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АНОТАЦІЯ  

В цьому дослідженні проаналізовані проблеми, вади, неузгодженості та су-

перечності законодавчого супроводження будівництва і розвитку вітчизня-

них Збройних Сил України, в результаті якого відбувається фактичне прини-

ження ролі і місця найважливішого державного органу в системі забезпечен-

ня національної безпеки, призначеного для захисту суверенітету, територіа-

льної цілісності і недоторканості держави від внутрішніх і зовнішніх загроз 

воєнного характеру,  

Окремим розділом подаються пропозиції щодо удосконалення системи за-

безпечення національної безпеки України в оборонній (воєнній) сфері. Зок-

рема, розроблені пропозиції з структурування Воєнної організації України, 

Збройних Сил України та системи управління ними. Також обґрунтовується 

можливість і необхідність створення Сил територіальної оборони як резерву 

підвищення обороноздатності України, яка значно послаблена сучасною во-

єнною політикою вищого державного керівництва. 

 

SUMMARY 

In this research analyzed problems, shortcomings, absence of reconciliation and 

contradictions of legislative maintenance (escorting) of construction and 

development of the national Armed Forces of Ukraine which result is lying in the 

actual humiliation of the role and place of the most important state in the system of 

ensuring national security which is set to protect the sovereignty, territorial 

integrity and inviolability of the state against internal and external military threats. 

In the separate section submitted proposals for the improvement of the national 

security of Ukraine in the sphere of defense. In particular, there were created 

proposals of the structured Military organization of Ukraine, the Armed Forces of 

Ukraine and system of their management. Also substantiates the possibility and 

necessity of creation Forces of territorial defense as a reserve to increase Ukraine's 

defensive capacity, which greatly weakened because of the modern military policy 

of the top state leadership. 
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ВСТУП 

 

Історичний досвід та сучасна практика функціонування дер-

жав беззаперечно доводять, що Збройні Сили залишаються не-

обхідним і обов’язковим атрибутом будь-якої держави та важ-

ливим засобом захисту її національних інтересів.  

В сучасних умовах перед Україною, незважаючи на виконані і 

впроваджені заходи, все ще є актуальним складне завдання роз-

будови ефективного інституту, який захищає державу від зовні-

шніх і внутрішніх загроз воєнного характеру, враховуючи еко-

номічні, політичні, моральні чинники, національні та світові 

військові традиції, а також міжнародні правові вимоги до засто-

сування військових формувань.  

Приходиться констатувати, що досвід військового будівництва 

в нашій державі проходить дуже складно через вплив багатьох 

чинників.  

В першу чергу не додає користі розбудові вітчизняного війсь-

ка видозміна бачення вищим політичним керівництвом шляхів і 

напрямків розвитку самої держави, яке змінюється зразу ж після 

оголошення результатів президентських виборів. Наприклад,  

після подій Помаранчевої революції 2004 року законодавчо ви-

знається курс на європейську інтеграцію і вступ до Організації 

Північноатлантичного договору (НАТО), а після 2010 року вже 

проголошується курс на позаблоковість. Ніхто не дає гарантії, 

що після наступних виборів Президента держави у 2015 році не 

відбудеться чергової трансформації напрямку розвитку України. 

Незважаючи на задеклароване вищим політичним керівницт-

вом України усвідомлення необхідності збалансованого скоор-

динованого реформування всіх силових структур, які залуча-

ються до виконання завдань оборони країни, в державі відсутня 

будь-яка спільна програма створення, розвитку, функціонування 

Воєнної організації України. А кожна державна озброєна (війсь-

кова або правоохоронна) структура, що входить до складу Во-

єнної організації України виконує лише власні програми рефор-

мування і розвитку. 
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Під покровом реформування здійснюється поступове знищен-

ня вітчизняної державної структури, яка повинна протистояти 

зовнішнім загрозам воєнного характеру. Про це свідчить і знач-

не зниження бойових потенціалів військових формувань всіх 

видів Збройних Сил України, пов’язане з переходом на нові ор-

ганізаційно-штатні структури (з дивізійно-полкової до бригадно-

батальйонної), відпрацювання експлуатаційного ресурсу пере-

важної частини наявного озброєння і військової техніки, повіль-

не і вкрай недостатнє оснащення військ новими і ефективними 

їх зразками. 

Не сприяє розвитку вітчизняного війська і недосконалість во-

єнно-наукового обґрунтування заходів реформування. Адже за 

роки незалежності відбулася трансформація Збройних Сил Ук-

раїни з воєнної організації держави, що об’єднувала в своєму 

складі всі наявні силові структури до військового формування як 

сукупності військових з’єднань. А до 2023 року передбачено, що 

Збройні Сили України вже будуть військовим формуванням, що 

являтиме собою сукупність військових частин, тобто матимуть 

статус «з’єднання». 

Про відхід поглядів вітчизняної воєнної науки від загально-

прийнятих норм і правил свідчать результати дослідження, відо-

бражені в першому розділи цієї книги. В ньому досліджені тео-

ретичні аспекти поняття «Збройні Сили держави», проаналізо-

вані погляди радянської воєнної науки та іноземних військових 

спеціалістів на структуру цієї складної і важливої воєнної орга-

нізації. 

Не менше проблем для військового будівництва створює вітчи-

зняне законодавство, як це не дивно констатувати. Тому в дру-

гому розділі книги визначені проблеми законодавчого забезпе-

чення будівництва і розвитку Воєнної організації держави, 

Збройних Сил України, інших державних структур, що викону-

ють завдання у сфері оборони, проаналізовані недоліки і супере-

чності різних нормативно-правових актів (законів, указів, поста-

нов, концепцій, доктрин, стратегій тощо), прийнятих в Україні 

за період з 1991 по 2012 роки.  
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Окремо розглянуті певні проблеми і вади з організації та функ-

ціонування сучасної системи керівництва Збройними Силами 

України та Воєнною організацією держави 

В третьому розділі визначені шляхи і напрямки удосконалення 

системи забезпечення національної безпеки України в оборонній 

сфері. Зокрема, розроблені пропозиції з удосконалення Воєнної 

організації України, Збройних Сил України та системи управ-

ління ними.  

Окремо обґрунтовується можливість і необхідність створення 

Сил територіальної оборони як резерву підвищення оборонозда-

тності України, яка значно послаблена сучасною воєнною полі-

тикою вищого державного керівництва. 

Подане дослідження може зацікавити фахівців у галузі забез-

печення національної безпеки у воєнній (оборонній) сфері. 
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Рис. 1.1. Структура Збройних Сил держави  

(за поглядами вчених СРСР у 50-і роки ХХ сторіччя) 

 
ВМФ  

ЗБРОЙНІ СИЛИ ДЕРЖАВИ  

Військово-Морський  

Флот  

Сухопутні  

війська  

Військово-Повітряні  

Сили 

інші  

воєнні організації 

І. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПОНЯТТЯ «ЗБРОЙНІ СИЛИ 

ДЕРЖАВИ» 

 

1.1. Погляди радянської воєнної науки на структуру    

Збройних Сил держави. 
 

Слід зразу ж зазначити, що в цьому розділі проведений аналіз 

поглядів воєнної науки СРСР на місце, роль і структуру Зброй-

них Сил в загальній системі забезпечення безпеки держави. 

Стверджувати, що в радянські часи, нібито, існувала окремо во-

єнна наука України, немає сенсу. Адже в Українській РСР як 

однієї з складових Радянського Союзу не існувало власних 

Збройних Сил, а тому і особливої потреби в існуванні окремої 

української воєнної науки в тих умовах не було.  

У цьому дослідженні за основу взяті думки радянських війсь-

кових вчених, викладені в енциклопедіях різного періоду видан-

ня. Загальновідомо, що саме в енциклопедичних виданнях, роз-

рахованих на широке коло читачів, поєднуються наукова чіт-

кість та логіка викладання матеріалу. В них неприпустиме не-

дбале, наближене, однобічне висвітлення явищ і фактів. Мові 

енциклопедій властиві стислість, чіткість, лаконічність форму-

лювань, уникнення вузькофахових термінів. 

Автор зразу ж просить вибачення, якщо, на думку читача-

фахівця, в цій праці проаналізовані не всі енциклопедичні ви-

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%96%D0%BD
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дання. Але для вироблення певних висновків, напевно, достат-

ньо буде і тих, що наведені.  

Отже, прослідкуємо еволюцію поглядів радянської науки на 

структуру Збройних Сил держави.   

В 50-і роки минулого сторіччя радянські військові науковці 

відзначали, що Збройні Сили держави – це «сухопутні війська, 

Військово-Морський Флот, Військово-Повітряні Сили і інші во-

єнні організації держави» [91]. Схематично структура Збройних 

Сил держави відображена на рис.1.1.  

З цього визначення можна зробити такі висновки: 

- Збройні Сили держави є воєнною організацією вищого рівня і 

являють собою сукупність (об’єднання) окремих воєнних орга-

нізацій;   

-  види Збройних Сил являють собою воєнні організації, дещо, 

нижчого рівня; 

- наявність у складі Збройних Сил держави інших воєнних ор-

ганізацій, крім видів Збройних Сил, свідчить про можливість 

використання всіх складових Збройних Сил, як разом так і ок-

ремо, для ліквідації більш широкого спектру загроз існування 

держави, а не тільки зовнішніх. 

В 70-і роки минулого століття радянська воєнна наука вважала, 

що «Збройні Сили є озброєною організацією держави». Ствер-

джувалося, що «Збройні Сили у більшості держав складаються з 

Рис. 1.2. Структура Збройних Сил держави 

(за поглядами вчених СРСР у 70-і роки ХХ сторіччя) 

 

ЗБРОЙНІ СИЛИ ДЕРЖАВИ 

вищі органи війсь-

кового управління 
  види  

Збройних Сил 

  
воєнні  

організації 

органи  

тилу  
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різних видів збройних сил, вищих органів військового управлін-

ня, органів тилу і деяких воєнних організацій, типових для кож-

ної держави» [96]. Схематично ці погляди на структуру Зброй-

них Сил держави відображені на рис. 1.2. 

Таким чином, зміст терміну «Збройні Сили» набув деяких змін. 

Адже до складу Збройних Сил держави вже включені органи 

військового управління та органи тилового забезпечення. 

