організації об’єднаних націй, 

Командування Сил спеціальних операцій Збройних Сил України буде 

планувати та здійснювати управління застосуванням сил і засобів Збройних 

Сил України та інших складових сил оборони в ході проведення 

спеціальної операції. 

До ведення спеціальних (бойових) дій залучатиметься визначені військові 

частини (підрозділи) Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, 

Високомобільних десантних військ Збройних Сил України, розвідувального 

органу Міністерства оборони України та видів Збройних Сил України.  

У виконанні визначених завдань в операції (бойових, спеціальних діях) 

відповідно до розроблених планів братимуть участь необхідні сили і засоби 

Служби безпеки України, Національної гвардії України, Національної поліції 

України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації 

України, Управління державної охорони України та Державної прикордонної 

служби України. 

Служба зовнішньої розвідки України сприятиме виконанню завдань 

проведенням розвідувальної діяльності. Державна служба України з 

надзвичайних ситуацій проводитиме заходи в зонах (районах) операцій щодо 

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, які можуть виникнути у результаті 

застосування зброї, та захисту населення і територій від наслідків ведення 

воєнних дій. 

3.1.3. Під час блокади морських портів, узбережжя або повітряного 

простору України з використанням воєнної сили, порушення комунікацій 

України з боку Російської Федерації визначені органи військового управління 

Збройних Сил України будуть планувати та здійснювати управління 

застосуванням сил і засобів Збройних Сил України та інших складових сил 

оборони в ході проведення бойових дій у визначених морських, повітряних 

операційних зонах (районах).  

До ведення бойових дій залучатимуться сили і засоби бойового 

чергування Збройних Сил України, а за певних умов – війська (сили) 

Військово-Морських Сил, Повітряних Сил, оперативних командувань, Сил 

спеціальних операцій та Високомобільних десантних військ Збройних Сил 

України. 
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У бойових діях, відповідно до розроблених планів, братимуть участь сили 

і засоби Служби безпеки України, Національної гвардії України, Національної 

поліції України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації 

України, Управління державної охорони України, Державної прикордонної 

служби України, розвідувального органу Міністерства оборони України. 

Служба зовнішньої розвідки України сприятиме виконанню завдань 

проведенням розвідувальної діяльності. Державна служба України з 

надзвичайних ситуацій проводитиме заходи в зонах (районах) операцій щодо 

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, які можуть виникнути у результаті 

застосування зброї, та захисту населення і територій від наслідків ведення 

воєнних дій. 

3.1.4. У разі виникнення збройного конфлікту в середині держави, 

інспірованого Російською Федерацією за участю не передбачених законом 

збройних формувань, терористичних угруповань за підтримки певних 

політичних, неурядових, етнічних, релігійних або інших організацій з 

антидержавною позицією, за рішенням Президента України, схваленим 

Верховною Радою України, Міністерство внутрішніх справ України та 

Національна гвардія України плануватимуть та проводитимуть операцію 

(спеціальні дії) з метою ліквідації (локалізації, нейтралізації) збройного 

конфлікту в середині держави та забезпечення територіальної цілісності 

України. 

Міністерство оборони України, Генеральний штаб Збройних Сил 

України, Служби безпеки України, Державна служба спеціального зв’язку та 

захисту інформації України, Управління державної охорони України, Державна 

прикордонна служба України, Державна спеціальна служба транспорту 

виділятимуть у розпорядження визначеного головного уповноваженого 

державного органу, що здійснює управління його ліквідацією (локалізацією, 

нейтралізацією), необхідні сили і засоби для виконання поставлених завдань. 

Служба зовнішньої розвідки України сприятиме виконанню завдань 

проведенням розвідувальної діяльності. Державна служба України з 

надзвичайних ситуацій проводитиме заходи в зонах (районах) операцій щодо 

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, які можуть виникнути у результаті 

застосування зброї, та захисту населення і територій від наслідків ведення 

воєнних дій. 

3.1.5. У разі прикордонних збройних інцидентів (провокацій, сутичок) з 

регулярними або нерегулярними силами Російської Федерації, не 

передбаченими законом збройними формуваннями Державна прикордонна 

служба України буде планувати та здійснювати управління застосуванням 

визначених сил і засобів сил безпеки і оборони.  

Міністерство оборони, Генеральний штаб Збройних Сил України, 

Міністерство внутрішніх справ, Національна поліція України, Національна 

гвардія України, Служба безпеки України, Державна служба спеціального 
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зв’язку та захисту інформації України, Управління державної охорони України 

визначатимуть необхідний склад сил і засобів для участі у виконанні завдань 

посилення охорони та захисту державного кордону України. 

У випадку переростання прикордонних збройних інцидентів (провокацій, 

сутичок) у збройний конфлікт на кордоні відповідальність у забезпеченні 

захисту державного кордону, ліквідації (локалізації, нейтралізації) збройного 

конфлікту покладатиметься на Збройні Сили України. Визначені органи 

військового управління Збройних Сил України будуть планувати та 

здійснювати управління застосуванням сил і засобів Збройних Сил України та 

інших складових сил оборони в ході проведення відповідних операцій (бойових 

дій). 

Служба зовнішньої розвідки України сприятиме виконанню завдань 

проведенням розвідувальної діяльності. Державна служба України з 

надзвичайних ситуацій проводитиме заходи в зонах (районах) операцій щодо 

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, які можуть виникнути у результаті 

застосування зброї, та захисту населення і територій від наслідків ведення 

воєнних дій. 

3.1.6. У разі загрози здійснення терористичних актів або проведення 

іншої терористичної діяльності на території України під керівництвом 

Антитерористичного центру при Службі безпеки України проводитимуться 

відповідні заходи з їх нейтралізації. 

Міністерство оборони України, Генеральний штаб Збройних Сил України 

організовуватимуть виконання заходів щодо забезпечення захисту від 

терористичних посягань об’єктів Збройних Сил, зброї, боєприпасів, вибухових 

отруйних речовин, що знаходяться у військових частинах або зберігаються у 

визначених місцях. 

У разі масштабних проявів терористичної діяльності (тероризму), 

дестабілізації внутрішньої соціально-політичної ситуації в державі, які 

загрожують її територіальній цілісності, під загальним керівництвом 

Антитерористичного центру при Службі безпеки України проводиться 

антитерористична операція. Міністерство оборони, Генеральний штаб 

Збройних Сил України, інші військові формування та правоохоронні органи для 

виконання визначених завдань, проведення спеціальних, стабілізаційних, 

оборонних та наступальних дій (операцій) виділятимуть сили і засоби у 

розпорядження Антитерористичного центру при Службі безпеки України. 

Планування та управління застосуванням сил і засобів Збройних Сил 

України та інших складових сил оборони в ході проведення антитерористичних 

операцій покладатиметься на Генеральний штаб Збройних Сил України. 

Безпосереднє планування та управління застосуванням визначених сил і засобів 

Збройних Сил України та інших складових сил оборони здійснюватиме 

Об’єднаний оперативний штаб Збройних Сил України. 
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3.1.7. У разі виникнення надзвичайних ситуацій природного або 

техногенного характеру організація та керівництво виконанням заходів їх 

ліквідації покладатиметься на уповноважені рішенням Президента України 

органи державної влади, військове командування та органи місцевого 

самоврядування.  

У випадку коли надзвичайні ситуації ставитимуть під загрозу життя і 

здоров’я значних верств населення і потребуватимуть термінового проведення 

великих обсягів аварійно-рятувальних і відновлювальних робіт за рішенням 

Президента України Міністерство оборони України, Генеральний штаб 

Збройних Сил України виділятимуть для участі у ліквідації надзвичайних 

ситуацій необхідні сили і засоби Збройних Сил України.  

Загальне управління виділеними силами і засобами Збройних Сил 

України здійснюватиметься з відповідних ситуаційних центрів Міністерства 

оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України. В органах 

військового управління утворюватимуться відповідні штаби, а в органах 

управління військових частин – розгортатимуться оперативні групи.  

Для безпосереднього управління силами і засобами, виділеними для 

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, від органів військового управління 

та військових частин у райони виконання завдань можуть направлятися 

оперативні групи. 

За рішенням Президента України до ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій можуть залучатися сили і засоби Державної спеціальної служби 

транспорту та Державної прикордонної служби України,. 

Сили і засоби Служби безпеки України, Національної гвардії України, 

Національної поліції України відповідно до їх повноважень забезпечуватимуть 

громадський порядок, охорону життя, здоров’я, прав, свобод і законних 

інтересів громадян України в межах територій, на яких виникли надзвичайні 

ситуації. 

У випадку прийняття рішення Президентом України про проведення 

цільової мобілізації для ліквідації надзвичайних ситуацій природного або 

техногенного характеру державного рівня Міністерство оборони України 

забезпечуватиме її проведення у Збройних Силах України та інших військових 

формуваннях. Генеральний штаб Збройних Сил України за погодженням з 

Державною службою України з надзвичайних ситуацій, іншими державними 

органами здійснюватимуть заходи цільової мобілізації. 

3.2. Органи військового управління, з’єднання, військові частини, 

підрозділи Збройних Сил України та інших складових сил оборони за рішенням 

Президента України можуть залучатись до виконання визначених законами 

України завдань, зокрема щодо: 

стримування агресора від розв’язання воєнних конфліктів; 

здійснення заходів правового режиму воєнного (надзвичайного) стану;  
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посилення охорони державного кордону у випадку загрози або його 

масового переходу з території суміжних держав; 

боротьби з міжнародним тероризмом і піратством; 

участі у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки; 

надання військової допомоги іншим державам; 

участі у міжнародному військовому співробітництві. 

3.3. Під час виконання покладених завдань за сценаріями реалізації 

загроз воєнній безпеці України, а також забезпечення інформаційної, 

кібернетичної безпеки, виконання завдань мобілізації, територіальної оборони 

Міністерство оборони України, Генеральний штаб Збройних Сил України діють 

у відповідності до розроблених планів спільно з органами інших військових 

формувань, правоохоронних органів та визначених органів державної влади, а 

також координують свою діяльність і взаємодіють з Міністерством 

закордонних справ України, Міністерством інформаційної політики України, 

Міністерством охорони здоров’я України, Міністерством інфраструктури 

України й іншими зацікавленими державними органами, органами місцевого 

самоврядування та об’єднаннями громадян. 

