
Додаток 5.4 

до Методичних рекомендацій  

з організації та проведення 

оборонного огляду  

(пункт 6.5) 

 

 

Методичні рекомендації 

з порядку розроблення пропозиції до проєктів  

Стратегії воєнної безпеки України та  

Стратегічного оборонного бюлетеня України 

 

Ці Рекомендації визначають порядок розроблення пропозиції до 

проєктів Стратегії воєнної безпеки України та Стратегічного оборонного 

бюлетеня України 

 

Щодо розроблення пропозиції до проєкту Стратегії воєнної безпеки 

України 

 

1. Метою розроблення пропозиції до проєкту Стратегії воєнної безпеки 

України є визначення основних напрямків розроблення проєкту, його 

складових елементів потрібних для відпрацювання з урахуванням 

відповідних напрацювань робочими підгрупами оборонного огляду. 

 

2. Розроблення пропозиції до проєкту Стратегії воєнної безпеки 

України ґрунтується на принципах: 

системності, що передбачає комплексний розгляд усіх складових 

елементів потрібних для відпрацювання; 

повноти, що передбачає розгляд усіх суб’єктів, їх зв’язків, факторів, 

умов, обставин та інших елементів, які мають значення для розроблення 

пропозиції до проєкту Стратегії воєнної безпеки України; 

наукової обґрунтованості, що передбачає створення і наукове 

обґрунтування змісту пропозиції до проєкту Стратегії воєнної безпеки 

України. 

 

3. Підставою щодо розроблення пропозицій до проєкту Стратегії 

воєнної безпеки України є Закон України “Про національну безпеку України”, 

Постанова Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2018 року  

№ 941 “Порядок проведення оборонного огляду Міністерством оборони” та 

Наказ Міністерства оборони України від 18 березня 2019 року № 114 

“Положення про Міжвідомчу робочу групу з питань проведення оборонного 

огляду”. 

У ході розроблення пропозиції до проєкту Стратегії воєнної безпеки 

України, на підставі звітних матеріалів оборонного огляду, передбачається 

вирішення таких завдань: 
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здійснити аналіз безпекового середовище (глобальні, регіональні та 

національні аспекти) у контексті воєнної безпеки; 

визначити цілі, пріоритети та завдання державної політики у воєнній 

сфері, сферах оборони і військового будівництва; 

визначити соціально-політичні, економічні та інші умови реалізації 

державної політики у воєнній сфері, сферах оборони і військового 

будівництва, а також воєнно-політичні та воєнно-стратегічні обмеження. 

проаналізувати визначене ресурсне забезпечення потреб оборони; 

проаналізувати перспективну модель організації оборони, Збройних 

Сил України та інших складових сил оборони в частині визначених завдань з 

оборони держави, стратегію та критерії досягнення спільних оборонних 

спроможностей; 

проаналізувати імовірні сценарії застосування сил оборони до 

виконання завдань з оборони держави із розподілом відповідальності 

складових сектору безпеки і оборони за організацію оборони України, захист 

її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності;  

проаналізувати визначене управління ризиками у сфері воєнної 

безпеки. 

 

4. Керівництво розробленням пропозиції до проєкту Стратегії воєнної 

безпеки України здійснюється керівником робочої підгрупи № 5, а описом 

елементів, покладених на членів робочої підгрупи із залученням 

представників інших робочих груп та іноземних радників. 

 

5. До складу робочої групи № 5 можуть залучаються представники 

Національного інституту стратегічних досліджень (за згодою), Головного 

управління розвідки Міністерства оборони України, департаменту воєнної 

політики, стратегічного планування та міжнародного співробітництва 

Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України, 

Національного університету оборони України і, за необхідністю, окремі 

представники інших організацій. 

 

6. Підготовка до розроблення пропозиції до проєкту Стратегії воєнної 

безпеки України полягає в: 

розробці (вдосконаленні) науково-методичного апарату; 

аналізі звітних та інформаційно-аналітичних матеріалів оборонного 

огляду що проводиться; 

аналізі воєнно-політичних вказівок воєнно-політичного керівництва 

України, Міністерства оборони України і Збройних Сил України щодо 

проведення воєнної політики України у перспективі до 10 років; 

постійному моніторингу доступних інформаційних джерел. 
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7. Процедура розроблення пропозиції до проєкту Стратегії воєнної 

безпеки України 

 

7.1. Розроблення пропозицій Стратегії воєнної безпеки України 

здійснюється у контексті оцінки і прогнозування негативного впливу намірів 

та дій сил (суб’єктів), а також факторів, умов і обставин на реалізацію 

національних інтересів України, протидія яким потребуватиме застосування 

або залучення Збройних Сил  та інших складових сил оборони України. 