В ці ж історичні часи радянські вчені стверджували, що конк-

ретно в СРСР «Збройні Сили складаються з Радянської Армії, 

Військово-Морського Флоту, прикордонних і внутрішніх 

військ» [96] (див. 

рис. 1.3).  

Слід зазначити, 

що аналогічна 

думка висловлена 

і в Українській 

радянській енци-

клопедії 1979 ро-

ку видавництва 

[101]. Автор не 

вважає подібну 

характеристику 

окремою думкою українських військових учених. Скоріше за 

все, в українському виданні енциклопедії здійснено переклад з 

російської на українську мову терміну «Збройні Сили». 

Вже перший погляд на наведене визначення наводить на дум-

ку, що воно вступає в певну суперечку з попереднім формулю-

ванням терміну «Збройні Сили держави» і яке є, логічно думати, 

першоджерелом для інших аналогічних термінів.  

Перша суперечність полягає в тому, що зі складу Збройних 

Сил СРСР були виключені органи військового управління та ти-

лу, незважаючи на те, що наявність органів управління та забез-

печення є необхідною умовою функціонування будь-якої розви-

неної організації.  

Суть іншої суперечності в тому, що в Збройних Силах СРСР у 

70-ї роки ХХ сторіччя, нібито, існувало лише два види: Радянсь-

Рис. 1.3. Структура Збройних Сил СРСР 
(за поглядами вчених СРСР у 70-і роки ХХ сторіччя). 

 

ЗБРОЙНІ СИЛИ СРСР 

прикордонні  

війська  

Радянська  

Армія  

Військово- 

Морський Флот 

внутрішні  

війська 
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ка Армія і Військово-Морський Флот. Хоча, офіційно в складі 

Збройних Сил СРСР існували такі види як Сухопутні війська, 

Ракетні війська стратегічного призначення (створені у 1959 ро-

ці), Війська протиповітряної оборони, Військово-Повітряні Сили 

та Військово-Морський Флот.  

Виходячи з викладеного вище, можна зробити два взаємно ви-

ключні висновки, що Радянська Армія це: 

1) вид Збройних Сил (воєнна організація), прирівняний за сво-

їм статусом до Військово-Морського Флоту; 

2) сукупність чи/або об’єднання інших видів Збройних Сил 

(воєнних організацій), а саме Сухопутних військ, Ракетних 

військ стратегічного призначення, Військ протиповітряної обо-

рони, Військово-Повітряних Сил; воєнна організація більш ви-

сокого рівня ніж її складові. 

Слід зазначити, що в наведеному вище формулюванні до скла-

ду Збройних Сил СРСР включені ще дві воєнні організації, які 

виконували спеціальні завдання в загальній системі безпеки 

держави, а саме: прикордонні та внутрішні війська. В цьому ж 

формулюванні не знайшлося місця окремій спеціальній воєнній 

організації – військам Цивільної оборони, які підпорядковували-

ся Міністерству оборони СРСР.  

органи  

тилу 

ЗБРОЙНІ СИЛИ СРСР 

вищі органи воєн-

ного управління види  

Збройних Сил 

Рис. 1.4. Структура Збройних Сил СРСР  
(за поглядами вчених СРСР у 70-і роки ХХ сторіччя) 
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начення 

 
Військово-

повітряні 
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Військово-
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http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0
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В 70-і роки минулого сторіччя також існувала думка про те, що 

Збройні Сили є найважливішою озброєною організацією держа-

ви. Їх призначення принципи будівництва, навчання і виховання 

особового складу визначаються суспільним, державним устроєм 

і політикою держави. В цілому погляд на склад Збройних Сил 

співпадав з тими, що відображені на рис. 1.2. Що ж стосується 

поглядів на склад безпосередньо Збройних Сил СРСР, то визна-

чалося, що вони складаються з видів збройних сил, вищих орга-

нів воєнного управління, органів тилу, внутрішніх та прикор-

донних військ [71].  

Зважаючи на склад видів Збройних Сил, автор відобразив зага-

льну структуру Збройних Сил СРСР на рис.1.4.     

 На погляд автора, найбільшого успіху в визначенні змісту і суті 

терміну «Збройні Сили» науковці досягли в 80-і роки минулого 

сторіччя.  

В ці роки склалася наукова думка, що Збройні Сили - це 

«озброєна організація держави або групи держав» (вживалося 

також словосполучення «воєнна організація»), яка складається з 

«різних видів Збройних Сил і деяких воєнних організацій дер-

жави» [73]. Схематично це відображено на рис.1.5.  

Недоліком 

цієї теорії, на 

думку автора, 

вважається ві-

дсутність (по 

іншій мірі, не 

згадується в 

першоджере-

лах) у складі 

цієї організації відповідних органів управління і ресурсного за-

безпечення.  

Що ж стосується конкретно Збройних Сил СРСР, то радянські 

науковці вважали, що вони являють собою воєнну організацію 

держави, яка включає в себе «вищі органи воєнного управління, 

види (Сухопутні війська, Ракетні війська стратегічного призна-

чення, Війська протиповітряної оборони країни, Військово-

Рис. 1.5. Структура Збройних Сил держави  
(за поглядами вчених СРСР у 80-і роки ХХ сторіччя) 

 

  

ЗБРОЙНІ СИЛИ ДЕРЖАВИ 

воєнні  

організації 
  

види  

Збройних Сил 

http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8
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повітряні Сили та Військово-морський Флот), а також… Тил 

Збройних Сил, штаби і війська Цивільної оборони, Прикордонні 

війська і Внутрішні війська» [97]. Схематично це відображено 

на рис.1.6. 

 

Таким чином, воєнні організації, які входили до складу Зброй-

них Сил СРСР, самостійно або в комплексній взаємодії між со-

бою виконували всі завдання із забезпечення безпеки держави 

(рис. 1.7): 

- види Збройних Сил (армія держави) – ліквідацію зовнішніх 

загроз, відсіч збройної агресії; 

- прикордонні війська – ліквідацію загроз на державному кор-

доні і в прикордонній смузі; 

- внутрішні війська - ліквідацію внутрішніх загроз; 

- війська Цивільного захисту – захист від небезпек, що вини-

кають під час ведення воєнних дій, виникненні надзвичайних 

ситуацій. 

- вищі органи військового управління – керівництво військо-

вими формуваннями; 

- Тил Збройних Сил – забезпечення дій військових формувань. 

Звичайно, що ключову роль у забезпеченні безпеки держави 

відіграють види Збройних Сил, як складові армії держави.  

Тил  

Збройних Сил 

ЗБРОЙНІ СИЛИ СРСР 

вищі органи воєн-

ного управління 

види  

Збройних Сил 

Рис. 1.6. Структура Збройних Сил СРСР  

(за поглядами вчених СРСР у 80-і роки ХХ сторіччя) 
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Цивільної оборони 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0
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Викладене вище дає підстави зробити висновки, що Збройні 

Сили є: 

- найважливішим або основним елементом забезпечення без-

пеки держави від зовнішніх і внутрішніх загроз воєнного харак-

теру; 

- воєнною (озброєною) організацією, яка складається з воєнних 

організацій нижчого організаційного рівня, відповідальних за 

окремі конкретно визначені завдання (напрями діяльності); 

- складною організацією, схильною до змін і включення до 

свого складу інших структурних елементів; 

- об’єктом наукового дослідження. 
 

 

 

 

 

 

Рис. 1.7. Сфера застосування Збройних Сил держави  

(погляди воєнної науки СРСР). 
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1.2. Погляди іноземних військових спеціалістів на структуру 

Збройних Сил/ 

 

Для розуміння змісту поняття «Збройні Сили» вважається до-

цільним проаналізувати погляди зарубіжних науковців на цю 

проблематику і розглянути, як питання їх розбудови вирішува-

лися в інших країнах. Зразу ж зазначу, що, окрім інформації 

отриманої з друкованих джерел, для цього широко використана 

інформація подана в мережі Internet (www.uk.wikipedia.org).  

Для аналізу взято структуру Збройних Сил таких розвинутих 

країн як Сполучені Штати Америки, Франція, Німеччина, Італія, 

Велика Британія, Іспанія, Туреччина та Польща. В додатку нада-

ється стисла характеристика воєнних організацій, про які йде 

мова при проведенні цього дослідження. Ця характеристика по-

дається для того, щоб краще зрозуміти, за який сектор (напря-

мок) безпеки відповідають деякі воєнні організації у складі 

Збройних Сил тої чи іншої держави.  

У Сполучених Штатах Америки вважається, що Збройні си-

ли США (англ. United States Armed Forces) – це державні струк-

тури, об'єднані озброєні військові формування та структурні ор-

ганізації п'яти, призначені для захисту свободи, незалежності і 

територіальної цілісності держави.  

До складу Збройних сил США входять самостійні види військ - 

Сухопутні війська (армія), Військово-повітряні сили, Військово-

морські сили, Морська піхота і Берегова охорона, а також час-

тини і з’єднання Резерву, в тому числі Національної гвардії. 

Схематично структура Збройних Сил США відображена на 

рис.1.8. 

Відповідно до розділу 10 Кодексу Сполучених Штатів Амери-

ки під терміном «збройні сили» розуміються сухопутні війська 

(Army), військово-повітряні сили (Air Force), військово-морські 

сили (Navy), корпус морської піхоти (Marine Corps) і берегова 

охорона (Coast Guard). 

Перші чотири види збройних сил підпорядковуються Мініс-

терству оборони. Берегова охорона в мирний час підпорядкову-

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A1%D0%A8%D0%90
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ється Міністерству національної безпеки, а на воєнний час пере-

ходить у підпорядкування Міністерству оборони. 

 
Окремими воєнізованими структурами, які не входять безпосе-

редньо до складу Збройних сил є Суспільний корпус національ-

ного управління з проблем океану і атмосфери (входить до фе-

дерального відомства Міністерства торгівлі США) та Суспіль-

ний корпус охорони здоров'я США (входить до федерального 

відомства Міністерства охорони здоров’я та соціального забез-

печення США). 

Загальна чисельність Збройних Сил США складає 1418,5 тис. 

військовослужбовця. До цієї чисельності не включено чисель-

ність особового складу Берегової охорони.  