4. РУШІЙНІ СИЛИ ТА ОБМЕЖЕННЯ ОБОРОННОЇ РЕФОРМИ  

4.1. Реалізації оборонної реформи сприятимуть: 

вивчення та впровадження досвіду функціонування органів військового 

управління та виконання завдань військами (силами) під час подолання 

поточної кризи; 

використання кадрового потенціалу персоналу, який має бойовий досвід 

участі в антитерористичній операції та фахову підготовку у військових 

навчальних закладах держав – членів НАТО та ЄС; 

матеріально-технічна допомога США, держав – членів НАТО, 

Європейського Союзу, задекларована у Хартії про особливе партнерство між 

Україною та Організацією Північно-Атлантичного Договору як підтримка 

суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України з боку НАТО; 

поглиблена співпраця з НАТО, запровадження стандартів НАТО в усі 

сфери військової діяльності та досягнення критеріїв, необхідних для набуття 

членства у цій організації за безпосередньої підтримки іноземних експертів 

(радників) з питань оборони; 

консультативно-дорадча, інформаційна та матеріальна підтримка сил 

оборони з боку волонтерського руху та громадського резерву. 

4.2. Проведення оборонної реформи в Україні та розвиток сил оборони 

стримуються низкою об’єктивних і суб’єктивних факторів, основними з яких є: 



18 

дублювання і застарілість нормативно-правової бази у сфері оборони, 

недосконалість понятійного апарату, який використовується при плануванні 

оборони держави;   

неефективність процедур оборонного планування, відірваність його від 

бюджетного процесу в державі, недосконалість механізмів програмного 

управління оборонними ресурсами, які не забезпечують гнучкого реагування на 

зміни обстановки та своєчасного перерозподілу видатків за напрямами 

розвитку сил оборони; 

відсутність стратегічного довгострокового бачення перспектив розвитку 

озброєння та військової техніки Збройних Сил України та інших військових 

формувань, надмірна кількість концептуальних, програмних і планувальних 

документів, які подаються на затвердження Президенту України та Кабінету 

Міністрів України; 

недостатня координація дій органів державної влади і складових сил 

оборони при плануванні їх розвитку та застосування, формуванні та реалізації 

військово-технічної політики, виконанні програм розвитку озброєння та 

військової техніки, державного оборонного замовлення, ліцензування та 

експортного контролю; 

недосконалість законодавства в частині функцій і повноважень органів 

державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування 

щодо забезпечення мобілізаційної готовності галузей національної економіки 

(утримання, освіження та зберігання стратегічних запасів), адміністративно-

територіальних одиниць до організації виконання завдань територіальної 

оборони, військового та військово-транспортного обов’язку; 

недостатній фаховий рівень науково-виробничого та кадрового 

потенціалу, старіння основних фондів підприємств і недостатні технологічні 

можливості оборонно-промислового комплексу України щодо забезпечення 

потреб Збройних Сил України у мирний та воєнний час за всією потрібною 

номенклатурою озброєння та військової техніки, іншого військового майна без 

здійснення зовнішніх закупівель через відсутність замкнених циклів 

виробництва більшості видів виробів військового призначення, фрагментація 

галузі і значні диспропорції в її сегментах; 

недостатня ефективність управління військово-медичним забезпеченням 

сил оборони, невідповідність сучасним вимогам обсягів накопичення та 

ешелонування запасів лікарських засобів, медичного майна і техніки, 

недостатнє оснащення військ (сил) броньованою санітарною технікою, 

засобами аеромедичної евакуації, мобільними (модульними) медичними 

комплексами для розгортання медичних підрозділів в польових умовах, 

відсутність медичного страхування військовослужбовців та медичних 

інформаційних систем;  

негативний вплив корупційної складової військової діяльності, яка 

збільшує вартість заходів розвитку сил оборони та знижує їх спроможності до 

виконання покладених завдань. 
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4.3. Для забезпечення проведення оборонної реформи в Україні, сталого 

розвитку спроможностей Збройних Сил України, інших складових сил оборони, 

впровадження стандартів НАТО та більш раціонального використання 

оборонних ресурсів передбачається внести зміни до законів України та інших 

нормативно-правових актів за напрямами: 

законодавче врегулювання повноважень та порядку здійснення 

керівництва силами оборони Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил 

України та Головнокомандувачем Збройних Сил України, створення та 

функціонування Ставки Верховного Головнокомандувача, з урахуванням 

принципів, прийнятих в державах – членах НАТО;  

перегляд та доповнення положень законодавства України у сфері оборони 

враховуючи нові форми і способи ведення операцій (бойових, спеціальних дій), 

удосконалення питань організації та ведення територіальної оборони України, 

створення та підготовки військового резерву; 

унормування змін в загальній структурі Збройних Сил України, з 

урахуванням створення Сил спеціальних операцій та Високомобільних 

десантних військ, визначення порядку керівництва силами оборони, 

приведення військової термінології до стандартів, прийнятих в державах – 

членах НАТО; 

нормативно-правове унормування та створення системи медичного 

забезпечення військ (сил) з урахуванням євроатлантичного досвіду, у тому 

числі запровадження ефективного надання кваліфікованої медичної допомоги, 

медичної реабілітацією та оздоровлення військовослужбовців, удосконалення 

процедур замовлення і постачання медичного майна та медичної техніки; 

удосконалення законодавства щодо організації оборонного планування, 

його інтеграція в загальнодержавну систему стратегічного планування, 

зменшення кількості концептуальних, програмних і планувальних документів 

щодо розвитку сил оборони, удосконалення порядку їх затвердження 

керівництвом держави з виключенням дублювання та забезпеченням гнучкості 

при необхідності корегування; 

розроблення нормативно-правових актів, спрямованих на підвищення 

ефективності військово-технічної політики, розвиток оборонно-промислового 

комплексу, визначення довгострокових перспектив розвитку озброєння та 

військової техніки для сил оборони; 

удосконалення нормативно-правових актів щодо порядку мобілізаційної 

підготовки та мобілізації, настання та тривалості особливого періоду в державі, 

проведення демобілізації та звільнення під час особливого періоду 

військовослужбовців, призваних в ході мобілізації, введення та скасування 

правового режиму воєнного стану; 

розробка нових та внесення змін до існуючих законів, інших нормативно-

правових актів у сфері телекомунікацій, спеціальних інформаційно-

телекомунікаційних систем, криптографічного та технічного захисту 

інформації; 
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удосконалення законодавства з питань протидії корупції, посилення 

соціального захисту військовослужбовців і членів їхніх сімей, підтримання 

необхідного рівня соціальних стандартів військової служби та служби у 

військовому резерві. 

4.4. Фінансування заходів, спрямованих на досягнення мети та цілей 

оборонної реформи здійснюється за рахунок і в межах коштів, визначених у 

законі про Державний бюджет України на відповідний рік, а також може 

здійснюватися додатково за рахунок благодійних внесків фізичних та 

юридичних осіб у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. 

Положеннями Стратегії національної безпеки України та Воєнної 

доктрини України передбачено щорічно спрямовувати на бюджетне 

фінансування сектору безпеки і оборони не менше 5 відсотків запланованого 

обсягу валового внутрішнього продукту, у тому числі на оборону не менше 

3 відсотків запланованого обсягу валового внутрішнього продукту. 

Враховуючи прогнозний валовий внутрішній продукт України, схвалений 

Урядом України, прогнозні обсяги фінансування потреб оборони мають 

становити не менше: у 2017 році – 77,2 млрд грн, у 2018 році – 86,6 млрд грн, у 

2019 році – 95,5 млрд грн, у 2020 році – 102,0 млрд грн. 

Обсяг фінансування між складовими сил оборони орієнтовно 

розподілятиметься: 

Міністерство оборони України (Збройні Сили України) – 91 %; 

розвідувальний орган Міністерства оборони України – 2 %; 

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації 

України - 1 %; 

Державна спеціальна служба транспорту – 1 %; 

інші утворені відповідно до законів України військові формування, а 

також правоохоронні та розвідувальні органи, в частині залучення їх до 

виконання завдань з оборони держави – 5 %. 

Розподіл обсягів фінансування між складовими сил оборони визначається 

у законі про Державний бюджет України на відповідний рік з урахуванням їх 

ролі та завдань в сфері оборони держави 

4.5. Інші обмеження  

Оборонна реформа здійснюється в умовах незавершеного збройного 

конфлікту в східних регіонах держави, тимчасової окупації Російською 

Федерацією частини території України та складної соціально-економічної 

ситуації, обумовленої втратою частини промислового потенціалу України. 

У разі загострення збройного конфлікту та ускладнення соціально-

економічної ситуації в державі обсяги фінансування заходів розвитку сил 

оборони, строки виконання основних завдань щодо досягнення стратегічних 

цілей оборонної реформи – можуть бути уточнені. 
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У разі прийняття рішення і набуття Україною членства в НАТО 

передбачається уточнити основні показники перспективного складу та 

структури сил оборони, скорегувати цілі і завдання їх подальшого розвитку. 

5. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ РОЗВИТКУ СИЛ ОБОРОНИ  

Виконання основних завдань та відповідно досягнення стратегічних цілей 

розвитку сил оборони передбачається здійснити із застосуванням програмного 

та проектного методів управління, визначенням реалістичних строків та 

запровадженням ефективного механізму контролю та координації дій 

виконавців з урахуванням бюджетного процесу в державі. 

Основні завдання розвитку сил оборони визначені в порядку 

пріоритетності окремо для кожної стратегічної цілі, наведеної в розділі 2.2, та 

деталізовані у додатку 1. 

5.1. Для запровадження єдиного військового керівництва силами 

оборони на основі прийнятих в державах – членах НАТО принципів і 

стандартів необхідно виконати такі основні завдання. 