 

7.2. Пропозиції до проєкту Стратегія воєнної безпеки України мають 

відображати: 

безпекове середовище (глобальні, регіональні та національні аспекти) у 

контексті воєнної безпеки; 

цілі, пріоритети та завдання державної політики у воєнній сфері, 

сферах оборони і військового будівництва; 

соціально-політичні, економічні та інші умови реалізації державної 

політики у воєнній сфері, сферах оборони і військового будівництва, а також 

воєнно-політичні та воєнно-стратегічні обмеження; 

шляхи досягнення цілей державної політики у воєнній сфері, сферах 

оборони і військового будівництва; 

ресурсне забезпечення потреб оборони; 

перспективну модель організації оборони, Збройних Сил України та 

інших складових сил оборони в частині визначених завдань з оборони 

держави, стратегію та критерії досягнення спільних оборонних 

спроможностей; 

імовірні сценарії застосування сил оборони до виконання завдань з 

оборони держави із розподілом відповідальності складових сил оборони 

України за організацію оборони України, захист її суверенітету, 

територіальної цілісності і недоторканності;  

управління ризиками у сфері воєнної безпеки; 

інші елементи, які можуть бути включені до опису рішенням робочої 

групи. 

 

7.3. Елементи пропозиції до проєкту Стратегія воєнної безпеки України 

мають аналізуватись з точки зору впливу на застосування силами (суб’єктами) 

воєнної сили для реалізації власних інтересів на світовому, регіональному і 

національному рівнях. 

 

8. Під час вирішення завдань з розробки пропозиції до проєкту 

Стратегія воєнної безпеки України робоча підгрупа має керуватись 

положеннями науково-методичного забезпечення оборонного огляду сил  

оборони України. 
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9. Результати розробки пропозиції до проєкту Стратегія воєнної 

безпеки України обговорюються на засіданні робочої підгрупи № 5, 

проведення якої оформлюється протоколом, підписуються керівником 

робочої підгрупи і членами робочої підгрупи, після чого надаються для 

затвердження до керівника, якому підпорядкований голова робочої підгрупи. 

Після затвердження результати розробки пропозиції до проєкту 

Стратегія воєнної безпеки України розсилаються керівникам інших робочих 

підгруп. 

 

Щодо розроблення пропозиції до проєкту Стратегічного оборонного 

бюлетеня України 

 

1. Метою розроблення пропозицій до проєкту Стратегічного 

оборонного бюлетеня України є визначення основних напрямків розроблення 

та складових елементів потрібних для його відпрацювання. 

 

2. Розроблення пропозиції до проєкту Стратегічного оборонного 

бюлетеня України ґрунтується на принципах: 

системності, що передбачає комплексний розгляд усіх складових 

елементів потрібних для відпрацювання; 

повноти, що передбачає розгляд усіх суб’єктів, їх зв’язків, факторів, 

умов, обставин та інших елементів, які мають значення для розроблення 

пропозиції до проєкту Стратегічного оборонного бюлетеня України; 

наукової обґрунтованості, що передбачає створення і наукове 

обґрунтування змісту пропозиції до проєкту Стратегічного оборонного 

бюлетеня України. 

 

3. Підставою щодо розроблення пропозицій до проєкту Стратегічного 

оборонного бюлетеня України є Закон України “Про національну безпеку 

України”, Постанова Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2018 р. № 941 

“Порядок проведення оборонного огляду Міністерством оборони”  та Наказ 

Міністерства оборони України від 18 березня 2019 року № 114 “Положення 

про Міжвідомчу робочу групу з питань проведення оборонного огляду”. 

У ході розроблення пропозиції до проєкту Стратегічного оборонного 

бюлетеня України, на підставі звітних матеріалів оборонного огляду, 

передбачається вирішення таких завдань: 

здійснити аналіз безпекового середовище у контексті воєнної безпеки; 

визначити цілі, пріоритети та завдання державної політики у воєнній 

сфері, сферах оборони і військового будівництва; 

визначити соціально-політичні, економічні та інші умови реалізації 

державної політики у воєнній сфері, сферах оборони і військового 

будівництва, а також воєнно-політичні та воєнно-стратегічні обмеження. 

проаналізувати визначене ресурсне забезпечення потреб оборони; 

проаналізувати перспективну модель організації оборони, Збройних 

Сил України та інших складових сил оборони в частині визначених завдань з 
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оборони держави, стратегію та критерії досягнення спільних оборонних 

спроможностей; 

проаналізувати імовірні сценарії застосування сил безпеки і сил 

оборони до виконання завдань з оборони держави із розподілом 

відповідальності складових сектору безпеки і оборони за організацію 

оборони України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і 

недоторканності;  

проаналізувати визначене управління ризиками у сфері воєнної 

безпеки. 