Як бачимо, в Сполучених Штатах Америки словосполучення 

«збройні сили» вживається для назв воєнних організацій двох 

рівнів: 

вищого – для позначення воєнної організації, яка вирішує за-

вдання безпеки держави в цілому, ліквідації зовнішніх і внутрі-

шніх загроз безпеки держави; 

нижчого – для позначення воєнної організації, яка вирішує за-

вдання для ліквідації лише зовнішніх загроз. 

В     И     Д     И            В     І     Й     С     Ь     К   

ЗБРОЙНІ СИЛИ США 

Рис. 1.8. Структура Збройних Сил США. 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B7_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D1%83_%D1%96_%D0%B0%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B7_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D1%83_%D1%96_%D0%B0%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F_%D0%A1%D0%A8%D0%90&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F_%D0%A1%D0%A8%D0%90&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9E%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9E%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8
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Також можна зробити висновок, що Збройні Сили США 

об’єднують в своєму складі воєнні організації, які підпорядко-

вуються різним органам управління, а саме Міністерству оборо-

ни та Міністерству національної безпеки. 

Слід зазначити, що в США існують окремі воєнізовані струк-

тури, які не входять безпосередньо до складу Збройних сил. Це 

Суспільний корпус національного управління з проблем океану і 

атмосфери (підпорядкований Міністерству торгівлі) та Суспіль-

ний корпус охорони здоров'я (входить до складу Міністерства 

охорони здоров'я та соціального забезпечення). 

Що стосується Франції, то у цій країні Збройні Сили склада-

ються з таких видів:  

Сухопутних військ (армії) (Armee de Terre); 

Військово-морських сил (національний військовий флот) 

(Marine Nationale); 

Військово-повітряних сил (Armée de l'Air); 

Національної жандармерії (Gendarmerie nationale).  

 
Окремою складовою Збройних Сил є Медична служба (Service 

de santé des armées de la France). Схематично структура Зброй-

них Сил Франції показана на рис. 1.9.  

Регулярні Збройні Сили Французької Республіки налічують 

273,7 тис. осіб і резерву 419 тис. осіб. 

В     И     Д     И             

ЗБРОЙНІ СИЛИ ФРАНЦІЇ 

Рис. 1.9. Структура Збройних Сил Франції. 
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http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B7_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D1%83_%D1%96_%D0%B0%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B7_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D1%83_%D1%96_%D0%B0%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B2%D0%BB%D1%96_%D0%A1%D0%A8%D0%90&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B2%D0%BB%D1%96_%D0%A1%D0%A8%D0%90&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F_%D0%A1%D0%A8%D0%90&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F_%D1%82%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A1%D0%A8%D0%90&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F_%D1%82%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A1%D0%A8%D0%90&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%97
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%97&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%97&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%97&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9E%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8
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Аналіз наведеного вище дає підстави зробити висновок, що 

Збройні сили в своєму складі об’єднують воєнні організації (вій-

ськові структури), які виконують завдання з забезпечення безпе-

ки держави від зовнішніх та внутрішніх загроз воєнного харак-

теру.  

Ці військові структури підпорядковані різним центральним ор-

ганам управління – Міністерству оборони та Міністерству внут-

рішніх справ.  

У Німеччині Збройні Сили або Бундесвер (нім. Bundeswehr - 

Федеративна оборона) - складаються з двох частин: військової - 

збройних сил (Streitkräfte) та цивільної: адміністративного уп-

равління збройними силами (Wehrverwaltung), федерального 

бюро постачання (Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung) та 

федерального бюро управління інформацією та інформаційними 

технологіями (Bundesamt für Informationsmanagement und 

Informationstechnik). 

 
Військова частина Збройних Сил складається із сухопутних 

військ (Heer), військово-повітряних сил (Luftwaffe), військово-

морських сил (Marine), об'єднаних сил забезпечення 

(Streitkräftebasis) та центральної медичної служби (Zentraler 

Sanitätsdienst). Об’єднані сили забезпечення та Медико-

санітарна служба як окремі компоненти Збройних Сил розпоча-

ли своє існування з 1.10.2000 р. Чисельність Збройних Сил Ні-

меччини складає 250 тис. військовослужбовців. Загальна струк-

тура Збройних Сил Німеччини показана на рис. 1.10. 

В        И        Д        И  

Рис. 1.10. Структура Збройних Сил Німеччини. 
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http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D1%84%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%84%D1%84%D0%B5
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Аналізуючи цю структуру, можна зробити висновок, що до 

складу Бундесверу включені тільки ті воєнні організації, які за-

безпечують ліквідацію лише зовнішніх загроз безпеки держави 

воєнного характеру. 

В Італії її Збройні Сили (Forze Armate Italiane) - сукупність 

військ (сил), призначених для захисту свободи, незалежності і 

територіальної цілісності держави. До їх складу входять сухопу-

тні війська, військово-морські сили, військово-повітряні сили і 

сили карабінерів (Корпус карабінерів). З березня 2000 року Вій-

ська карабінерів Італії стали окремим четвертим видом Зброй-

них Сил. Структура Збройних Сил Італії відображена на рис.1.11 

Станом на початок 2012 р. чисельність Збройних Сил Італії 

становила 185 тис. військовослужбовців. 

 
В деяких джерелах повідомляється, що до Збройних Сил Італії 

також відносяться Корпус Фінансової Поліції (Guardia di 

Finanza), Військовий Корпус італійського Червоного Хреста, 

Добровільні Медсестри, Військовий Корпус італійських Зброй-

них Сил, Суверенний Мальтійський Орден і Військовий ордина-

ріат.  

З наведеного вище можна зробити такі висновки: 

до складу Збройних Сил Італії входять воєнні організації, які 

призначені для ліквідації зовнішніх і внутрішніх загроз воєнного 

характеру; 

В         И         Д         И             

ЗБРОЙНІ СИЛИ ІТАЛІЇ 

Рис. 1.11. Структура Збройних Сил Італії. 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%8B_%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_(%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0
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військові структури Збройних Сил Італії підпорядковуються 

декільком центральним органам управління: види Збройних Сил 

- Міністерству оборони, а Корпус карабінерів – Міністерству 

внутрішніх справ.  

Цікавим є те, що воєнна організація, а саме  Корпус Фінансової 

Поліції, яка ліквідовує загрози на кордоні і в прикордонній смузі 

підпорядкована двом міністерствам, серед яких відсутнє Мініс-

терство оборони. 

У Великій Британії Збройні Сили (British Armed Forces) - ві-

домі під такими іменами як Британські Збройні Сили, Збройні 

Сили Її Величності (Her Majesty's Armed Forces), Королівські 

Збройні Сили (Armed Forces of the Crown).  

До складу Збройних Сил Великої Британії входять Військово-

морські сили, Сухопутні війська (Британська армія), Військово-

повітряні сили, Війська спеціального призначення, Медична 

служба. Схематично їх структура показана на рис.1.12. 

 Чисельність Збройних Сил Великої Британії становить 425500 

(191900 – регулярне військо, 191300 – регулярний резерв та 

42300 – добровільний резерв). 

 

Таким чином, Збройні Сили цієї країни об’єднують у своїй 

структурі воєнні організації, які спільно вирішують завдання з 

ліквідації зовнішніх загроз безпеки держави і підпорядковують-

Рис. 1.12. Структура Збройних Сил Великої Британії. 
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http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9E%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%A8%D0%90
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ся єдиному державному центральному органу управління – Мі-

ністерству оборони.  

В Іспанії Збройні Сили (Fuerzas Armadas de España) являють 

собою сукупність військ, призначених для захисту свободи, не-

залежності і територіальної цілісності держави. Вони склада-

ються з Сухопутних військ (армії), Військово-морських сил, 

Військово-повітряних сил.  

 

В деяких джерелах до складу Збройних Сил включаються мор-

ська піхота, цивільна гвардія, національна поліція, берегова ци-

вільна  охорона. Чисельність Збройних Сил країни складає 143,5 

тис. осіб і 328,5 тис. осіб резерву. Загальна структура Збройних 

Сил Іспанії відображена на рис. 1.13. 

Такий склад Збройних Сил Іспанії дає підстави стверджувати, 

що вони спроможні забезпечити безпеку своєї країни від зовні-

шніх і внутрішніх загроз воєнного характеру. 

В Туреччині Збройні Сили (Türk Silahl Kuvvetleri) - військові 

сили Турецької Республіки призначені для захисту свободи, не-

залежності і територіальної цілісності держави.  

Збройні Сили цієї країни складаються з Сухопутних військ 

(Türk Kara Kuvvetleri), Військово-морських сил  (Türk Deniz 

Kuvvetleri), Військово-повітряних сил (Türk Hava Kuvvetleri), 

Жандармерії і Берегової охорони.  
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Рис. 1.13. Структура Збройних Сил Іспанії. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8
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Організаційно ці воєнні організації підпорядковуються двом 

міністерствам - Міністерству оборони і Міністерству внутрішніх 

справ. Обидві «внутрішні складові» (Жандармерія і Берегова 

охорона) в разі необхідності повністю переходять під команду-

вання Генерального штабу. 

Чисельність особового складу Збройних Сил Туреччини, без 

врахування резервістів, складає 720 тис. осіб. 

 

Схематично загальну структуру Збройних Сил Туреччини зо-

бражено на рис. 1.14. 

З наведеного вище можна зробити висновок, що військові 

структури, які входять до складу Збройних Сил Туреччини, під-

порядковуються різним державним центральним органам управ-

ління і забезпечують захист держави від зовнішніх і внутрішніх 

загроз воєнного характеру. 

Що стосується Збройних Сил Республіки Польща (Siły 

Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej), то Військо Польське (Wojsko 

Polskie) є національними силами оборони Польщі, що являють 

собою сукупність військ, призначених для захисту свободи, не-

залежності і територіальної цілісності держави. 

Вони складаються з Сухопутних військ (Wojska Lądowe), Вій-

ськово-морського флоту (Marynarka Wojenna), Військово-

повітряних сил (Siły Powietrzne) і сил спеціального призначення 

(Wojska Specjalne). Всі ці структурні елементи Військ Польсько-

го перебувають під командуванням Міністерства національної 

оборони (рис. 1.15). 
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Рис. 1.14. Структура Збройних Сил Туреччини. 
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http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8
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Польські Збройні Сили нараховують у своєму складі 100,3 тис. 

осіб на дійсній військовій службі і 20,0 тис. осіб активного кад-

рового резерву.  