5.1.1. Реформування Міністерства оборони України та Генерального 

штабу Збройних Сил України, підвищення їх ефективності за рахунок протидії 

корупції та впровадження належних механізмів стримувань і противаг. 

Першочерговими заходами реформування визначені внесення змін до 

законодавчих та нормативно-правових актів, здійснення структурних змін у 

Міністерстві оборони України за стратегічним, фінансовим напрямом та 

напрямом міжнародного оборонного співробітництва, створення Військової 

поліції, реорганізація структурних підрозділів Генерального штабу відповідно 

до принципів, що прийняті в штабах збройних сил держав – членів НАТО. 

По завершенні першочергових заходів реформування планується 

провести структурні зміни Міністерства оборони України за напрямом 

підготовки кадрів, використання майна та ресурсів, капітального будівництва, 

системи адміністрування та документообігу. Планується завершити 

реформування системи державних закупівель. 

Під час реформування передбачається уточнити основні завдання та 

оптимізувати кількість структурних підрозділів Міністерства оборони України 

та Генерального штабу Збройних Сил України, зменшити кількість заступників 

Міністра оборони України та начальника Генерального штабу Збройних Сил 

України, ввести посаду Державного секретаря з адміністративними функціями, 

призначити на посади Міністра оборони України та його заступників цивільних 

осіб. Перерозподіл чисельності особового складу між структурними 

підрозділами планується здійснити відповідно до уточнених завдань та 

функцій.  
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5.1.2. Переведення органів військового управління Збройних Сил 

України на нову організаційно-штатну структуру з урахуванням принципів 

побудови та функціонування органів військового управління збройних сил 

держав – членів НАТО, відповідне реформування органів управління інших 

складових сил оборони. 

З метою підвищення ефективності здійснення органами військового 

управління Збройних Сил України безпосереднього військового керівництва 

передбачається створити дві окремі управлінські вертикалі: перша – 

з функціями формування, підготовки, технічного оснащення та розвитку військ 

(сил), друга – з функціями управління застосуванням військ (сил). 

Органи військового управління Збройних Сил України передбачається 

перевести на “J-структуру”, прийняту за основу в штабах збройних сил 

держав – членів НАТО, що забезпечить їх сумісність при плануванні та 

проведенні спільних операцій, виконанні інших завдань. 

З метою забезпечення координації при виконанні покладених завдань та 

ефективної взаємодії передбачається реформувати органи управління інших 

складових сил оборони з урахуванням нової структури та уточнених функцій 

Генерального штабу, інших органів військового управління Збройних Сил 

України. 

Пріоритетом при реформуванні органів військового управління є 

впровадження сучасних технологій ситуаційного управління, забезпечення 

єдності організації керівництва складовими сил оборони, координації 

виконання ними заходів в сфері оборони. 

Буде визначено порядок підпорядкування військових частин і підрозділів 

сил оборони органам військового управління Збройних Сил України на час 

виконання завдань в спільних операціях (бойових, спеціальних діях), виділення 

оперативних груп органів управління складових сил оборони на пункти 

управління Збройних Сил України. 

5.1.3. Впровадження автоматизованих систем управління військами 

(силами) та засобами вогневого ураження 

Пріоритетними завданнями створення Єдиної автоматизованої системи 

управління Збройними Силами України, здатної до сумісної роботи з 

аналогічними системами управління багатонаціональних сил є: 

запровадження сучасних технологій в системи управління, 

телекомунікацій, радіоелектронної боротьби, приведення їх до відповідних 

стандартів НАТО; 

створення комплексів засобів автоматизації автоматизованої системи 

управління сухопутними військами, авіацією, протиповітряною обороною та 

військово-морськими силами; 

розгортання інтегрованої системи супутникового зв’язку як складової 

Національної системи супутникового зв’язку; 
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оснащення новими засобами зв’язку та автоматизації територіальних та 

периферійних інформаційно-телекомунікаційних вузлів. 

Передбачається оптимізувати мережу пунктів управління та провести 

модернізацію систем життєзабезпечення визначених спеціальних 

фортифікаційних споруд. 

Буде завершено переоснащення стаціонарного та польового (мобільного) 

компонентів системи зв’язку та автоматизації Збройних Сил України на 

цифрові засоби з необхідним рівнем завадостійкості та захищеності. 

5.1.4. Розвиток стратегічних комунікацій, зокрема, публічної дипломатії, 

зв’язків із громадськістю, інформаційних та психологічних операцій 

Розвиток стратегічних комунікацій передбачає досягнення 

скоординованого та належного використання комунікативних можливостей 

Міністерства оборони України та органів військового управління Збройних Сил 

України, інших органів управління сил оборони – публічної дипломатії, зв'язків 

із громадськістю, військових зв'язків, інформаційних та психологічних 

операцій, заходів, спрямованих на просування цілей держави. 

Інтегрування системи стратегічних комунікацій до єдиної системи 

управління силами оборони підвищить спроможності сил оборони щодо 

ведення інформаційних та інформаційно-психологічних операцій, здійснення 

цивільно-військового співробітництва, комплексну підтримку досягнення цілей 

в ході операцій (бойових дій), виконання завдань оборонної реформи в Україні. 

Розвиток сил і засобів інформаційно-психологічних операцій 

передбачається здійснити шляхом удосконалення їх організаційних структур та 

технічного переоснащення.   

У системі військового керівництва силами оборони буде запроваджено 

ефективний обмін інформацією та підвищено оперативність прийняття рішень 

за рахунок створення Національної телекомунікаційної мережі на базі існуючих 

систем спеціального зв’язку та відомчих інформаційно-телекомунікаційних 

мереж шляхом їх інтеграції для модернізації, розвитку та впровадження 

сучасних мультисервісних послуг. 

5.1.5. Забезпечення охорони державної таємниці, захисту іншої 

інформації з обмеженим доступом, недопущення її витоку, кібербезпеки та 

здійснення заходів щодо захисту інформації НАТО з обмеженим доступом 

Передбачається привести нормативно-правову базу у сфері охорони 

державної таємниці та захисту інформації у відповідність із сучасними умовами 

функціонування, удосконалити систему охорони державної таємниці та захисту 

інформації, розгорнути відокремлені пункти реєстрації акредитованого Центру 

сертифікації ключів, продовження модернізації, розроблення, закупівлі та 

впровадження засобів криптографічного та технічного захисту інформації в 

системі скритого управління військами (силами). 
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Діяльність буде спрямована на реалізацію державної політики у сфері 

охорони державної таємниці, криптографічного та технічного захисту 

інформації, протидії технічним розвідкам та захисту інформації НАТО з 

обмеженим доступом, забезпечення використання новітніх засобів захисту 

інформації, розвиток та забезпечення функціонування підсистем 

криптографічного, технічного захисту інформації та протидії технічним 

розвідкам, інтеграції  їх до стандартів провідних країн світу (країн – членів 

НАТО). 

З урахуванням рекомендацій експертів держав – членів НАТО та за 

підтримки в рамках Трастового фонду Україна – НАТО, спрямованого на 

потреби кібербезпеки, передбачається розробити нормативно-правові акти, в 

яких визначити загальні принципи та забезпечити набуття необхідних 

спроможностей щодо забезпечення кібербезпеки в Міністерстві оборони 

України та Збройних Силах України. 

5.2. Для впровадження ефективного оборонного планування та 

управління оборонними ресурсами з використанням сучасних євроатлантичних 

підходів необхідно виконати такі основні завдання. 

5.2.1. Удосконалення системи оборонного та бюджетного планування, 

впровадження процедур, прийнятих в державах – членах НАТО 

Удосконалення системи оборонного та бюджетного планування на 

основі прийнятих в НАТО процедур, стандартів і підходів сприятиме 

підвищенню ефективності використання обмежених оборонних ресурсів, 

належному фінансовому і ресурсному забезпеченню потреб сил оборони та 

досягненню ними необхідних спроможностей. 

У Міністерстві оборони України та Генеральному штабі Збройних Сил 

України планується створити постійно діючі колегіальні органи підготовки 

пропозицій вищому керівництву держави щодо визначення основних напрямів 

розвитку Збройних Сил України, координації розвитку інших складових сил 

оборони, управління державними програмами і окремими проектами в сфері 

оборони та військового будівництва.  

Передбачається запровадити п’ятирічний цикл проведення оборонних 

оглядів з уточненням довгострокових концептуальних документів розвитку сил 

оборони та щороку коригувати програмні (планувальні) документи утримання і 

розвитку окремих складових сил оборони.  

Запровадження в державі середньострокового бюджетного планування 

сприятиме підвищенню ефективності середньострокового оборонного 

планування.  

Проведення скоординованих системних реформ у силах оборони 

відбуватиметься за одночасного підтримання їх постійної готовності до 

виконання завдань за призначенням, чіткого розподілу функціональної 
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відповідальності кожної із сил оборони за виконання визначених завдань та 

інтеграції їх спроможностей. 

5.2.2. Запровадження прозорого та ефективного управління оборонними 

ресурсами, у тому числі з питань державних закупівель 

Запровадження прозорого та ефективного управління оборонними 

ресурсами передбачає раціональне поєднання централізованих і 

децентралізованих державних закупівель. 

Забезпеченню прозорості при управлінні оборонними ресурсами 

сприятиме впровадження електронних закупівель. 

Передбачається створити єдиний орган управління з питань забезпечення 

доброчесності в рамках Міністерства оборони та Збройних Сил України, який 

опрацює керівні принципи і директиви щодо координації та моніторингу 

заходів, спрямованих на зниження корупційних ризиків. 

5.2.3. Удосконалення механізму формування та реалізації державного 

оборонного замовлення 

Передбачається перейти до формування державного оборонного 

замовлення на три роки з щорічним уточненням його показників, залучивши до 

прийняття рішень щодо розроблення та закупівлі нових зразків озброєння та 

військової техніки незалежних експертів, недержавних аналітичних центрів, 

командування видів Збройних Сил України, представників оборонно-

промислового комплексу. 

