
Матеріали круглого столу (ДДУВС, 05.02.2021) 

17 

Роман МАРКОВ, 
викладач кафедри  

спеціальної фізичної підготовки 
Дніпропетровського державного  

університету внутрішніх справ 
 

УЧАСНИКИ РОЗБУДОВИ СЕКТОРУ БЕЗПЕКИ  
І ОБОРОНИ УКРАЇНИ 

 
Безпека та оборона населення є важливою складовою в діяльності Пре-

зидента України. Сьогодення показало нам, що в наш час недостатньо підго-
товлених осіб, котрі могли б виконувати функції, що покладаються для захи-
сту населення. Розбудова цього сектору турбує кожного, тому що всі хочуть 
жити в безпеці! 

До основних видів таких підрозділів слід віднести: Раду національної 
безпеки і оборони України; Міністерство оборони України; Збройні Сили 
України; Міністерство внутрішніх справ України; Національна гвардія Укра-
їни; Національна поліція України; Державна прикордонна служба України; 
Державна міграційна служба України; Державна служба України з надзви-
чайних ситуацій; Служба безпеки України; Управління державної охорони 
України; Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації Украї-
ни; Державна спеціальна служба транспорту; координаційний орган з питань 
розвідувальної діяльності при Президентові України та розвідувальні органи 
України; Апарат Ради національної безпеки і оборони України; центральний 
орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну вій-
ськово – промислову політику і так далі. У кожної з цих структур є свої 
обов’язки та права, вони стоять на захисті країни та стоять на варті оборони 
від ворогів. 

Актуальність даної теми визначається обставинами, котрі стались ще в 
2014 році, коли почались бойові дії на Донбасі, а також у зв’язку із поширен-
ням злочинів, котрі вчиняються з особливою жорстокістю та порушенням 
спокою громадян.  

«Основною формою гібридної війни проти України є комбінація різно-
манітних і динамічних дій регулярних сил Російської Федерації, що взаємо-
діють зі злочинними озброєними угрупованнями та кримінальними елемен-
тами, діяльність яких координується і здійснюється за єдиним замислом і 
планом із активним застосуванням засобів пропаганди, саботажу, навмисного 
завдання шкоди, диверсій і терору» [1]. 

Розглядаючи завдання, що віднесені до сектору безпеки і оборони, то 
можна навести такі приклади: вони повині забезпечувати оборону державно-
го суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності, як ще про це 
сказано в Конституції  України, захист державного кордону, участь у забез-
печенні міжнародної стабільності, безпека та охорона державної таємниці, 
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захист конституційного, економічного та оборонного ладу, захист інтересів 
держави та громадян, припинення, виявлення, попередження злочинів проти 
миру і безпеки людства, забезпечення інформаційної та кібербезпеки, а також 
запобігання ліквідації наслідків у разі виникнення надзвичайних ситуацій. 
Завдань існує багато, але для виконання цього потрібні кваліфіковані співро-
бітники, котрі взмозі прийняти на собі такий тягар та мати відповідну мора-
льну та психологічну підготовку.     

Фахівці інформаційних структур оборонних відомств України та Бель-
гії обмінялися досвідом розбудови стратегічних комунікацій під час зустрічі: 
«Питанням створення системи інформування громадськості в районі прове-
дення операції Об’єднаних сил у Донецькій та Луганській областях був прис-
вячений виступ офіцера Управління комунікацій та преси Міністерства обо-
рони України, який ознайомив бельгійську делегацію з процесом  рипто ва-
лня та розбудови вертикалі інформаційних структур по зв’язках з пресою 
в районі проведення операції на Сході України. Він також розповів про поря-
док акредитації представників цивільних медіа для роботи в районі ведення 
бойових дій, поділився практичним досвідом прес служби вітчизняного вій-
ськового відомства у питаннях започаткування та подальшого функціонуван-
ня інституту прес-офіцерів» [2]. 

Серед наведених структур, можна розглянути деякі, котрі на нашу дум-
ку потребують найбільшого вдосконалення та треба вносити зміни. Для того, 
щоб змінити стан щодо даної проблеми, вже розробляються концепції щодо 
зміцнення військової підготовленості Збройних Сил України. Передбачають 
удосконалення системи підготовки сил, відновлення технічної нової озброє-
ності, спеціальної техніки, оптимізувати чисельність Збройних Сил, рефор-
мування матеріального забезпечення та всебічне  рипто валют наближене до 
стандартів НАТО, щоб підвищіти показники підготовки та наша країна була 
більш захищена. Тобто, можна сказати, що влада намагається змінити струк-
тури, посилити вплив щодо розгляду питань озброєння та надавати мотива-
цію. «На другому етапі (до кінця 2020 року) передбачається здійснювати по-
ступове нарощування спроможностей Збройних Сил України для запобіган-
ня, стримування та локалізації на ранній стадії воєнного конфлікту шляхом: 
підтримання та нарощування боєздатності військових частин постійної гото-
вності відповідно до стандартів НАТО; переведення органів військового 
управління Збройних Сил України на J-структуру, прийняту за основу в шта-
бах держав – членів НАТО, відокремлення в системі управління функцій що-
до формування, підготовки та розвитку сил від функцій щодо їх застосуван-
ня, відповідного реформування органів управління інших складових сил обо-
рони; подальшого оснащення Збройних Сил України модернізованим і новим 
озброєнням та військовою технікою з урахуванням потреб і визначених пріо-
ритетів; удосконалення системи забезпечення інформаційної безпеки Мініс-
терства оборони України та Збройних Сил України; удосконалення системи 
підготовки військ (сил), досягнення показників бойової підготовки за станда-
ртами НАТО; організації розроблення сучасних зразків озброєння і військо-
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вої техніки, засобів зв’язку, інформатизації та захисту інформації; громадя-
нам, щоб з’являлися захисники нашої держави…» [3]. 

Також важливою боротьбою із злочинністю виконує  Національна по-
ліція України. Працівники забезпечують патрулювання, забезпечують попе-
редження злочинів, надають відповідну допомогу та завжди стануть на захи-
сті громадян. «Стратегія розвитку системи МВС до 2020 року є візією розви-
тку органів системи МВС, як невід’ємної частини сектору національної без-
пеки України, та визначає наступні пріоритети їх діяльності: безпечне сере-
довище; протидія злочинності; дотримання та забезпечення прав людини ор-
ганами системи МВС; ефективне інтегроване управління кордонами і збалан-
сована міграційна політика; якість і доступність послуг; ефективне  рипто 
ваня, прозорість і підзвітність; розвиток кадрового потенціалу та соціальний 
захист працівників» [4]. 

Отже, слід проявляти та набувати мужніх навичок, серйозно відноси-
тись до ситуації, що складається в нашій державі задля безпеки та оборони 
нашої України. Лише зацікавлені та підготовлені громадяни зможуть боро-
тись із злочинністю, надавати допомогу не тільки своїм рідним, але й усьому 
населенню. 
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