Розгляд структури Збройних Сил у наведених вище країнах до-

зволяє зробити такі узагальнюючі висновки:  

- під Збройними Силами держави розглядається складна воєнна 

організація вищого рівня, яка об’єднує у своєму складі воєнні 

організації (військові структури) нижчого організаційного рівня 

(таблиця 1.1); 

- склад Збройних Сил в кожній державі вирішується індивідуа-

льно, виходячи з конкретних визначених наявних загроз націо-

нальній безпеці та багатьох інших факторів; 

- воєнні організації (військові структури) Збройних Сил держа-

ви самостійно або у взаємодії між собою виконують завдання 

(на суші, в повітрі, на воді, всередині країни і за її межами) з ус-

унення конкретної загрози безпеки держави воєнного характеру; 

- головна роль в забезпеченні безпеки держави воєнними засо-

бами належить сухопутним військам (армії), військово-

повітряним силам (авіації), військово-морським силам (флоту) 

як видам Збройних Сил (дані, наведені в таблиці 1.1 свідчать, 

що ці воєнні організації є обов’язковою і невід’ємною частиною 

Збройних Сил будь-якої держави);   

В      И      Д      И             

ЗБРОЙНІ СИЛИ ПОЛЬЩІ 

Рис. 1.15. Структура Збройних Сил Польщі. 

Сухопутні  
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http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0
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Таблиця 1.1 

Узагальнені дані складу Збройних Сил деяких держав 

Основна 

функція  

Найменування структурних  

елементів 

Наявність у складі Збройних Сил держави 

США 
Фран-

ція 

Німеч-

чина 
Італія 

Велика 

Брита-

нія 

Іспанія 
Туреч-

чина 

Поль-

ща 

ліквідація 

зовнішніх 

загроз 

види 

Зброй-

них  

Сил 

сухопутні війська + + + + + + + + 
військово-морські 

сили  
+ + + + + + + + 

військово-повітряні 

сили 
+ + + + + + + + 

інші 

воєнні 

органі-

зації 

(війсь-

кові 

структу-

ри) 

сили морської піхоти +     +   
берегова охорона +     + +  
війська (сили) спеціа-

льного призначення  
    +   + 

ліквідація 

внутріш-

ніх загроз 

національна гвардія, 

(жандармерія, полі-

ція, сили карабінерів 

тощо) 

+ +  +  + +  

всебічне 

забезпе-

чення  

медична служба   +  +    
об'єднані сили забез-

печення 
  +      

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%8B_%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
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- воєнні організації (військові формування) як складові Зброй-

них Сил можуть підпорядковуватися різним центральним орга-

нам управління: в основному, міністерству оборони та міністер-

ству внутрішніх справ (таблиця 1.2). 
Таблиця 1.2 

Узагальнені дані щодо підпорядкованості структурних елементів Збройних 

Сил деяких держав 

Найменування 

країни 

Найменування центрального органу управління 

Міністерство 

оборони 

Міністерство вну-

трішніх справ 

Міністерство наці-

ональної безпеки 

США +  + 
Франція + +  

Німеччина +   
Італія + +  
Велика Британія +   
Іспанія + +  
Туреччина + +  
Польща +   

Таким чином, можна з впевненістю сказати, що погляди радян-

ських науковців та науковців зарубіжних країн (по іншій мірі 

тих, що проаналізовані) на роль і місце Збройних Сил в загаль-

ній системі забезпечення безпеки держави, їх складу, в основ-

ному, збігалися: під Збройними Силами держави розуміється 

сукупність всіх наявних в державі силових структур, здат-

них підпорядкованими озброєними силами і засобами відве-

рнути (локалізувати, нейтралізувати, ліквідувати) загрози 

безпеки держави воєнного характеру. 



 26 

ІІ. ПРОБЛЕМИ ЗАКОНОДАВЧОГО  

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БУДІВНИЦТВА І РОЗВИТКУ       

ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ 

 

Проголошення 24 серпня 1991 року Акта про незалежність Ук-

раїни гостро визначило потребу у створенні відповідної струк-

тури, яка могла б забезпечити безпеку молодої держави, у тому 

числі шляхом збройного захисту її від зовнішніх посягань. Це 

дало поштовх процесу розробки нормативно-правової бази з пи-

тань військового будівництва та національної безпеки. Адже з 

отриманням незалежності Україна опинилася віч-на-віч з рядом 

проблем, які потребували вирішення: які Збройні Сили мати, як 

їх будувати, які завдання перед ними ставити, до яких форм і 

способів застосування готувати, як організувати керівництво та 

всебічне забезпечення тощо.  

З метою упорядкування процесу розбудови державного інсти-

туту, покликаного убезпечити суспільство і державу від наявних 

та майбутніх загроз, виникла гостра потреба в започаткуванні 

процесу розробки і прийняття відповідних законодавчих актів 

Верховною Радою України.  

Особливістю цього процесу було те, що вітчизняні законодавці 

не мали власного досвіду в розробці основоположних докумен-

тів у галузі безпеки і оборони. Адже ж в Українській РСР як 

складової частини Радянського Союзу не було власних військо-

вих структур, а тому і не було власного законодавства, яке б ре-

гулювали їх діяльність. А ті військові формування, які функціо-

нували на території України, були невід’ємною частиною зага-

льнодержавних воєнних організацій і діяли на підставі законів 

СРСР. 

В цьому розділі здійснена спроба провести аналіз прийнятих 

законодавчих актів, що дасть змогу виявити шлях, обраний Ук-

раїною для здійснення процесу розбудови безпекових інститу-

тів, та еволюцію поглядів на забезпечення національної безпеки 

держави. Зразу ж слід зазначити, що автором не ставиться за ме-

ту провести аналіз всіх наявних нормативно-правових актів у 

сфері національної безпеки і оборони. Аналізу будуть піддані 

основні документи, які висвітлюють погляди на проблему, що 
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досліджується.  

Прийнято вважати, що історію будівництва та розвитку Зброй-

них Сил України (далі – Збройних Сил) можна умовно поділити 

на чотири основні етапи, а саме:  

перший – формування основ Збройних Сил (1991–1996 рр.);  

другий – подальше будівництво Збройних Сил (1997–2000 рр.);  

третій – реформування Збройних Сил (2001–2005 рр.);  

четвертий – розвиток Збройних Сил (з 2006 р.) [106].  

А тому аналіз законодавчих актів у сфері національної безпеки 

і оборони України автором здійснений в аналогічній хронологі-

чній послідовності. Зразу ж слід зазначити, що нормативно-

правові акти, які аналізуються в цьому дослідженні, взяті з офі-

ційного сайту Верховної Ради України. 

 

2.1. Аналіз деяких законодавчих актів у сферах національної 

безпеки і оборони України за 1991-1996 роки 

 

Серед законодавчих актів, прийнятих в період з 1991 по 1996 

роки, автором вибрані для аналізу постанова Верховної Ради 

України «Про військові формування на Україні», Концепція 

оборони і будівництва Збройних Сил України, закони України 

«Про оборону України», «Про збройні сили України», Воєнна 

доктрина України, Конституція України 

Першим законодавчим актом незалежної України, який запо-

чаткував процес створення військових формувань, є постанова 

Верховної Ради України «Про військові формування на Укра-

їні» прийнята 24 серпня 1991 року. Зокрема, нею визначалося 

завдання урядові України «приступити до створення Збройних 

Сил України, республіканської гвардії та підрозділу охорони 

Верховної Ради, Кабінету Міністрів і Національного банку Ук-

раїни».  

Це перший офіційний правовий документ, у якому використа-

ний термін «Збройні Сили України». Таким чином було надано 

ім’я особливій структурі, яка є одним з основних інститутів та 

ознак держави. Адже в документі, прийнятому трішки раніше за 

часом, а саме в постанові Верховної Ради України від 24 серпня 

1991 року №1428-XII «Про політичну обстановку на Україні і 
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негайні дії Верховної Ради України по створенню умов неповто-

рення надалі військового перевороту» застосовано словосполу-

чення «збройні сили України». Тобто, виходячи з правил напи-

сання вжитого терміну, малося на увазі не якась окрема і конк-

ретна військова державна структура (воєнна організація, інсти-

тут держави), а загальне позначення сукупності певних військо-

вих структур.   

У розвиток законодавства у сфері воєнного будівництва Вер-

ховною Радою України 11 жовтня 1991 року схвалена «Концеп-

ція оборони і будівництва Збройних Сил України». 

Цим документом визначалося, що «будівництво Збройних Сил 

України здійснюється з урахуванням факторів, що обумовлюють 

специфічність створення видів і родів військ, системи управлін-

ня, порядку комплектування з'єднань і частин у мирний та воєн-

ний час».  

Передбачається, що створення Збройних Сил України здійсню-

ється «в процесі підготовки (удосконалення) правової бази, від-

працювання механізму реалізації законів та інших рішень з обо-

ронних питань і організації органів адміністративного воєнного 

управління». 

Проаналізуємо деякі положення цього документу. 

1. Одним з основних принципів створення Збройних Сил Укра-

їни вважається, що вони «передбачають три види військ: Сухо-

путні війська (Війська наземної оборони), Військово-повітряні 

сили і Сили протиповітряної оборони (Війська повітряної обо-

рони), Військово-морські сили. До Військ наземної оборони та-

кож належать Прикордонні війська, Республіканська гвардія і 

війська цивільної оборони». Схематично запропонована струк-

тура Збройних Сил України відображена на рис. 2.1. 

Наведений склад Збройних Сил України дає підстави зробити 

висновок, що вони є сукупністю окремих державних структур 

або окремих озброєних (воєнних) організацій, які, застосовуючи 

наявні власні сили і засоби, здатні забезпечити в цілому захист 

держави від можливої агресії (наприклад, Сухопутні війська, 

Військово-повітряні сили, Сили протиповітряної оборони, Вій-

ськово-морські сили, Прикордонні війська, війська цивільної 

оборони) та ліквідацію загроз, що можуть виникати всередині 
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держави (наприклад, Республіканська гвардія).  

На думку автора, внутрішніми загрозами існування держави, її 

цілісності можуть бути, наприклад, створення і функціонування 

незаконних збройних формувань, які ставлять собі за мету відо-

кремлення шляхом збройної боротьби окремих територій і утве-

рдження на них певних етнічних державних утворень. Прикла-

дом цього є процеси, які відбувалися в Югославії на початку 90-

х років минулого сторіччя і завершилися розпадом цієї країни і 

створенням на її території інших держав, які в даний час є пов-

ноправними суб’єктами європейських структур – Європейського 

Союзу та Організації Північноатлантичного договору (НАТО). 