5.2.4. Розвиток військової інфраструктури 

Передбачається підвищити ефективність використання військової 

інфраструктури за рахунок збалансування потреб сил оборони з реальними 

можливостями держави щодо їх забезпечення, впровадження прозорих 

механізмів та виключення корупційних чинників в питаннях використання 

земель оборони. 

Пріоритетними напрямами розвитку військової інфраструктури є: 

будівництво нових (переобладнання існуючих) військових містечок для 

переміщених та знову створених військових частин Збройних Сил України, в 

першу чергу, в інтересах посилення постійної військової присутності у східних 

та південних регіонах України; 

створення потужних військових баз з необхідними об’єктами для 

розквартирування, підготовки та повсякденної діяльності військових частин, а 

також з об’єктами соціально-культурного, медичного, торгівельного та 

побутового забезпечення військовослужбовців і членів їхніх сімей на пільгових 

умовах. 
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5.3. Для набуття силами оборони основних оперативних (бойових, 

спеціальних) спроможностей, необхідних для гарантованої відсічі збройній 

агресії необхідно виконати такі основні завдання. 

5.3.1. Запровадження спільної підготовки складових сил оборони за 

стандартами НАТО 

З метою запровадження спільної підготовки органів військового 

управління, військових частин і підрозділів Збройних Сил України та інших 

складових сил оборони за стандартами НАТО передбачається: 

привести нормативно-правову базу системи підготовки у відповідність із 

сучасними вимогами; 

упорядкувати систему керівництва підготовкою органів управління та 

військ (сил) сил оборони, з наданням командувачам, командирам (начальникам) 

права визначати та коригувати заходи з підготовки підпорядкованих військ 

(сил) залежно від ступеня досягнення мети підготовки та рівня навченості 

особового складу; 

забезпечити реформування  системи управління підготовкою Збройних 

Сил України відповідно до стандартів НАТО, підготовку основоположних 

документів та основних елементів навчальної матеріально-технічної бази; 

забезпечити підготовку органів військового управління (штабів), 

військових частин (підрозділів) з метою досягнення їх готовності до виконання 

завдань за призначенням як у мирний час, так і в особливий період; 

запровадити систему курсової допідготовки сержантського та 

офіцерського корпусу; 

удосконалити індивідуальну підготовку командирів усіх ланок, 

спрямувавши її на покращення вмінь управляти діями частин (підрозділів), 

керувати вогнем в бою, організовувати використання потенційних бойових 

можливостей штатного озброєння та військової техніки. Налагодити в системі 

індивідуальної підготовки дієвий контроль та особисту відповідальність 

командирів (начальників) за її результати, а також персональну 

відповідальність кожного військовослужбовця за особисту підготовку; 

організувати підготовку військових підрозділів за стандартами НАТО 

(STANAG), передбачивши проведення спільних навчань і тренувань із 

залученням органів управління, військових частин і підрозділів сил оборони; 

створити за стандартами НАТО (STANAG) центри імітаційного 

моделювання та центри вивчення і узагальнення досвіду, підготовки підрозділів 

із штатними підрозділами позначення умовного противника на одному із 

полігонів Збройних Сил України. 

5.3.2. Оптимізація організаційних і функціональних структур Збройних 

Сил України та інших складових сил оборони 
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Передбачається законодавчо визначити таку загальну структуру 

Збройних Сил України: 

Генеральний штаб Збройних Сил України як головний орган військового 

управління; 

види Збройних Сил України — Сухопутні війська, Повітряні Сили, 

Військово-Морські Сили;  

окремі роди військ (сил) Збройних Сил України — Сили спеціальних 

операцій та Високомобільні десантні війська; 

органи військового управління, з’єднання, військові частини, військові 

навчальні заклади, установи та організації, що не належать до видів і окремих 

родів військ Збройних Сил України.  

Організаційно Збройні Сили України складатимуться з органів 

військового управління, об’єднань, з’єднань, військових частин, військових 

навчальних закладів, установ та організацій. 

Бойовий склад Збройних Сил України мирного часу за строками 

готовності до виконання завдань за призначенням буде розподілено на: 

Сили негайного реагування, призначені для прикриття державного 

кордону, стримування, локалізації, ліквідації (нейтралізації) збройного 

конфлікту, забезпечення розгортання Збройних Сил України в разі виникнення 

загрози збройної агресії; 

Сили нарощування, призначені для посилення Сил негайного реагування 

та нарощування бойового складу Збройних Сил України з метою ліквідації 

збройного конфлікту та відсічі збройній агресії; 

Сили резерву, призначені для посилення Сил нарощування та 

розгортання стратегічного резерву, ведення територіальної оборони; 

Для виконання невідкладних завдань з управління військами (силами), 

ведення розвідки, відбиття ударів засобів повітряного простору України та 

інших завдань в Збройних Силах України призначатимуться сили і засоби на 

бойове чергування. 

Передбачається таким же чином розподілити за строками готовності до 

виконання завдань за призначенням сили і засоби інших складових сил 

оборони. 

5.3.3. Набуття спроможностей Силами спеціальних операцій Збройних 

Сил України (далі –  Сили спеціальних операцій) 

Сили спеціальних операцій, як окремий рід військ у складі Збройних Сил 

України, виконуватимуть завдання щодо ведення спеціальної розвідки та 

спеціальних дій, організації боротьби з диверсійно-розвідувальними силами та 

незаконними збройними формуваннями, ведення інформаційно-психологічних 

операцій, організації руху опору на тимчасово окупованих територіях участі в 

антитерористичних операціях, боротьбі з морським піратством та заходах щодо 
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захисту життя і здоров’я громадян та об’єктів державної власності за 

межами України.  

Для набуття Силами спеціальних операцій спроможностей, необхідних 

для виконання покладених завдань, передбачається: 

удосконалення та розроблення нормативно-правової бази щодо 

функціонування та застосування Сил спеціальних операцій; 

перепідпорядкування визначених військових частин у безпосереднє 

підпорядкування Командуванню Сил спеціальних операцій Збройних Сил 

України та створення оптимальної за складом та чисельністю організаційної 

структури Сил спеціальних операцій; 

створення ефективної системи управління, яка забезпечить максимальну 

реалізацію оперативних (бойових) можливостей Сил спеціальних операцій 

відповідно до покладених на них завдань; 

оснащення сучасними зразками озброєння та військової техніки; 

організація і проведення оперативної та бойової підготовки Сил 

спеціальних операцій з урахуванням покладених на них завдань; 

проведення кадрової роботи, спрямованої на створення дієвого резерву 

підготовлених фахівців на заміщення вакантних посад у військових частинах та 

підрозділах Сил спеціальних операцій. 

5.3.4. Уніфікація озброєння та військової техніки, відновлення 

справності, модернізація та закупівля нових зразків для Збройних Сил України 

та інших складових сил оборони 

У ході розвитку сил оборони планується поступово уніфікувати їх 

основне озброєння та військову техніку шляхом встановлення єдиних вимог до 

його тактико-технічних характеристик. 

Пріоритетним є відновлення справності (ремонт, продовження ресурсу і 

строку придатності), модернізація, розробка та закупівля, у тому числі за 

лізинговою схемою:   

зенітних ракетних комплексів і зенітних ракет; 

літаків, вертольотів, сучасних авіаційних засобів ураження; 

високоточних засобів ураження наземного, повітряного та морського 

базування, у тому числі високоточних артилерійських та протитанкових систем, 

керованих авіабомб; 

ракетно-артилерійського, бронетанкового озброєння та техніки, нової 

стрілецької зброї; 

кораблів, катерів, інших надводних суден, підводних човнів, сучасних 

корабельних засобів ураження, систем управління корабельною зброєю, 

берегових ракетних комплексів,. 

засобів розвідки, у тому числі вітчизняного авіаційного комплексу 

дальнього радіолокаційного виявлення та управління, систем берегового 



29 

спостереження за надводною обстановкою та висвітлення підводної 

обстановки, багатоцільових безпілотних авіаційних комплексів; 

цифрових засобів зв’язку та навігації з високим рівнем завадостійкості та 

захищеності, засобів розвідки та радіоелектронної боротьби.  

Доукомплектування військових частин озброєнням та військовою 

технікою до штатних потреб буде здійснюватися за рахунок: 

перерозподілу справних зразків озброєння та військової техніки, що 

вивільняються в ході переформування і переозброєння військових частин 

новими зразками озброєння та військової техніки; 

відновлення несправного озброєння та військової техніки військ (сил) на 

ремонтних підприємствах та за допомогою зведених ремонтних груп і виїзних 

ремонтних бригад державних підприємств; 

повернення до Збройних Сил України озброєння та військової техніки, 

яка знаходяться на тимчасово окупованій Російською Федерацією частині 

території України − Автономній Республіці Крим і місті Севастополі; 

отримання матеріально-технічної та гуманітарної допомоги від країн-

партнерів; 

закупівлі (лізингу) за кордоном окремих зразків озброєння і військової 

техніки, які складають критичну потребу для нарощування оперативних 

спроможностей Збройних Сил України і не випускаються вітчизняним 

оборонно-промисловим комплексом; 

повернення до частин та підрозділів Збройних Сил України озброєння та 

військової техніки з Центру обліку надлишкового військового майна Збройних 

Сил України та підприємств Державного концерну “Укроборонпром”. 

Передбачається проведення комплексу робіт (заходів) з продовження 

ресурсу ракет та боєприпасів, їх модернізації та ремонту, розгортання їх 

власного виробництва. 

