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МІЖВІДОМЧА ВЗАЄМОДІЯ У РАМКАХ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАХОДІВ ІЗ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ  
 

Згідно Указу Президента України Про рішення Ради національної 
безпеки і оборони України від 4 березня 2016 року "Про Концепцію розвитку 
сектору безпеки і оборони України" ми отримуємо концепію, яка визначає  
систему поглядів на розвиток безпекових та оборонних спроможностей України 
у середньостроковій перспективі, сформованих на основі оцінки безпекового 
середовища та фінансово-економічних можливостей держави, здійснених у 
рамках комплексного огляду сектору безпеки і оборони України. 

Правовою основою Концепції є Конституція та закони України, Стратегія 
національної безпеки України, затверджена Указом Президента України від 26 
травня 2015 року № 287, та Воєнна доктрина України, затверджена Указом 
Президента України від 24 вересня 2015 року № 555. 

Метою Концепції є визначення шляхів формування національних 
безпекових та оборонних спроможностей, що дадуть змогу відновити 
територіальну цілісність України у межах міжнародно визнаного державного 
кордону України, гарантувати мирне майбутнє України як суверенної і 
незалежної, демократичної, соціальної, правової держави, а також забезпечать 
створення національної системи реагування на кризові ситуації, своєчасне 
виявлення, запобігання та нейтралізацію зовнішніх і внутрішніх загроз 
національній безпеці, гарантування особистої безпеки, конституційних прав і 
свобод людини і громадянина, забезпечення кібербезпеки, оперативне спільне 
реагування на кризові та надзвичайні ситуації.  

Реалізація зазначеної мети досягатиметься шляхом: 
створення ефективної системи управління сектором безпеки і оборони як 

цілісною функціональною системою; 
об'єднання оперативних спроможностей складових сектору безпеки і 

оборони для забезпечення своєчасного і адекватного реагування на кризові 
ситуації, які загрожують національній безпеці; 

постійного підтримання визначених сил безпеки і оборони в готовності 
до виконання завдань за призначенням; 
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удосконалення системи планування у секторі безпеки та оборони, 
забезпечення раціонального використання державних ресурсів. 

Основні зусилля з розвитку сектору безпеки і оборони 
зосереджуватимуться на поетапному та узгодженому нарощуванні оперативних 
спроможностей сил безпеки і оборони та рівня їх готовності до невідкладного 
реагування на виклики й загрози національній безпеці України. 

Складовими сектору безпеки і оборони мають бути визначені: 
Президент України; Рада національної безпеки і оборони України; 

Міністерство оборони України; Збройні Сили України; Міністерство 
внутрішніх справ України; Національна гвардія України; Національна поліція 
України; Державна прикордонна служба України; Державна міграційна служба 
України; Державна служба України з надзвичайних ситуацій; Служба безпеки 
України; Управління державної охорони України; Державна служба 
спеціального зв'язку та захисту інформації України; 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 військово-промислову 
політику; інші складові, що визначені законами України. 

Передбачається створити умови для широкого залучення недержавних 
організацій до виконання завдань в інтересах національної безпеки і оборони 
держави. Найбільш перспективними напрямами такої їх діяльності мають бути: 
надання послуг в інтересах виконання миротворчих завдань Збройними Силами 
України; функціонування мережі недержавних дослідних інституцій, що 
фахово опікуються проблемами безпеки та оборони тощо. 

Основними завданнями сектору безпеки і оборони є: 
оборона України, захист її державного суверенітету, територіальної 

цілісності і недоторканності; 
захист державного кордону України; 
захист конституційного ладу, економічного, науково-технічного і 

оборонного потенціалу України, законних інтересів держави та прав громадян 
від розвідувально-підривної діяльності іноземних спеціальних служб, посягань 
з боку окремих організацій, груп та осіб, а також забезпечення громадської 
безпеки та охорони державної таємниці, іншої інформації з обмеженим 
доступом; 

попередження, виявлення, припинення та розкриття злочинів проти миру 
і безпеки людства, інших протиправних дій, які безпосередньо створюють 
загрозу життєво важливим інтересам України, боротьба з тероризмом, 
корупцією та організованою злочинністю у сфері управління і економіки;  

забезпечення інформаційної та кібербезпеки; 
надання допомоги органам виконавчої влади та органам місцевого 

самоврядування у запобіганні та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій 
природного та техногенного характеру, а також воєнного характеру, розвиток 
міжнародного співробітництва у цій сфері; 
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участь у забезпеченні міжнародної стабільності та безпеки. 
Практична реалізація Концепції надасть змогу сформувати цілісний 

сектор безпеки і оборони держави як головний елемент системи забезпечення 
національної безпеки та ефективний державний інструмент для своєчасного і 
гарантованого реагування на виникнення кризових ситуацій, що загрожують 
національній безпеці України. 

Реалізація передбачених Концепцією засад розвитку сектору безпеки і 
оборони дасть можливість створити боєздатні, багатофункціональні, мобільні, 
підготовлені на належному рівні, всебічно забезпечені, професійні сили безпеки 
і оборони, які за своїми спроможностями будуть здатні ефективно виконувати 
завдання за призначенням. 

Концепція сприятиме формуванню сектору безпеки і оборони як 
цілісного функціонального об'єднання, керованого з єдиного центру, розвиток 
якого здійснюється на основі уніфікованої системи планування в рамках 
досягнення спільних спроможностей, здатних адекватно і гнучко реагувати на 
комплексний характер актуальних загроз національній безпеці України, з 
урахуванням наявності одночасної дії факторів небезпеки, різних за змістом і 
сферою впливу. 

Концепція є основою для розроблення програмних документів щодо 
розвитку складових сектору безпеки і оборони. 
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