 
2. Запропонована структура Збройних Сил України, зведена до 

рівня принципу їх створення, свідчить про те, що це положення 

повинно лежати в основі інших правових документів, які будуть 

прийматися пізніше в розвиток законодавства у сфері оборони і 

національної безпеки. Адже в Постанові Верховної Ради Украї-

ни, якою схвалювалася розглянута Концепція, чітко сказано, що 

проекти інших законів України, у тому числі, про оборону Укра-

їни, про Збройні Сили України, про Республіканську гвардію 

України, про прикордонні війська України випливають з цієї 

Концепції. 

Слід зразу ж зазначити, що термін «Республіканська гвардія» 

Рис. 2.1. Структура Збройних Сил України  

(відповідно до «Концепції оборони і будівництва Збройних Сил України» від 11.10.91). 

 

 

ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ 

Війська наземної 

оборони 

 

 

Військово-морські  

сили 

 

 

Війська повітряної 

оборони  

Республі-

канська 

гвардія 

Сухопутні 

війська 

Прикордон-

ні війська 

війська 

цивільної  

оборони  

Військово-

повітряні 

сили 

Сили проти-

повітряної 

оборони 



 30 

проіснував нетривалий час (з серпня по листопад 1991 року). 

Адже в наступних законодавчих актах, про які буде йти мова 

нижче, вже застосовувався термін «Національна гвардія» (4 лис-

топада 1991 року прийнятий Закон України «Про Національну 

гвардію України»). 

3. Розглянутою Концепцією чітко визначене і обмежене коло 

військових державних структур, які входять до складу Збройних 

Сил: Сухопутні війська, Військово-повітряні сили, Сили проти-

повітряної оборони, Військово-морські сили, Прикордонні вій-

ська, Республіканська гвардія, війська цивільної оборони. 

4. Говорячи про визначений склад Збройних Сил, слід звернути 

увагу і на запропоновану систему управління ними (рис. 2.2). 

Концепцією запропоновано створити такі органи військового 

управління з наданням їм відповідних статусу і повноважень: 

- Верховна Рада України (здійснює законодавче  регулювання  

в галузі оборони, національної безпеки та військового будівниц-

тва; затверджує воєнну доктрину України, бюджетні асигнуван-

ня на оборону, загальну структуру Збройних Сил України та їх 

чисельність; визначає основні напрями військового співробітни-

цтва з іншими державами у воєнній сфері; призначає Міністра   

оборони України); 

- Президент України (Головнокомандуючий Збройними Сила-

ми, приймає рішення про введення воєнного стану, оголошення 

війни та використання Збройних Сил України; оголошує загаль-

ну, часткову та цільову мобілізацію; призначає та звільняє вище 

командування Збройних Сил України і дає санкцію на  викорис-

тання Збройних Сил для ліквідації наслідків стихійного лиха, 

значних аварій та катастроф; 

- Рада оборони України (вищий державний орган керівництва 

питаннями оборони і безпеки України; розробляє основні на-

прями воєнної політики та військового будівництва); 

- Міністр оборони України (керує Збройними Силами України; 

проводить єдину воєнно-технічну політику; подає проекти пла-

нів використання Збройних Сил і комплексні плани їх розвитку; 

несе відповідальність за стан і розвиток Збройних Сил, їх бойо-

ву та мобілізаційну готовність, своєчасне розгортання і захист  

територіальної цілісності держави);   
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- Головний штаб Збройних Сил України (основний орган без-

посереднього управління  військами (силами) у мирний і воєн-

ний час; керує будівництвом Збройних Сил; реалізує воєнно-

політичні та воєнно-технічні рішення; планує і керує оператив-

ною, мобілізаційною та бойовою підготовкою військ (сил); за-

безпечує керівництво підготовкою та використанням видів (ро-

дів) військ та Збройних Сил в цілому.   

  

Таким чином, цим документом запропоновано мати посадову 

особу в державі, якій будуть підпорядковуватися всі державні 

органи, що залучаються до виконання завдань оборони України 

– це Президент України. Можна сміливо стверджувати, що тер-
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мін «Президент України - Головнокомандуючий Збройними Си-

лами» в повній мірі відповідає своєму змістовному і функціона-

льному навантаженню, якщо брати до уваги склад Збройних Сил 

України, визначений цією Концепцією.  

Аналіз змісту Концепції дає підстави зробити висновок, що 

при визначенні складу Збройних Сил України вітчизняні війсь-

кові науковці і законодавці виходили з загальноприйнятого на 

той час положення, що Збройні Сили держави є воєнною 

(збройною) організацією, яка об’єднує в своєму складі різні за 

призначенням воєнні організації, можна так сказати, нижчого 

рівня, які в цілому і в комплексі вирішують завдання з забезпе-

чення безпеки держави. Зокрема, про погляди військових науко-

вців на місце і роль Збройних Сил держави у загальній системі 

забезпечення безпеки держави говорилося вище в розділі І.  

Наступним документом, покликаним упорядкувати питання 

безпеки і військового будівництва, є Закон України «Про обо-

рону України», прийнятий 6 грудня 1991 року відповідно до 

Концепції оборони і будівництва Збройних Сил України. 

Проаналізуємо деякі положення цього Закону, які, на думку 

автора, є найбільш цікавими для цього дослідження. 

1. Визначено, що оборона України - це «комплекс політичних, 

економічних, екологічних, воєнних, соціальних і правових захо-

дів щодо забезпечення незалежності, територіальної цілісності, 

захисту інтересів держави і мирного життя народу», що «вбачає 

за мету створення всіх необхідних умов для запобігання воєн-

ному нападу та для збройної відсічі можливій агресії проти Ук-

раїни у будь-який час і за будь-яких обставин» і «базується на 

готовності Збройних Сил України, економіки, населення, тери-

торії до оборони». 

Таким чином, однією із основ (базису) забезпечення оборони 

держави є її Збройні Сили. Таке формулювання дає підстави для 

твердження, що під Збройними Силами України можна розуміти 

сукупність певних озброєних державних структур, які спільно 

вирішують в цілому завдання оборони України. Тим, паче, що 

воєнні заходи, які забезпечують оборону України, згідно з по-

ложеннями Закону, грають не основну роль, а стоять позаду по-

літичних, економічних і, навіть, екологічних заходів.  
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2. Встановлено, що Збройні Сили України - це «військова дер-

жавна структура, призначена для збройного захисту сувереніте-

ту, незалежності, територіальної цілісності та неподільності Ук-

раїни від воєнного нападу ззовні».   

Отже, чітко окреслено сферу застосування Збройних Сил Укра-

їни – це ліквідація зовнішніх загроз безпеки держави. Тобто віт-

чизняні Збройні Сили несуть відповідальність за окремий, але 

дуже важливий, можна сказати, найважливіший напрямок забез-

печення безпеки своєї держави. Адже відомо, що територія дер-

жави є незайнятою, якщо на ній не ступала нога солдата армії 

іншої держави. А цю незайнятість може забезпечити лише від-

повідна озброєна державна структура.  

Слід зразу ж зазначити, що автор цього дослідження ставить 

під сумнів назву цієї структури, яка використовується зараз в 

Україні.  

 

3. Передбачено, що у разі війни свої завдання Збройні Сили 

України «виконують у тісній взаємодії з Прикордонними війсь-

ками України, Національною гвардією України, Службою наці-

ональної безпеки України та іншими військовими формування-

ми». Механізм цієї взаємодії відображений на рис. 2.3.  

Рис. 2.3. Суб’єкти, що залучаються до збройного захисту України   

(відповідно до Закону України «Про оборону України» від 6.12.91) 
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Тобто, робиться акцент на те, що кожна названа державна 

структура відповідає за свій окремий сектор (напрямок) забезпе-

чення безпеки держави, але всі вони перебувають у тісній взає-

модії між собою. На рис. 2.4 здійснена спроба відобразити сек-

тори відповідальності цих державних структур, що беруть уч-

асть у виконанні завдань оборони держави.  

 

Як видно зі схеми, зображеній на рис. 2.4, в системі забезпе-

чення безпеки держави від внутрішніх і зовнішніх загроз з за-

стосуванням військової могутності відсутнє об’єднавче начало 

для всіх окремих державних структур (воєнних організацій). Ці 

державні структури (воєнні організації) не об’єднані однією за-

гальною організацією (органом, інститутом держави). Адже ра-

ніше (зокрема, в радянські часи) науковці розглядали під цією 

об’єднавчою структурою саме Збройні Сили держави. Про це 

говорилося вище.  

З першого погляду на цю схему, може скластися враження, що 

цим об’єднавчим началом є Національна гвардія України (далі – 

Національна гвардія) або ж Служба національної безпеки. Але 

це хибне враження, бо участь Національної гвардії та Служби 

Рис. 2.4. Сектори відповідальності державних структур в системі забезпечення безпеки  

України у воєнній сфері (відповідно до законів України, прийнятих у 1991-1992 рр.) 
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національної безпеки України (далі – Служба безпеки) у відбит-

ті збройної агресії та виконанні завдань в охороні державного 

кордону не є вирішальною, а лише допоміжною. Але ж, напри-

клад, і Збройні Сили України як військова державна структура, 

відповідальна за захист від можливого агресора, в разі появи за-

гроз на державному кордоні розпочинають заходи з розгортання 

своїх формувань в районі потенційного конфлікту. 

4. Передбачена можливість створення і функціонування інших 

військових формувань, які можуть брати участь в обороні дер-

жави спільно із Збройними Силами України (ст. 13).  

Хоча, чітко не визначено, за яку ж сферу діяльності будуть 

відповідати ці «інші військові формування» при виконанні за-

вдань оборони держави. Адже ж, як ми розглянули вище, основ-

ні сфери відповідальності вже чітко визначені і закріплені від-

повідними законами України. На час ухвалення аналізованого 

Закону були прийняті інші закони, зокрема, «Про міліцію» 

(20.12.1990), «Про Національну гвардію України» (4.11.1991), 

«Про Прикордонні війська України»  (4.11.1991). І вже був роз-

роблений проект Закону «Про Службу безпеки України», 

прийнятий дещо пізніше 25 березня 1992 року. 