5.3.5. Розвиток системи воєнної розвідки 

У ході реформування системи воєнної розвідки передбачається:  

запровадження сучасних технологій в системі розвідки, модернізація 

існуючих і прийняття на озброєння принципово нових зразків технічних засобів 

розвідки, у тому числі радіоелектронної і геопросторової, а також досягнення 

оперативної і технічної сумісності розвідувальних органів Збройних Сил 

України з відповідними органами збройних сил держав – членів НАТО; 

створення Єдиного центру збору та аналізу інформації технічних видів 

розвідки, та на його основі – єдиної автоматизованої системи збору, 

узагальнення, аналізу та відображення інформації від технічних видів розвідки, 

в тому числі засобів радіо- та радіотехнічної розвідки, космічної та 

геопросторової розвідки, повітряної розвідки (у тому числі безпілотних 

авіаційних комплексів); 
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створення єдиного інформаційного простору розвідки із використанням 

захищеної системи зв’язку та автоматизованої системи збору і відображення 

розвідувальної інформації в реальному масштабі часу; 

уточнення розвідувальних завдань в системі воєнної розвідки, 

перерозподіл зусиль за новими об’єктами розвідки; 

формування (перегрупування) військових частин і підрозділів розвідки за 

новими розвідувальними напрямами – схід та південь України, у тому числі 

формування військової частини радіоелектронної розвідки та мобільних 

підрозділів радіоелектронної розвідки в складі підрозділів військової розвідки; 

розширення мережі оперативної агентурної розвідки;  

створення компоненту спеціальної розвідки на оперативному рівні; 

приведення функцій та завдань органів управління розвідки усіх рівнів до 

відповідних стандартів НАТО і нарощування взаємодії із відповідними 

спеціальними службами держав – членів НАТО та ЄС; 

удосконалення розвідувальної та інформаційно-аналітичної діяльності в 

інтересах підтримання у готовності і бойового застосування Збройних Сил 

України, інших складових сил оборони. 

5.3.6. Реформування системи медичного забезпечення сил оборони 

Реформування системи медичного забезпечення сил оборони буде  

здійснюватися з урахуванням принципів, викладених у Єдиній військово-

медичній доктрині НАТО, реальних і потенційних загроз національній безпеці 

України у воєнній сфері та загального зростанням захворюваності населення 

України, сучасних вимог щодо забезпечення прав військовослужбовців на 

високоякісне лікування та турботу про їх здоров’я. 

Стратегічним завданням медичного забезпечення є забезпечення 

боєздатності особового складу сил оборони, як комплексного поняття, яке 

включає фізичне та психічне здоров’я, моральний дух, мотивацію служби в 

армії, загальну та бойову підготовку, професійні знання й уміння. 

Забезпечення боєздатності особового складу сил оборони буде досягатися 

через запровадження ефективної системи збереження та зміцнення здоров’я 

військовослужбовців на основі прийнятих в державах – членах НАТО 

принципів і стандартів управління медичним забезпеченням, розвитку 

профілактичного напряму в охороні здоров’я військовослужбовців, проведення 

превентивних заходів та надання медичної допомоги. 

Система медичного забезпечення Збройних Сил України мирного часу 

повинна бути максимально наближеною до такої, яка передбачена на воєнний 

час, та забезпечувати необхідну медичну підтримку військових частин і 

підрозділів сил оборони під час виконання ними завдань в складі відповідних 

угруповань військ (сил). 

Пріоритетом є розвиток тактичної медицини, досягнення необхідних 

спроможностей щодо медичної евакуації та надання догоспітальної допомоги, 
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забезпечення військ (сил) медикаментами, інструментами та медичним 

обладнанням.  

Підготовку військових частин Збройних Сил України та інших військових 

формувань планується здійснювати із залученням комплекту сил і засобів 

медичного забезпечення, необхідним під час ведення бойових дій. 

Для медичного забезпечення операцій (бойових дій) сил оборони України 

будуть залучені заклади охорони здоров’я Міністерства охорони здоров’я 

України, поєднані спроможності яких будуть використовуватися як для 

медичного забезпечення військ (сил) в особливий період, так і для більш 

якісного надання медичних послуг населенню в місцях дислокації медичних 

закладів сил оборони. 

Передбачається створити медичну автоматизовану інформаційну систему, 

яка охопить всі етапи медичної евакуації, руху поранених і хворих (пацієнтів), 

відповідно до вимог військового стандарту “Об’єднана союзна доктрина з 

медичної евакуації”, розробленого та введеного в дію в Збройних Силах 

України на основі відповідного стандарту НАТО. 

Будуть створені належні умови для реабілітації військовослужбовців, 

надання їм медичних послуг та санаторно-курортного обслуговування. 

Технічну політику медичної служби Збройних Сил України буде 

спрямовано на створення (закупівлю, спільне виробництво) повнопривідних 

санітарних автомобілів класів “А”, “В”, “С” та броньованої санітарної техніки, 

мобільних (модульних) медичних комплексів для розгортання медичних 

підрозділів в польових умовах та медичного обладнання для них, системи 

аеромедичної евакуації відповідно до стандартів НАТО. 

5.3.7. Створення Військової поліції 

Передбачається на базі Військової служби правопорядку у Збройних 

Силах України створити Військову поліцію Збройних Сил України, 

визначивши пріоритетними напрямами її діяльності попередження і виявлення 

кримінальних правопорушень військовослужбовцями з наданням права 

здійснювати досудове розслідування та ведення оперативно-розшукової 

діяльності, у тому числі в умовах особливого періоду. 

5.4. Для створення об’єднаної системи логістичного забезпечення, 

здатної забезпечувати всі складові сил оборони під час їх застосування, 

необхідно виконати такі основні завдання.  

5.4.1. Створення системи управління логістичним забезпечення 

Збройних Сил України на основі логістичних доктрин і стандартів НАТО 

Передбачається удосконалити нормативно-правову базу щодо 

матеріально-технічного забезпечення військ (сил), адаптувати її до стандартів і 

принципів, прийнятих в державах – членах НАТО, та створити ефективну 

систему логістичного забезпечення Збройних Сил України, інтегровану з 
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відповідними системами забезпечення інших складових сил оборони, яка 

зокрема включатиме: 

постачання матеріально-технічних засобів та надання послуг; 

технічне обслуговування та ремонт озброєння та військової техніки; 

перевезення та транспортування матеріально-технічних засобів; 

утримання військової інфраструктури; 

укладання договорів (закупівля послуг); 

фінансування логістичних витрат. 

Національна доктрина логістики буде ґрунтуватися на принципах, 

визначених у Спільній доктрині логістики НАТО, основними з якими є:  

колективна відповідальність (колективне прийняття рішень щодо 

розподілу, надання та використання логістичних можливостей і ресурсів для 

ефективної підтримки військ (сил), стандартизація та взаємодія в сфері 

логістики); 

розподіл повноважень (надання командувачу повноважень, достатніх для 

належного забезпечення та розгортання військ (сил), отримання та 

використання матеріальних засобів, підтримки та передислокації військ (сил) у 

найбільш ефективний спосіб);  

пріоритетність оперативних потреб (всі логістичні зусилля, як з боку 

військового командування, так і цивільних органів державної влади, повинні 

бути спрямовані на задоволення потреб військ (сил) в ході операцій (бойових 

дій) в необхідних обсягах, в потрібному місці та у визначений час); 

співпраця і довіра (мають важливе значення та застосовується до всього 

спектру логістики, сприяють кращому використанню обмежених ресурсів);  

координація на всіх рівнях (узгодження всіх питань як всередині країни, 

так і з іншими країнами, укладання універсальних та постійно діючих, 

заздалегідь підготовлених угод);  

гарантоване забезпечення необхідних потреб військ (сил) відповідно до 

плану операції (поставки основних предметів і послуг до початку операції);  

достатність логістичної підтримки в ході операції (дії військ (сил) в ході 

операції (бойових дій) мають бути забезпечені на достатньому рівні); 

ефективність та економність (матеріально-технічні ресурси повинні бути 

використані максимально ефективно і економічно, з урахуванням завчасно 

визначених потреб та ефективного використання обмежених ресурсів);  

гнучкість (логістика повинна бути активною, гнучкою та забезпечувати 

досягнення мети операції);  

своєчасність і достовірність інформації (це необхідно для забезпечення 

пріоритетного руху матеріальних засобів до району ведення операції та в його 

межах, перенаправлення потоків, відповідно до спільних рішень, а також 

ефективного використання логістичних активів); 
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простота логістичних структур, планів і звітності (прості плани і накази, 

орієнтовані на досягнення мети операції, нескладні логістичні організаційні 

структури дозволяють уникнути непорозумінь та забезпечити підтримку 

відповідно до оперативних вимог); 

взаємосумісність та інтеграція (здатність до ефективної співпраці в сфері 

логістики зі збройними силами держав – членів НАТО та Євросоюзу). 

5.4.2. Автоматизація процесів обліку та руху матеріальних засобів 

Передбачається створити автоматизовану систему управління обліком і 

рухом матеріально-технічних засобів Збройних Сил України, яка буде 

відповідати сучасним вимогам за архітектурою, масштабністю, 

функціональним обсягом, повнотою та якістю роботи складових підсистем, 

підтримкою роботи великої кількості користувачів, методологією й термінами 

розроблення та впровадження, вартістю володіння, надійністю, захисту даних і 

буде мати територіально розподілену структуру. 

Програмною основою для розроблення та впровадження автоматизованої 

системи управління обліком і рухом матеріально-технічних засобів Збройних 

Сил України має стати сучасна інформаційно-технологічна платформа 

планування й управління ресурсами сил оборони, яка базується на програмному 

забезпеченні, розробленому з урахуванням сумісності з процедурами і 

стандартами країн-членів НАТО. 

Перспективна автоматизована система управління обліком і рухом 

матеріально-технічних засобів Збройних Сил України буде здатна підтримувати 

процеси забезпечення військових частин і підрозділів інших складових сил 

оборони та відповідати таким принципам: 

ситуаційної обізнаності – наявності інформації про запаси матеріально-

технічних засобів у режимі реального часу з використанням єдиної бази даних; 

ситуаційної адаптивності – своєчасного реагування на поточні та 

прогнозовані потреби угруповань військ (сил), швидкої адресної доставки і 

раціонального розподілу матеріально-технічних засобів; 

повної інтеграції заходів з управління запасами матеріально-технічних 

засобів із заходами логістичного забезпечення в ході операцій (бойових дій); 

однорідності процесів функціонування системи у мирний та воєнний час 

(особливий період); 

ефективного і завчасного планування процесів технічного 

обслуговування і ремонту озброєння та військової техніки; 

інтеграції з програмним забезпеченням інших виробників. 