 

4. Керівництво розробленням пропозиції до проєкту Стратегічного 

оборонного бюлетеня України здійснюється керівником організаційно-

аналітичної  підгрупи із залученням представників інших підгруп та 

іноземних радників. 

 

5. До складу організаційно-аналітичної  підгрупи можуть залучаються 

представники Національного інституту стратегічних досліджень (за згодою), 

Головного управління розвідки Міністерства оборони України, департаменту 

воєнної політики, стратегічного планування та міжнародного 

співробітництва Міністерства оборони України, Генерального штабу 

Збройних Сил України, Національного університету оборони України і, за 

необхідністю, окремі представники інших організацій. 

 

6. Підготовка до розроблення пропозиції до проєкту Стратегічного 

оборонного бюлетеня України полягає в: 

розробці (вдосконаленні) науково-методичного апарату; 

аналізі звітних та інформаційно-аналітичних матеріалів оборонного 

огляду що проводиться; 

аналізі воєнно-політичних вказівок воєнно-політичного керівництва 

України, Міністерства оборони України і Збройних Сил України щодо 

проведення воєнної політики України у перспективі до 10 років. 

постійному моніторингу доступних інформаційних джерел. 

 

7. Процедура розроблення пропозиції до проєкту Стратегічного 

оборонного бюлетеня України. 

 

7.1. Розроблення пропозицій Стратегічного оборонного бюлетеня 

України здійснюється у контексті оцінки і прогнозування негативного впливу 

намірів та дій сил (суб’єктів), а також факторів, умов і обставин на 

реалізацію національних інтересів України, протидія яким потребуватиме 

застосування або залучення сил оборони. 
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7.2. Пропозиції до проєкту Стратегічного оборонного бюлетеня 

України мають відображати: 

умови безпекового середовища у воєнній сфері, які можуть впливати на 

застосування/діяльність та розвиток сил оборони України;   

проблеми та актуальні питання щодо розвитку складових сил оборони 

України та їх спроможностей діяти в умовах сучасних та перспективних 

ризиків, викликів та загроз у воєнній сфері; 

головні месиджи розвитку  складових сил оборони України на 

плановий період. 

значимість та основна спрямованість Стратегічного оборонного 

бюлетеня України, мета (візія), основне призначення (місія), цінності, 

пріоритети сил оборони України; 

вимоги до сил оборони України в умовах реалізації державної політики 

у сфері оборони; 

воєнно-політичні, воєнно-стратегічні, воєнно-економічні, ресурсні, 

правові та інші обмеження в досягненні необхідних спроможностей 

складовими сил оборони України; 

шляхи досягнення мети та цілей розвитку спроможностей складових 

сил оборони України; 

удосконалення системи управління силами оборони України (органів, 

пунктів, засобів управління тощо) як підсистеми державного воєнно-

політичного управління;  

механізми нарощування та розвитку спроможностей складових сил 

оборони України, сприятливі фактори та обмеження; 

завдання та заходи, очікувані результати, ключові (основні) показники 

результативності тощо; 

фінансово-економічні можливості держави щодо забезпечення 

складових сил оборони України; 

перспективна структура (модель/обрис) складових сил оборони 

України на період планування; 

сценарії для планування сил оборони України; 

розподіл відповідальності складових сил оборони України в досягненні 

визначеного обсягу спроможностей необхідного для виконання завдань з 

оборони держави; 

інтегрована система управління ризиками при реалізації Стратегічного 

оборонного бюлетеня України. 

 

7.3. Елементи пропозиції до проєкту Стратегічного оборонного 

бюлетеня України мають аналізуватись з точки зору впливу на застосування 

силами (суб’єктами) воєнної сили для реалізації власних інтересів на 

світовому,  регіональному і національному рівнях. 
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8. Під час вирішення завдань з розробки пропозиції до проєкту 

Стратегічного оборонного бюлетеня України організаційно-аналітична  

підгрупа має керуватись положеннями науково-методичного забезпечення 

оборонного огляду сил  оборони України 

 

9. Результати розробки пропозиції до проєкту Стратегічного 

оборонного бюлетеня України обговорюються на засіданні організаційно-

аналітичної  підгрупи, проведення якого оформлюється протоколом, 

підписуються керівником і членами організаційно-аналітичної  підгрупи, 

після чого надаються для затвердження до керівника, якому підпорядкований 

голова підгрупи. 

Пропозиції щодо проєктів Стратегії воєнної безпеки України та 

Стратегічного оборонного бюлетеня України є елементами Звіту про 

результати проведення оборонного огляду. 