5. Визначена мета організації і здійснення територіальної обо-

рони – це «прикриття, оборони та захисту державного кордону, 

морського узбережжя, острівних зон, важливих об'єктів і кому-

нікацій від нападу агресора, боротьби з його десантами та диве-

рсійними групами, підтримання режиму воєнного стану». Тери-

торіальну оборону в мирний час здійснюють Збройні Сили у 

взаємодії з частинами Національної гвардії (рис. 2.5). 

 

Рис. 2.5. Державні структури, що виконують завдання територіальної оборони у   
мирний час (відповідно до Закону «Про оборону України» від 6.12.1991 р.). 
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Питання, чому територіальну оборону здійснюють тільки дві 

військові державні структури, залишимо, як кажуть, на сумлінні 

законодавців. Адже, по іншій мірі дивно, що територіальна обо-

рона здійснюється з метою «прикриття, оборони та захисту дер-

жавного кордону», а Прикордонні війська, навіть, не розгляда-

ються для виконання завдань у сфері територіальної оборони у 

мирний час. Тоді саме собою напрошується припущення, що 

можливо законодавці розглядали Прикордонні війська як скла-

дову частину Збройних Сил України. Тому й не вписали цю та 

інші військові державні структури в норми Закону щодо терито-

ріальної оборони? В це, чомусь, не віриться.  

6. Визначені органи державної влади і управління забезпечен-

ням оборони України, їх повноваження та обов’язки. До їх скла-

ду входять:  

Верховна Рада України; 

Президент України; 

Рада оборони України; 

Кабінет Міністрів України; 

Міністерство оборони України; 

інші міністерства та центральні органи державного управління; 

Верховна Рада і Рада Міністрів Республіки Крим; 

місцеві органи державної влади і управління (рис. 2.6). 
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В цілому, аналіз змісту Закону «Про оборону України» дає під-

стави стверджувати, що викладені в ньому вимоги і положення 

не співпадають з положеннями розглянутої вище «Концепції 

оборони і будівництва Збройних Сил України» та поглядами на-

уковців на роль і місце Збройних Сил держави в загальній сис-

темі забезпечення її безпеки. Найбільш суттєві, на думку автора, 

відмінності цих двох документів відображені в таблиці 2.1. 

Таблиця 2.1 

Характеристика відмінностей на роль і місце Збройних Сил України в       

системі забезпечення оборони держави  

Концепція оборони і будівництва 

Збройних Сил України  

(від 11.10.1991) 

Закон «Про оборону України»  

(від 6.12.1991) 

- Збройні Сили України поєднують 

в собі види Збройних Сил і окремі 

воєнні організації (військові держа-

вні структури);   

- Збройні Сили України - окрема вій-

ськова державна структура; 

- Збройні Сили України забезпечу-

ють оборону держави; 

- Збройні Сили України призначені 

для збройного захисту суверенітету, 

незалежності, територіальної цілісно-

сті та неподільності України від воєн-

ного нападу ззовні; 

- Збройні Сили України самостійно  

вирішують покладені завдання до-

статнім бойовим і чисельним скла-

дом; 

- Збройні Сили України вирішують 

покладені завдання у взаємодії з ін-

шими державними структурами та 

військовими формуваннями; 

- чітко окреслено перелік державних 

структур, які вирішують завдання 

оборони України; 

- передбачене існування інших війсь-

кових формувань, окрім тих, що вже 

визначені; 

Існує думка про те, що перераховані в Законі державні струк-

тури, які спільно у тісній взаємодії виконують завдання оборо-

ни, є складовою частиною Воєнної організації держави [83]. Ав-

тор не поділяє цієї точки зору з огляду на те, що на час прийнят-

тя цього документу термін «Воєнна організація держави» не іс-

нував в якості власної назви певного державного органу. А тому 

говорити про Воєнну організацію держави як об’єднавчу струк-

туру всіх збройних структур вважається недоцільним і, напевно, 

некоректним саме в цих часових рамках.    

6 грудня 1991 року Верховною Радою України також прийня-
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тий Закон «Про збройні сили України», яким визначено приз-

начення, основи здійснення діяльності, склад Збройних Сил Ук-

раїни, правові засади керівництва ними, комплектування, дисло-

кації та інші питання. 

Піддамо аналізу деякі положення цього закону.  

1. Перше, що впадає в вічі при розгляді цього Закону, так це 

вільне використання термінів. В заголовку закону використано 

словосполучення «збройні сили України», а в подальшому в са-

мому ж Законі -  «Збройні Сили України». Забігаючи наперед, 

зазначу, що таке написання найменування Закону збереглося до 

7.11.2000 року, коли була прийнята його нова редакція.  

2. Визначено, що Збройні Сили України призначені для зброй-

ного захисту незалежності, територіальної цілісності та недото-

рканності України (ст. 1). 

Цікавим є те, що закони «Про оборону України» та «Про 

збройні сили України» приймалися в один день, але в них тлу-

мачення призначення Збройних Сил України дещо відрізняється 

(див. табл. 2.2). В останньому розглянутому Законі Збройні Си-

ли України вже не призначаються для захисту «суверенітету… 

та неподільності України від воєнного нападу ззовні». 

Таблиця 2.2. 

Законодавче визначення ролі і місця Збройних Сил України 

Характеристика  

Найменування Закону України 

Про оборону України  

(від 6.12.1991 р.) 

Про збройні сили України 

(від 6.12.1991 р.) 

Призначення 

Збройних Сил 

України 

…для збройного захисту  

суверенітету, незалежнос-

ті, територіальної  цілісно-

сті та неподільності Укра-

їни від воєнного нападу 

ззовні (cт. 13). 

…для збройного захисту 

незалежності, територіа-

льної цілісності та недото-

рканності України (ст. 1).  

 

Як відомо, слово «суверенітет» (нім. souveranitat, фр. 

souverainete) означає повну незалежність держави від інших 

держав в його внутрішніх справах і зовнішніх відносинах [94]. 

Тому одночасне вживання слова «суверенітет» і «незалежність», 

зрозуміло, є недоцільним. І вилучення в Законі слова «суверені-

тет» з формулювання призначення Збройних Сил України є ло-
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гічним і не потребує особливого оскарження чи викликати запе-

речення.  

Що ж стосується вилучення функції захисту «неподільності 

України від воєнного нападу ззовні», то тут не все так одно-

значно. Поясню свою думку. 

В той час, як в Законі «Про оборону України» чітко визначені 

зовнішні функції застосування Збройних Сил України, то наве-

дене в Законі «Про збройні сили України» формулювання приз-

начення Збройних Сил України дає підстави вищому державно-

му керівництву розглядати можливість їх застосування всереди-

ні країни при відсутності прямої агресії проти держави. Тобто 

Збройні Сили України як об'єкт політики, коли через них реалі-

зовуються певні політичні й зовнішні цілі, перетворюються на 

суб'єкта політики, коли через них може здійснюватися тиск на 

політичну владу, партії, великі соціальні групи уже всередині 

країни. 

Якщо розглядати Збройні Сили України як сукупність 

(об’єднання) окремих воєнних організацій, які в комплексі ви-

рішують завдання ліквідації зовнішніх і внутрішніх загроз дер-

жави воєнного характеру, то застосування окремих структурних 

елементів Збройних Сил України всередині країни є логічним та 

зрозумілим і не суперечить загальноприйнятим нормам, про що 

говорилося в попередніх розділах. Адже, наприклад, Національ-

на гвардія, створена на базі внутрішніх військ, саме і призначе-

на, в основному, для ліквідації внутрішніх загроз безпеки дер-

жави. Хоча, відповідно до Закону «Про Національну гвардію 

України», одним з основних завдань цього державного озброє-

ного органу є «участь у бойових діях по відбиттю нападу ззовні 

та захисту безпеки України». 

Якщо ж розглядати Збройні Сили України як військову держа-

вну структуру з чітко визначеними зовнішніми функціями, то 

зміни в формулюваннях призначення цього важливого інституту 

держави є, м’яко кажучи, дещо сумнівним.  

Це перша проблема, яка ставить питання про необхідність змі-

ни назви воєнної державної структури (воєнної організації), 

яка відповідає за ліквідацію зовнішніх загроз безпеки держави, 

без вживання, на глибоке переконання автора, в її назві словос-
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получення «Збройні Сили». 

3. В ст. 2 аналізованого Закону говориться, що «використання 

Збройних Сил України для виконання завдань, не пов'язаних з 

обороною держави, вирішується виключно Верховною Радою 

України».  

Подібне формулювання теж дає підстави для розгляду гіпоте-

тичної можливості застосування Збройних Сил України для ви-

рішенні певних проблем всередині країни. Від яких об’єктивних 

чи суб’єктивних причин буде залежати прийняття подібного рі-

шення Верховною Радою України, на жаль, в Законі мова не 

йде. Чіткого визначення умов застосування Збройних Сил Укра-

їни для виконання завдань, не пов’язаних з обороною держави, в 

законі немає.  

 

4. Законом визначений склад Збройних Сил України. Вони 

складаються з трьох видів: сухопутних військ (військ наземної 

оборони), військово-повітряних сил (військ оборони повітряного 

простору), військово-морських сил (ст. 4). Схематично структу-

ра Збройних Сил України відображена на рис. 2.7.  

Згадані в розглянутій вище «Концепції  оборони та будівницт-

ва Збройних Сил України», Військово-повітряні сили і Сили 

протиповітряної оборони (Війська повітряної оборони) законо-

давчо об’єднані в один вид і отримали спільну назву «військово-

повітряні сили (війська оборони повітряного простору)».  

Звертає також на себе увагу відмінність в написанні термінів 

видів Збройних Сил. В Концепції вони мають власні імена, а в 

Рис. 2.7. Структура Збройних Сил України  
(відповідно до Закону «Про збройні сили України» від 6.12.91). 
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аналізованому Законі написані з малої букви. Що це - недбалість 

чи вкладання іншого смислу в ці терміни? 

Цікавим у визначенні структури Збройних Сил України є те, 

що загальноприйнятим найменуванням видів Збройних Сил на-

дані інші тлумачення. Зокрема, Сухопутні війська отримали на-

зву «війська наземної оборони», а військово-повітряні сили – 

«війська оборони повітряного простору». 