5.4.3. Оптимізація мережі арсеналів, баз, складів та розвиток системи 

об’єднаних центрів забезпечення матеріально-технічними засобами 

Передбачається оптимізувати функції, склад і дислокацію об’єднаних 

центрів забезпечення, арсеналів, баз і складів зберігання матеріально-технічних 
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засобів Збройних Сил України та інших складових сил оборони, з урахуванням 

асортименту, специфіки, товарного сусідства, наявних технологій виробництва, 

залишення за ними функцій ремонту озброєння та військової техніки, а також 

оптимальних транспортних маршрутів та вартості перевезень, відповідно до 

обмежень – тактичних, що виникли в ході військових дій, або принципових – 

стратегічних. 

Об’єднані центри забезпечення Збройних Сил України як 

багатофункціональні органи забезпечення військ (сил) матеріально-технічними 

засобами за територіальним принципом незалежно від їх підпорядкованості 

становитимуть основу перспективної системи логістики. 

5.4.4. Адаптація національної системи класифікації матеріально-

технічних засобів до класифікації, прийнятої в НАТО 

Набуття сумісності сил оборони України із силами держав – членів НАТО 

та створення ефективної системи логістичного забезпечення військ (сил) 

передбачає перехід до класифікації матеріально-технічних засобів, прийнятої в 

збройних силах держав – членів НАТО, основу якої складають п’ять класів: 

клас І – товари для існування (першої необхідності), наприклад, продукти 

харчування для особового складу та корми для тварин, які постачаються  

приблизно за єдиними нормами, незалежно від локальних змін в бою або умов 

місцевості; 

клас ІІ – витратні матеріали, норми для яких встановлюються штатами і 

табелями до штатів організаційних структур та устаткування, наприклад, одяг, 

зброя, інструменти, запасні частини, транспортні засоби; 

клас ІІІ – паливо та пально-мастильні матеріали, призначені для різних 

цілей, за винятком експлуатації повітряних суден або використання в зброї 

(такі, як запалювальні суміші для вогнеметів), наприклад, бензин, мазут, 

вугілля та кокс (окремо підклас IIIa – авіаційне пальне та мастильні матеріали); 

клас ІV – витратні матеріали, для яких норми не визначені (у тому числі 

фортифікаційні та будівельні матеріали, а також додаткові матеріали до тих, які 

передбачені встановленими нормами за класом II, наприклад, додаткові 

транспортні засоби); 

клас V – боєприпаси, вибухові речовини та хімічні засоби усіх типів. 

5.4.5. Уніфікація на основі західних стандартів речового, продовольчого 

та інших видів забезпечення сил оборони 

На основі стандартів НАТО передбачається забезпечити сили оборони 

сучасними зразками форми одягу та польового спорядження, індивідуальними 

засобами захисту, встановити єдині вимоги до знаків розрізнення та військової 

символіки, узгодити правила носіння військової форми одягу 

військовослужбовцями сил оборони. 
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Необхідно створити ефективну систему надання послуг військовим 

частинам з харчування особового складу в пунктах постійної дислокації із 

залученням підприємств національної економіки та забезпечити їх 

спроможності щодо автономного харчування військовослужбовців в польових 

умовах. 

Має бути розгорнуто виробництво та постачання у війська обладнання 

для розміщення військ (сил) в польових умовах з використанням сучасних 

модульних наметів, захищених споруд інших об’єктів польової інфраструктури. 

5.5. Для професіоналізації сил оборони та створення необхідного 

військового резерву передбачити виконання таких основних завдань.  

5.5.1. Створення умов для поступових змін у ментальності 

військовослужбовців на основі європейських цінностей, перегляд статутів та 

інших керівних документів щодо організації військової служби  

Передбачається переглянути військові статути та інші керівні документи, 

які регламентують порядок проходження військової служби та взаємовідносини 

між військовослужбовцями, запровадити національно-патріотичні атрибути 

військової служби та поступово забезпечити відповідні зміни у менталітеті 

військовослужбовців. 

Важливим критерієм успішності оборонної реформи є запровадження в 

органах військового управління сил оборони нового стилю керівництва і 

управління на основі західної культури взаємовідносин між керівниками та 

підлеглими, основними ознаками якої є: 

динамічність, креативність, вільність висловлювання поглядів 

персоналом, орієнтація військової організації на досягнення нових 

спроможностей та успішне виконання покладених завдань; 

готовність лідера йти на ризик і брати на себе відповідальність за 

прийняті рішення, гуманізм і повага до особи військовослужбовця; 

правова захищеність, соціальна справедливість і рівноправність 

військовослужбовців в питаннях професійного та службового росту, поєднання 

єдиноначальності і колегіальності при прийнятті кадрових рішень; 

відкритість і довіра у взаємовідносинах між військовослужбовцями, 

оновлення на посадах і збереження кадрів з великим життєвим і службовим 

досвідом , заохочення особистих досягнень. 

5.5.2. Підвищення мотивації до проходження військової служби, у тому 

числі посилення соціального захисту та розв’язання житлової проблеми, 

поступове збільшення частки військовослужбовців за контрактом, формування 

професійного сержантського складу, нарощування чисельності військового 

резерву 
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Передбачається привести рівень матеріального та іншого забезпечення 

військовослужбовців з урахуванням встановлених для них законодавством 

обмежень прав і свобод, існуючих ризиків їх життю та здоров’ю, складних 

соціально-побутових умов проходження військової служби. 

Удосконалена структура грошового забезпечення військовослужбовців 

має враховувати усі фактори службової діяльності, заохочувати 

військовослужбовців до професійного зростання та забезпечувати їх ротацію, 

узгоджуватися з мінімальною заробітною платою в державі та створювати 

конкурентоздатні умови на ринку праці України для якісного комплектування 

Збройних Сил України та інших складових сил оборони особовим складом. 

З метою підвищення мотивації громадян до укладання контрактів на 

проходження військової служби та служби у військовому резерві, у тому числі 

військовослужбовців з бойовим досвідом, призваних за мобілізацією, 

передбачається упорядкувати службову діяльність та запровадити облік часу 

виконання службових обов’язків військовослужбовцями понаднормово у 

вихідні та святкові дні, з подальшим наданням часу на відпочинок або 

відшкодуванням грошовими компенсаціями.  

Планується надати військовослужбовцям військової служби за 

контрактом, які обіймають сержантські посади, права отримання безкоштовно 

вищої освіти за спорідненою цивільною спеціальністю з подальшим 

просуванням по службі та присвоєнням первинних офіцерських звань після 

підписання другого контракту. 

З метою реалізації прав військовослужбовців і членів їхніх сімей на 

відновлення здоров’я запровадити часткову компенсацію санаторно-курортного 

обслуговування (реабілітації) в цивільних закладах, у тому числі закордонних. 

Передбачається запровадити дієвий механізм для поступового 

розв’язання житлової проблеми в Збройних Силах України шляхом створення 

фонду службового житла, необхідного для проведення планової ротації 

військовослужбовців на посадах, та поступового переходу на пільгово-

компенсаційну іпотеку. 

Мають бути відновлені передбачені законодавством та раніше 

призупинені пільги та державні соціальні гарантії військовослужбовцям та 

членам їхніх сімей, у тому числі щодо розмірів грошового і пенсійного 

забезпечення, оплати комунальних послуг тощо. 

Передбачається поширити пільги та соціальний пакет, передбачені для 

військовослужбовців, на резервістів під час проходження ними зборів та 

виконання завдань в складі штатних підрозділів. 

Планується запровадити обов’язкове медичне страхування 

військовослужбовців сил оборони. 

5.5.3. Досягнення більш раціонального співвідношення категорій 

особового складу Збройних Сил України та інших військових формувань 
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Основними напрямами досягнення більш раціонального співвідношення 

категорій особового складу є: 

зменшення частки офіцерського складу до загальноприйнятих показників 

в збройних силах держав – членів НАТО та відповідне збільшення частки 

військовослужбовців рядового і сержантського складу, які проходять військову 

службу за контрактом; 

зменшення в органах військового управління стратегічного та 

оперативного рівнів, у вищих військових навчальних закладах, науково-

дослідних установах та організаціях частки посад зі штатно-посадовою 

категорією “полковник” за рахунок зростання частки в них посад зі штатно-

посадовою категорією “майор” та “підполковник”; 

створення умов для ротації особового складу та обмеження часу 

перебування на посадах в Генеральному штабу Збройних Сил України та 

Міністерстві оборони України; 

оптимізація чисельності працівників Збройних Сил України, більш 

широке використання їх на посадах в структурах забезпечення життєдіяльності 

військ (сил); 

удосконалення з використанням західних підходів співвідношення посад 

офіцерського складу за рівнями освіти (оперативно-стратегічний, оперативно-

тактичний та тактичний). 

приведення системи військових звань до загальноприйнятої практики 

країн-членів НАТО. 

5.5.4. Створення сучасної системи кадрового менеджменту з 

використанням прийнятих в НАТО принципів кадрової та гуманітарної 

політики 

Удосконалення системи управління людськими ресурсами на основі 

сучасних технологій та розвитку автоматизованих систем управління 

сприятиме якісному комплектуванню Збройних Сил України та інших 

складових сил оборони особовим складом. 

Передбачається забезпечити необхідний рівень підтримки кадровими 

органами усіх військовослужбовців для повної реалізації їх професійного 

потенціалу.  