4. Законом визначений порядок керівництва Збройними Сила-

ми: загальне керівництво ними покладається на Президента Ук-

раїни як Головнокомандуючого Збройними Силами України і 

Голову Ради оборони України, а безпосереднє – на Міністерство 

оборони України. 

Таким чином, Президент України визнаний керівником, фак-

тично, однієї військової державної структури – Збройних Сил 

України. В цьому сенсі автор згоден з думкою Кузьмука О.І., що 

«в такому разі інші військові формування Президентові України 

навіть в особливий період прямо не підпорядковувалися, а це не 

сприяло виконанню функцій Глави держави, який… мав коор-

динувати діяльність державних органів у галузі оборони» [83].  

Таблиця 2.3 

Відмінності в поглядах на склад Збройних Сил України  

Концепція оборони і будівництва 

Збройних Сил України  

(від 11.10.1991) 

Закон «Про збройні сили України»  

(від 6.12.1991) 

- Сухопутні війська (Війська назем-

ної оборони); 

- сухопутні війська (війська наземної 

оборони); 

- Військово-повітряні сили і Сили 

протиповітряної оборони (Війська 

повітряної оборони); 

- військово-повітряні сили (війська 

оборони повітряного простору); 

- Військово-морські сили; - військово-морські сили; 

- Прикордонні війська;  

- Республіканська гвардія;  

- війська цивільної оборони.  

5. Аналіз визначеної структури Збройних Сил дає підстави 

стверджувати про невідповідність положень цього Закону при-

йнятій раніше Концепції оборони і будівництва Збройних Сил 

України.  

Тут звертається увага на те, що вже законодавчо до складу 
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військ наземної оборони не включені Прикордонні війська, На-

ціональна гвардія (орган, що замінив Республіканську гвардію – 

прим. автора) і війська цивільної оборони (таблиця 2.3).  

З метою забезпечення обороноздатності України, боєготовнос-

ті військ, підтримання дисципліни і правопорядку серед особо-

вого складу, надання процесу реформування угруповань військ 

керованого характеру Президент України 12 грудня 1991 року 

видав Указ «Про Збройні Сили України», яким постановлено: 

на базі військ Київського, Одеського, Прикарпатського війсь-

кових округів, сил Чорноморського Флоту, інших військових 

формувань, що дислокуються на території України, створити 

Збройні Сили України;  

всю цю роботу провести відповідно до Концепції про оборону і 

створення Збройних Сил України, схваленої Верховною Радою 

України (насправді, Верховною Радою України була прийнята 

«Концепція оборони та будівництва Збройних Сил України»); 

Міністр оборони України у виконанні функціональних обов'яз-

ків підпорядковується безпосередньо Президенту України і на 

нього покладаються обов'язки Командуючого Збройними Сила-

ми України. 

На жаль, вище вже відзначався той факт, що прийняті і про-

аналізовані вище закони вже вступали в певне протиріччя з 

прийнятою і розглянутою вище Концепцією оборони та будів-

ництва Збройних Сил України.   

Вважаю за доцільне розглянути положення ще одного законо-

давчого акту, який торкається місця і ролі Збройних Сил Украї-

ни в загальній системі національної безпеки держави.  

Зокрема, 19 жовтня 1993 року Верховною Радою України 

прийнята Воєнна доктрина України (далі – Воєнна доктрина), 

яка є сукупністю основоположних настанов і принципів щодо 

організації та забезпечення безпеки особи, народу і держави 

шляхом політичних, дипломатичних, економічних та воєнних 

заходів.  

В цьому документі нас цікавитимуть ті положення, що стосу-

ються місця і ролі Збройних Сил України в загальній системі 

забезпечення безпеки держави. 
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1. Визначено, що «стратегічним завданням України в галузі 

оборони є захист її державного суверенітету і політичної неза-

лежності, збереження територіальної цілісності та недоторкан-

ності кордонів».  

Виходячи з цього положення, на думку автора, можна ствер-

джувати, що оборона України є спільним завданням і відповіда-

льністю всіх державних структур, кожна з яких виконує лише їй 

властиві специфічні функції у відповідному секторі безпеки і 

потребує об’єднання зусиль всіх наявних воєнних організацій 

держави для забезпечення її безпеки від посягань як ззовні, так і 

зсередини (див. рис. 2.4). 

2. Передбачається, що Україна «застосовує свої Збройні Сили 

виключно у випадках збройної агресії проти неї та посягань на її 

територіальну цілісність, недоторканність державних кордонів 

або при виконанні своїх міжнародних зобов'язань».  

Хочу звернути увагу на те, що в тексті цього документу вжито 

такі слова: «…у випадках збройної агресії проти неї та посягань 

на її територіальну цілісність, недоторканність державних кор-

донів…». На думку автора, це ще раз підтверджує тезу, вислов-

лену вище, що і прийнята Воєнна доктрина не заперечує можли-

вість застосування Збройних Сил України всередині країни.  

Поясню цю думку. В Законі «Про оборону України» чітко ви-

значена сфера застосування Збройних Сил України – це захист 

держави «…від воєнного нападу ззовні…». А тому застосування 

Збройних Сил у разі агресії проти України є цілком зрозумілим і 

не потребує додаткового обговорення чи аналізу.   

Що ж стосується застосування Збройних Сил у разі посягань 

на територіальну цілісність України та недоторканність держав-

них кордонів, то це викликає певний сумнів.  

Новітня історія Європи дає приклад появи загроз для територі-

альної цілісності і недоторканості кордонів держави саме всере-

дині її, особливо при наявності в ній багато чисельної, компакт-

но проживаючої етнічної групи. Особливо яскраво це видно на 

прикладі Союзної Федеративної Республіки Югославії. Цю тезу 

підтверджує, наприклад, війна Словенії за незалежність у 1991 

році, війна Хорватії за незалежність у 1991-1992 роках, Босній-

ська війна у 1992 році та інші. 
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Це актуально і для України. Тим паче, якщо пригадати заклики 

до створення окремої республіки на сході України у 2004 році, 

відокремлення від України Буковини або ж Закарпаття, діяль-

ність проросійських громадських організацій в Криму тощо. 

У мирний час основний тягар з питань виявлення, нейтралізації 

та ліквідації внутрішніх загроз, у тому числі і територіальній ці-

лісності держави, несуть на собі міліція, Національна гвардія та 

Служба безпеки, а забезпечення недоторканності державного 

кордону є головним завданням Прикордонних військ.  

Таким чином, застосування Збройних Сил для вирішення за-

вдань, за які відповідають інші військові державні структури, є, 

м’яко кажучи, сумнівним. А в цій редакції Воєнної доктрини та-

ка можливість, хоча й опосередковано, не виключається.  

Напевно, таких питань не виникало б, якби в цьому документі 

було записано, наприклад, що Україна застосовує свої Збройні 

Сили виключно у разі посягань на її незалежність, територіальну 

цілісність та недоторканність державних кордонів шляхом 

збройної агресії. Це, зрозуміло, у тому випадку, що Збройні Си-

ли України як військова державна структура відповідають за ус-

унення лише зовнішніх загроз існування держави. 

Довідка. Під агресією (від лат. aggressio - напад) розуміється між-

народно-правове поняття, яке означає незаконне застосування  

збройної сили однією державою проти суверенітету, територіальної 

недоторканості або політичної незалежності іншої держави або на-

роду (нації). 29-ю сесією ООН 14 грудня 1974 року затверджена резо-

люція «Про визначення агресії», якою визначений перелік конкретних 

актів, які кваліфікуються як «агресія». 

Так до прямої агресії, незалежно від оголошення війни, відносяться 

наступні дії:  

вторгнення або напад збройної сили однієї держави на територію 

іншої держави;  

військова окупація території держави (який би тимчасовий харак-

тер вона не носила), яка є результатом цього вторгнення або нападу 

збройних сил; 

будь-яка анексія території іншої держави (або її частини), яка є ре-

зультатом застосування збройної сили; 

бомбардування збройними силами однієї держави території іншої 

держави або застосування будь-якої зброї однією державою проти 
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іншої держави;  

блокада портів або берегів держави збройними силами іншої дер-

жави;  

напад збройних сил однієї держави на сухопутні, військово-морські і 

військово-повітряні сили іншої держави;  

застосування однією державою своїх збройних сил, які знаходяться 

на території іншої держави за угодою, проти третьої держави з 

порушенням умов угоди;  

будь-яке продовження перебування таких збройних сил на території 

іншої держави після припинення дії угоди. 

Під непрямою агресією розуміється застосування збройних сил одні-

єю державою проти іншої, але замасковано, коли ці збройні сили при-

ховують свій зв’язок з конкретною державою, хоча фактично діють 

від його імені або за його дорученням. 

3. Воєнною доктриною передбачено, що Україна «забороняє 

застосовувати власні Збройні Сили для розв'язання політичних 

завдань на своїй території». 

Таке формулювання, на думку автора, теж дає підстави для 

можливості прийняття рішення вищим державним керівництвом 

про застосування Збройних Сил України у повному складі або 

частково для вирішення певних завдань всередині держави, зви-

чайно, за виключенням політичних. Візьмемо для прикладу 

спробу певної етнічної групи, представники якої компактно на-

селяють якусь частину території України, збройним або іншим 

шляхом вирішити завдання щодо отримання власного держав-

ного утворення на цій території, або приєднати її до іншої краї-

ни. Тоді це політична проблема чи ні? 

Якби під Збройними Силами України розумілася сукупність 

військових державних структур, то питання щодо можливості 

застосування певних її складових всередині країни автоматично 

знімалося б. Адже визначена державна структура як складова 

частина Збройних Сил вирішувала б проблеми, що виникають 

всередині держави, відповідно до своїх завдань, які передбачені 

вітчизняним законодавством. 

4. Стверджується, що основним завданням Збройних Сил є 

«захист незалежності, територіальної цілісності, недоторканнос-

ті України».  

Це положення, на думку автора, також на користь висновку 
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про те, що Збройні Сили держави повинні бути об’єднанням різ-

них за призначенням воєнних організацій.   

5. Визнаний спосіб, яким забезпечується незалежність, терито-

ріальна цілісність і недоторканість України – це захист.  

В попередніх розглянутих законах вживалося словосполучення 

«збройний захист». Напевне, є сенс в тому, що вилучено слово 

«збройний». Адже ж Збройні Сили за своєю суттю і є озброєною 

організацією, яка тільки і призначена для вирішення визначених 

завдань методами збройної боротьби. 