З цією метою система кадрового менеджменту має забезпечувати 

ефективне управління кар’єрою професійних військовослужбовців за рахунок 

підвищення якості навчання і підготовки кадрів, впровадження прозорої та 

доброчесної системи підбору кандидатів та призначення їх на посади, 

уточнення процедур звільнення з військової служби та створення належних 

умов для їх адаптації до цивільного життя. 
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5.5.5. Реформування військової освіти і науки з урахуванням досвіду 

участі в антитерористичній операції та підходів, методик і програм, прийнятих 

в державах – членах НАТО 

Передбачається: 

підвищити ефективність системи військової освіти за рахунок 

удосконалення навчально-матеріальної бази, практичного спрямування 

навчання, впровадження в навчальний процес передових методик підготовки 

збройних сил держав – членів НАТО, а також технологій дистанційного 

навчання; 

привести зміст освіти та якість підготовки (перепідготовки) та 

підвищення кваліфікації військових фахівців у відповідність до потреб сил 

оборони з урахуванням досвіду антитерористичної операції, бойових дій та 

міжнародних операцій з підтримання миру та безпеки, участі в інформаційній 

боротьбі та різних формах гібридних дій; 

продовжити підготовку військових фахівців визначених (некомандних) 

спеціальностей за системою "студент-курсант" з укладенням контракту 

останніми для проходження військової служби у якості курсантів; 

продовжити оптимізацію мережі вищих військових навчальних закладів 

(науково-навчальних центрів), військових навчальних підрозділів вищих 

навчальних закладів та навчальних центрів, курсів підготовки (перепідготовки) 

військових фахівців, удосконалити їх організаційно-штатні структури; 

забезпечити вищі військові навчальні заклади, військові навчальні 

підрозділи вищих навчальних закладів сучасними і перспективними зразками 

озброєння та військової техніки, тренажерами та навчально-тренувальними 

комплексами; 

продовжити подальший розвиток мовної підготовки та системи вивчення 

іноземних мов військовослужбовцями сил оборони з досягненням ними рівня, 

достатнього для ефективного впровадження євроатлантичних стандартів, участі 

в заходах міжнародного оборонного співробітництва, міжнародних операціях з 

підтримання миру і безпеки. 

Основною метою і змістом підготовки військових фахівців у вищих 

військових навчальних закладах має стати формування офіцера – лідера. 

5.5.6. Реформування військових комісаріатів 

Для подолання відповідних негативних явищ і досягнення оптимальної та 

ефективної моделі побудови місцевих органів військового управління 

(військових комісаріатів) передбачається покращити їх імідж у суспільстві 

шляхом зміни пострадянської назви “військовий комісаріат”, яка асоціюється у 

громадян з негативними явищами, більшої відкритості у питаннях надання 

відповідних сервісних послуг населенню, суттєвого зменшення часу на 

опрацювання звернень громадян та прискорення документообігу.  
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Буде здійснено комплекс організаційних і технічних заходів, спрямованих 

на переформування обласних військових комісаріатів у територіальні центри 

комплектування та соціальної підтримки (далі – територіальні центри), а 

районних (міських) військових комісаріатів – у відділи комплектування та 

соціальної підтримки, як виконавців заходів з комплектування Збройних Сил 

України особовим складом, ведення оборонно-мобілізаційної роботи на 

території відповідальності, оперативного задоволення суспільних потреб, 

захисту законних прав та інтересів громадян. Зазначені відділи будуть у складі 

територіальних центрів, як відокремлені підрозділи (філії). 

Пріоритетними напрямами проведення цих заходів буде 

переформатування завдань, покладених на військові комісаріати, які повинні 

трансформуватися від адміністративно-примусових до рекрутингових та 

соціально-сервісних. 

Діяльність створених територіальних центрів буде поділятися на 

складові: 

оборонна робота (комплектування особовим складом в мирний час та 

особливий період, організація та ведення територіальної оборони); 

соціальна підтримка та юридична допомога населенню у воєнній сфері. 

Відповідно до завдань, що планується покласти на територіальні центри, 

відповідальність та координація їх діяльності буде розподілятися таким чином: 

оборонна робота (комплектування особовим складом у мирний час та 

особливий період, організація та ведення територіальної оборони) - на 

структурні підрозділи Генерального штабу Збройних Сил України згідно з їх 

повноваженнями; 

соціальна підтримка та юридична допомога населенню у воєнній сфері, 

організація та ведення правової, претензійної і позовної роботи, фінансування 

спланованих заходів, розквартирування - на структурні підрозділи Міністерства 

оборони України згідно з їх повноваженнями. 

За результатами реформи місцеві органи військового управління, не 

знижуючи спроможності щодо виконання оборонно-мобілізаційних завдань, 

мають змістити акцент своєї роботи на зв’язок з населенням, оскільки без 

активної та зацікавленої підтримки громадян виконання завдань з 

комплектування військ (сил) особовим складом та обслуговування населення є 

малоефективними. Сприйняття громадян як клієнтів і партнерів вимагає від 

Збройних Сил України уточнення функцій та організаційних структур 

військових комісаріатів. 

5.5.7. Розвиток служби військового духовенства (капеланської служби) 

Передбачається продовжити розвиток на багатоконфесійній основі 

служби військового духовенства (капеланської служби) у Збройних Сил 

України, Національній гвардії та Державній прикордонній службі на 

багатоконфесійній основі, в яких військовими священиками (капеланами) 
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будуть представники церков (релігійних організацій), віруючі яких проходять 

військову службу. 

Передбачається законодавчо врегулювати службу військового 

духовенства (капеланської служби) та внести відповідні зміни до Статутів 

Збройних Сил України та інших керівних документів. 

Буде запроваджено підготовку військових священників (капеланів). 

6. ТЕРМІНИ РЕАЛІЗАЦІЇ ОБОРОННОЇ РЕФОРМИ  

Стратегічні цілі оборонної реформи передбачається досягти шляхом 

виконання таких завдань: 

до кінця 2020 року: 

у першу чергу – виконання заходів щодо реформування Міністерства 

оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України, інших органів 

військового управління, запровадження військового керівництва силами 

оборони, ефективного оборонного планування та управління оборонними 

ресурсами, демократичного цивільного контролю; 

у другу чергу – набуття визначених спроможностей Збройними Силами 

України, іншими складовими сил оборони, досягнення ними сумісності та 

військових критеріїв необхідних для членства в НАТО, створення об’єднаної 

системи логістичного забезпечення військ (сил); 

до кінця 2025 року – нарощування основних спроможностей Збройних 

Сил України та інших складових сил оборони за рахунок їх подальшого 

переозброєння та професіоналізації. 

7. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА  

Положення Стратегічного бюлетеня є основою для системної оборонної 

реформи в Україні та комплексного розвитку сил оборони, забезпечення їх 

ефективного функціонування та застосування в прогнозованому середовищі 

воєнної безпеки їх реалізація потребує консолідації зусиль органів державної 

влади та всього Українського народу. 

В інтересах зниження негативних факторів у сфері оборони держави буде 

створено інтегровану систему управління ризиками як елемент системи 

оборонного планування. В основу діяльності такої системи передбачається 

покласти систематичний моніторинг та оцінку стану виконання програм (планів 

і окремих проектів) розвитку складових сил оборони України.  

Планується періодично проводити системний аналіз результатів 

досягнення необхідних спроможностей складовими сил оборони, розглядати на 

засіданнях Національної ради реформ України стан реалізації оборонної 

реформи та на засіданнях Ради національної безпеки і оборони України –

проблемні питання розвитку сил оборони та стан забезпечення їх потреб.  
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На виконання прийнятих вищим керівництвом держави рішень та з 

урахуванням можливостей ресурсного забезпечення сил оборони з національної 

економіки України, у разі необхідності, коригувати основні завдання розвитку 

сил оборони, а також  уточнювати заходи відповідних державних програм. 

Реалізація Стратегічного бюлетеня та розроблених на його основі 

державних програм і планів забезпечить досягнення основних завдань воєнної 

політики держави щодо: 

відновлення територіальної цілісності України та запобігання 

виникненню нових збройних конфліктів; 

системного зміцнення та підтримання обороноздатності держави на рівні, 

який відповідатиме рівню воєнних загроз та водночас забезпечуватиме воєнно-

стратегічний паритет у регіоні;  

підвищення ролі та авторитету України на міжнародній арені, активної 

участі в підтриманні миру та міжнародної безпеки. 
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	1.3. Стратегічний бюлетень враховує зміни воєнно-політичної обстановки та довгостроковий характер воєнної загрози, перш за все, з боку Російської Федерації, що обумовлена:
	1.4. Стратегічний бюлетень базується на цілях Стратегії національної безпеки України, зокрема щодо забезпечення інтеграції України до Європейського Союзу та формування умов для вступу в НАТО, на затверджених у Воєнній доктрині України поглядах на підг...
	1.5. У Стратегічному бюлетені деталізовано визначені у Концепції розвитку сектору безпеки і оборони України основні цілі воєнної політики держави щодо оборонної реформи, напрями і завдання розвитку Збройних Сил України та інших складових сил оборони з...
	1.6. На основі Стратегічного бюлетеня розробляються та реалізуються:
	1.7. Стратегічний бюлетень підготовлено за результатами оборонного огляду, проведеного у 2014 – 2015 роках в рамках комплексного огляду сектору безпеки і оборони України, за участі центральних органів виконавчої влади, наукових установ, громадських ор...
	1.8. Терміни, що вживаються у Стратегічному бюлетені, мають таке значення:

	2. МЕТА, ЦІЛІ ТА ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ ОБОРОННОЇ РЕФОРМИ
	2.1. Головною метою оборонної реформи є набуття Міністерством оборони України, Генеральним штабом Збройних Сил України та силами оборони спроможностей щодо ефективного реагування на загрози національній безпеці у воєнній сфері, оборони України, захист...
	2.2. З урахуванням економічних можливостей держави та у порядку пріоритетності визначені такі стратегічні цілі досягнення головної мети оборонної реформи:
	2.3. Очікуваним результатом оборонної реформи мають стати охоплені єдиним керівництвом ефективні сили оборони, побудовані за принципами та стандартами, прийнятими в державах – членах НАТО, укомплектовані професійним особовим складом, оснащені сучасним...
	2.4. Перспективна система керівництва силами оборони буде побудована на новому розподілі завдань, функцій, повноважень, відповідальності та підзвітності у сфері оборони та відповідатиме принципам керівництва обороною, прийнятим в державах-членах НАТО,...
	2.4.1. Президент України як Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України відповідно до повноважень, визначених Конституцією України, здійснюватиме загальне керівництво силами оборони:
	2.4.2. Міністр оборони України буде підпорядковуватися Президенту України – Верховному Головнокомандувачу Збройних Сил України, підзвітним Верховній раді України та Прем’єр-міністру України.
	2.4.3. Начальник Генерального штабу — Головнокомандувач Збройних Сил України буде найвищою військовою посадовою особою в державі, підпорядкованою Міністру оборони України. Він здійснюватиме управління Збройними Силами України та координацію і контроль...
	2.4.4. Командувачі видів (окремих родів військ) Збройних Сил України безпосередньо підпорядковуватимуться начальнику Генерального штабу — Головнокомандувачу Збройних Сил України. Їм делегуватимуться повноваження щодо управління підпорядкованими військ...
	2.4.5. Командувач об’єднаних сил безпосередньо підпорядковуватиметься начальнику Генерального штабу — Головнокомандувачу Збройних Сил України та здійснюватиме делеговані йому повноваження щодо оперативного управління визначеними військами (силами).
	2.4.6. Керівники органів управління інших складових сил оборони будуть приймати участь у плануванні оборони держави та визначенні вимог до спроможностей сил оборони, погоджуватимуть з Генеральним штабом Збройних Сил України програми і плани розвитку в...

	2.5. Збройні Сили України, на які покладаються оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності, будуть здатні розгорнути необхідні оперативні та оперативно-тактичні угруповання військ (сил) на загрозливих напрямах,...
	2.5.1. Реформована система мобілізації та мобілізаційної підготовки в державі забезпечить необхідні запаси матеріально-технічних засобів для розгортання стратегічного резерву Збройних Сил України, основу якого складатиме корпус резерву, здатний провод...

	2.6. Національна гвардія України буде підтримувати дії Збройних Сил України щодо відсічі збройній агресії та братиме участь у територіальній обороні України визначеним Указом Президента України складом органів військового управління, військових частин...
	2.7. Державна прикордонна служба України буде взаємодіяти зі Збройними Силами України та Національною гвардією України при виконанні завдань охорони та захисту державного кордону, а також братиме участь у відбитті вторгнення або нападу на територію Ук...
	2.8. Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України буде забезпечувати урядовим зв’язком посадових осіб органів військового управління, органів державної влади та органів місцевого самоврядування під час виконання завдань оборони, ...
	2.9. Державна спеціальна служба транспорту буде забезпечувати стійке функціонування, технічне прикриття, відбудову, встановлення загороджень на об’єктах національної транспортної системи, охорону та оборону важливих державних об’єктів національної тра...
	2.10. Державна служба України з надзвичайних ситуацій буде здійснювати керівництво діяльністю єдиної державної системи цивільного захисту щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, спричинених як результат застосування зброї, та захисту населенн...
	2.11. Правоохоронні органи України залучатимуться до виконання завдань територіальної оборони та в районах проведення операцій (бойових, спеціальних дій) у взаємодії зі Збройними Силами України щодо забезпечення державної безпеки України, охорони прав...
	2.12. Чисельність особового складу Збройних Сил України та інших складових сил оборони визначатиметься та затверджуватиметься Верховною Радою України відповідно до потреб оборони держави, з урахуванням фінансово-економічних можливостей держави.

	3. ОСНОВИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В СФЕРІ ОБОРОНИ
	3.1. Відповідно до розподілу функцій між складовими сил оборони визначено їх повноваження та відповідальність під час реагування на загрози воєнній безпеці України за такими сценаріями їх реалізації.
	3.1.1. У разі повномасштабної збройної агресії з проведенням сухопутних, повітряно-космічних, морських, спеціальних операцій проти України з рішучими воєнно-політичними цілями Генеральний штаб Збройних Сил України буде планувати та здійснювати управлі...
	3.1.2. У випадку проведення окремої спеціальної операції проти України із застосуванням військових підрозділів та/або частин, вогневих ударів, інформаційних, інформаційно-психологічних операцій (дій, акцій) у сукупності з використанням невоєнних заход...
	3.1.3. Під час блокади морських портів, узбережжя або повітряного простору України з використанням воєнної сили, порушення комунікацій України з боку Російської Федерації визначені органи військового управління Збройних Сил України будуть планувати та...
	3.1.4. У разі виникнення збройного конфлікту в середині держави, інспірованого Російською Федерацією за участю не передбачених законом збройних формувань, терористичних угруповань за підтримки певних політичних, неурядових, етнічних, релігійних або ін...
	3.1.5. У разі прикордонних збройних інцидентів (провокацій, сутичок) з регулярними або нерегулярними силами Російської Федерації, не передбаченими законом збройними формуваннями Державна прикордонна служба України буде планувати та здійснювати управлі...
	3.1.6. У разі загрози здійснення терористичних актів або проведення іншої терористичної діяльності на території України під керівництвом Антитерористичного центру при Службі безпеки України проводитимуться відповідні заходи з їх нейтралізації.
	3.1.7. У разі виникнення надзвичайних ситуацій природного або техногенного характеру організація та керівництво виконанням заходів їх ліквідації покладатиметься на уповноважені рішенням Президента України органи державної влади, військове командування...

	3.2. Органи військового управління, з’єднання, військові частини, підрозділи Збройних Сил України та інших складових сил оборони за рішенням Президента України можуть залучатись до виконання визначених законами України завдань, зокрема щодо:
	3.3. Під час виконання покладених завдань за сценаріями реалізації загроз воєнній безпеці України, а також забезпечення інформаційної, кібернетичної безпеки, виконання завдань мобілізації, територіальної оборони Міністерство оборони України, Генеральн...

	4. РУШІЙНІ СИЛИ ТА ОБМЕЖЕННЯ ОБОРОННОЇ РЕФОРМИ
	4.1. Реалізації оборонної реформи сприятимуть:
	4.2. Проведення оборонної реформи в Україні та розвиток сил оборони стримуються низкою об’єктивних і суб’єктивних факторів, основними з яких є:
	4.3. Для забезпечення проведення оборонної реформи в Україні, сталого розвитку спроможностей Збройних Сил України, інших складових сил оборони, впровадження стандартів НАТО та більш раціонального використання оборонних ресурсів передбачається внести з...
	4.4. Фінансування заходів, спрямованих на досягнення мети та цілей оборонної реформи здійснюється за рахунок і в межах коштів, визначених у законі про Державний бюджет України на відповідний рік, а також може здійснюватися додатково за рахунок благоді...
	4.5. Інші обмеження

	5. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ РОЗВИТКУ СИЛ ОБОРОНИ
	5.1. Для запровадження єдиного військового керівництва силами оборони на основі прийнятих в державах – членах НАТО принципів і стандартів необхідно виконати такі основні завдання.
	5.1.1. Реформування Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, підвищення їх ефективності за рахунок протидії корупції та впровадження належних механізмів стримувань і противаг.
	5.1.2. Переведення органів військового управління Збройних Сил України на нову організаційно-штатну структуру з урахуванням принципів побудови та функціонування органів військового управління збройних сил держав – членів НАТО, відповідне реформування ...
	5.1.3. Впровадження автоматизованих систем управління військами (силами) та засобами вогневого ураження
	5.1.4. Розвиток стратегічних комунікацій, зокрема, публічної дипломатії, зв’язків із громадськістю, інформаційних та психологічних операцій
	5.1.5. Забезпечення охорони державної таємниці, захисту іншої інформації з обмеженим доступом, недопущення її витоку, кібербезпеки та здійснення заходів щодо захисту інформації НАТО з обмеженим доступом

	5.2. Для впровадження ефективного оборонного планування та управління оборонними ресурсами з використанням сучасних євроатлантичних підходів необхідно виконати такі основні завдання.
	5.2.1. Удосконалення системи оборонного та бюджетного планування, впровадження процедур, прийнятих в державах – членах НАТО
	5.2.2. Запровадження прозорого та ефективного управління оборонними ресурсами, у тому числі з питань державних закупівель
	5.2.3. Удосконалення механізму формування та реалізації державного оборонного замовлення
	5.2.4. Розвиток військової інфраструктури

	5.3. Для набуття силами оборони основних оперативних (бойових, спеціальних) спроможностей, необхідних для гарантованої відсічі збройній агресії необхідно виконати такі основні завдання.
	5.3.1. Запровадження спільної підготовки складових сил оборони за стандартами НАТО
	5.3.2. Оптимізація організаційних і функціональних структур Збройних Сил України та інших складових сил оборони
	5.3.3. Набуття спроможностей Силами спеціальних операцій Збройних Сил України (далі –  Сили спеціальних операцій)
	5.3.4. Уніфікація озброєння та військової техніки, відновлення справності, модернізація та закупівля нових зразків для Збройних Сил України та інших складових сил оборони
	5.3.5. Розвиток системи воєнної розвідки
	5.3.6. Реформування системи медичного забезпечення сил оборони
	5.3.7. Створення Військової поліції

	5.4. Для створення об’єднаної системи логістичного забезпечення, здатної забезпечувати всі складові сил оборони під час їх застосування, необхідно виконати такі основні завдання.
	5.4.1. Створення системи управління логістичним забезпечення Збройних Сил України на основі логістичних доктрин і стандартів НАТО
	5.4.2. Автоматизація процесів обліку та руху матеріальних засобів
	5.4.3. Оптимізація мережі арсеналів, баз, складів та розвиток системи об’єднаних центрів забезпечення матеріально-технічними засобами
	5.4.4. Адаптація національної системи класифікації матеріально-технічних засобів до класифікації, прийнятої в НАТО
	5.4.5. Уніфікація на основі західних стандартів речового, продовольчого та інших видів забезпечення сил оборони

	5.5. Для професіоналізації сил оборони та створення необхідного військового резерву передбачити виконання таких основних завдань.
	5.5.1. Створення умов для поступових змін у ментальності військовослужбовців на основі європейських цінностей, перегляд статутів та інших керівних документів щодо організації військової служби
	5.5.2. Підвищення мотивації до проходження військової служби, у тому числі посилення соціального захисту та розв’язання житлової проблеми, поступове збільшення частки військовослужбовців за контрактом, формування професійного сержантського складу, нар...
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