 

6. Визначений перелік державних структур, які діють у воєн-

ний час – це Збройні Сили, Прикордонні війська, Національна 

гвардія, Служба безпеки, війська внутрішньої і конвойної охо-

рони Міністерства внутрішніх справ та формування Цивільної 

оборони України. Схематично участь державних структур в 

обороні держави відображено на рис. 2.8.  

Як видно з цього формулювання, в Україні визнано існування 

ще однієї самостійної військової структури, яка виконує певні 

завдання в інтересах оборони держави – це формування Цивіль-

безпосередній вплив 
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України 
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Рис. 2.8. Суб’єкти впливу на оборону України у воєнний час  

(відповідно до Воєнної доктрини України від 19.10.1993 р.) 
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ної оборони. Адже в розглянутій вище «Концепції  оборони та 

будівництва Збройних Сил України» відзначалося, що війська 

цивільної оборони визнавалися складовою частиною Військ на-

земної оборони Збройних Сил України. 

Слід зазначити, що наведене положення Воєнної доктрини де-

що суперечить також вимогам Закону «Про оборону України». 

Адже цим Законом передбачалася можливість створення (існу-

вання) в державі інших військових формувань, які можуть залу-

чатися до виконання завдань оборони держави в воєнний час. 

Воєнною доктриною існування цих військових формувань вже 

не передбачалося. Перелік військових формувань держави, які 

забезпечують її безпеку був чітко визначений і чітко обмежений. 

Хоча, на час затвердження цієї Воєнної доктрини в Україні вже 

були створені і функціонували війська внутрішньої та конвойної 

охорони як складова частина Міністерства внутрішніх справ 

(Закон України від 26 березня 1992 року «Про війська внутріш-

ньої та конвойної охорони»). 

Але можна спробувати і заперечити цьому твердженню. Адже 

в Воєнній доктрині визначено лише перелік військових форму-

вань держави, які діють у воєнний час разом із Збройними Си-

лами. Тобто це, теоретично, не заперечує можливості створення 

і функціонування інших військових державних структур, які 

можуть виконувати завдання в інтересах оборони держави ви-

ключно самостійно, без взаємодії з іншими військовими держа-

вними структурами, тим паче, зі Збройними Силами. А це, з 

огляду на історію ведення воєн та збройних конфліктів минуло-

го і сучасності, є, м’яко кажучи, малоймовірним, якщо не сказа-

ти, що абсурдним.   

7. Визначено, що «Збройні Сили України мають у своєму скла-

ді види і роди військ та інші військові формування і об'єкти» 

(рис. 2.9). 

З цього можна зробити висновок про те, що Воєнною доктри-

ною передбачена можливість створення додаткових військових 

формувань, але ці військові формування можуть бути тільки в 

складі Збройних Сил. Але цим твердженням положення Воєнної 

доктрини вступили в протиріччя з вимогами Закону «Про 

збройні сили України» щодо визначеного складу Збройних Сил, 
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про що мова йшла вище.   

Якщо розуміти завдання Збройних Сил як об’єднання держав-

них структур, призначених для спільної ліквідації зовнішніх і 

внутрішніх загроз, то такий їх склад, відображений на рис. 2.9, 

дає поштовх для розвитку військового будівництва в більш ши-

ршому аспекті. Але ж закони, про які йшла мова вище, значно 

звузили функції Збройних Сил у сфері безпеки країни і спряму-

вали їх зусилля лише на відсіч агресії проти України ззовні. Їх 

склад, визначений в Законі «Про збройні сили України» (див. 

рис. 2.7) дозволяє розвивати військове будівництво в значно об-

межених рамках. 

 
8. Визначено, що Воєнна доктрина є основою воєнного будів-

ництва держави, «доктринальні положення є обов'язковими для 

державних органів» і є «основою узгодження їх зусиль у зміц-

ненні національної безпеки України». На основі Воєнної докт-

рини розробляються концепції будівництва видів збройних сил, 

родів військ, інших військових формувань України і конкретні 

програми їх реалізації.  

Автор не поділяє точку зору, наприклад, Кузьмука О.І, що Во-

єнна доктрина «покладала на Воєнну організацію держави за-

вдання, які не могли бути виконані (оборона від воєнного напа-

ду будь-якої держави, надійний захист від нападу з повітряно-

космічного простору, суші та моря)» та «за реальних конкретно-

історичних умов обсяг завдань Воєнної організації держави мав 

бути дещо зменшений з одночасним акцентом на міжнародні 

гарантії безпеки» [83]. Причиною цієї незгоди є наступне: 

по-перше, Воєнна доктрина, за визначенням, являє собою де-

кларацію про державну політику в галузі військової (оборонної) 

Рис. 2.9. Структура Збройних Сил України  

(відповідно до Воєнної доктрини України від 19.10.1993 р.). 
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безпеки, систему офіційних поглядів і положень, що встановлює 

напрямок військового будівництва, підготовки держави і зброй-

них сил до війни, способи і форми її ведення. Вона має стратегі-

чне, довгострокове спрямування; 

по-друге, ще раз повторюся, що на час прийняття Воєнної док-

трини України такого поняття як Воєнна організація держави як 

об’єднуючої структури всіх державних органів в галузі оборони 

не існувало; 

по-третє, смислове навантаження терміну «Воєнна організація 

держави» на той час офіційно також не було визначене, а лише 

було предметом дискусій в середовищі фахівців у галузі воєнної 

науки.    

Слід зазначити, що робота щодо удосконалення вітчизняного 

законодавства в сфері оборони і захисту держави не припиняли-

ся. Зокрема, і в розглянуті вище законодавчі акти вносилися змі-

ни і доповнення, що диктувалися практичними питаннями буді-

вництва Збройних Сил та змінами поглядів керівництва держави 

на їх місце і роль в системі забезпечення національної безпеки. 

Так, 21 жовтня 1993 року Верховна Рада України внесла зміни 

до Закону «Про збройні сили України». Цими змінами визна-

чено, що до складу Збройних Сил входять такі види: сухопутні 

війська (війська наземної оборони); війська повітряної оборони 

(військово-повітряні сили і сили протиповітряної оборони); вій-

ськово-морські сили. Схематично запропонована структура 

Збройних Сил відображена на рис. 2.10.  

 

Рис. 2.10. Структура Збройних Сил України  

(згідно зі змінами до Закону «Про Збройні Сили України» від 21.10.1993 р.). 
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Тобто, ці зміни торкнулися формулювання назви і складу виду 

Збройних Сил, обов’язком якого є захист повітряного простору 

держави. Адже Указом Президента України від 28 січня 1993 

року на базі Військово-Повітряних Сил та Військ Протиповітря-

ної оборони України розпочалося формування єдиного виду 

Збройних Сил України – Військ Повітряної оборони (ВПО). 

Правда, новоутворений вид Збройних Сил проіснував нетрива-

лий час. 20 квітня 1995 року Указом Президента України Війсь-

ка Протиповітряної оборони відновлені як вид в складі Зброй-

них Сил. 

Звертає на себе увагу вільне використання термінів у законо-

давчому акті. Наприклад, в 1991 році в аналізованих вище нор-

мативно-правових актах вживаються терміни «війська повітря-

ної оборони» або «війська оборони повітряного простору», а 

вже у 1993 році – знову ж «війська повітряної оборони».  

 

Також 20 жовтня 1994 року Верховною Радою України внесені 

зміни і доповнення до Закону «Про оборону України». Прав-

да, ці зміни і доповнення торкнулися лише питань територіаль-

Рис. 2.11. Суб’єкти, що виконують завдання територіальної оборони 

(відповідно до змін до Закону «Про оборону України» від 20.10.94) 
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ної  оборони. 

Прийнятими змінами визначено, що для виконання завдань те-

риторіальної оборони в межах своєї компетенції залучаються 

Збройні Сили, Національна гвардія, Служба безпеки, органи та 

війська Міністерства внутрішніх справ, Прикордонні війська, 

війська Цивільної оборони та інші військові формування, ство-

рені відповідно до законодавства (рис. 2.11). 

Таким чином, були усунуті недоліки щодо переліку державних 

структур, які залучаються до вирішення завдань територіальної 

оборони, про які мова йшла вище. Адже територіальна оборона 

є «комплексом загальнодержавних, воєнних та спеціальних за-

ходів, що застосовуються під час загрози або відбиття агресії з 

метою охорони та захисту державного кордону від посягань ззо-

вні, забезпечення умов для надійного функціонування держав-

них органів, мобілізаційного та оперативного розгортання військ 

(сил), охорони важливих об'єктів і комунікацій, боротьби з ди-

версійно-розвідувальними силами та іншими озброєними фор-

муваннями агресора на території країни, а також радіаційного, 

хімічного, біологічного захисту військ і населення від наслідків 

аварій (зруйнувань) атомних електростанцій, об'єктів, небезпеч-

них у хімічному відношенні, та підтримання режиму воєнного 

стану». А тому виконання завдань територіальної оборони в бі-

льшій чи меншій мірі стосуються всіх державних структур, які 

беруть участь у захисті країни у разі розв’язання війни чи 

збройного конфлікту. 

Слід також зазначити, що в цьому законі використаний термін 

«військові формування». Таким чином визнається, що військові 

формування можуть мати статус окремої державної структури, а 

не статус підпорядкованої структури центрального державного 

органу. Це при тому, що змістовного визначення сутності термі-

ну «військові формування» в вітчизняному законодавстві ще не 

було.  

Військові науковці вважали, що військове формування – це за-

ново організована (сформована) або існуюча військова частина 

(з’єднання, об’єднання) [73]. Тобто визначені нижча і вища ор-

ганізаційні форми військового формування. Зі змісту цього фо-

рмулювання можна зробити висновок, що передбачається наяв-
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ність військових формувань лише у складі певної воєнної орга-

нізації або державної структури. Наприклад, яскравим свідчен-

ням того, що вітчизняна воєнна наука користувалася загально-

прийнятим терміном «військове формування» є те, що Воєнною 

доктриною України, проаналізованою вище, передбачалася ная-

вність військових формувань у складі Збройних Сил України. 

Також, слід зазначити, що законодавчо передбачалася наявність 

військових формувань, наприклад, у складі Служби безпеки Ук-

раїни.   

Конституція України (далі - Конституція), прийнята 28 черв-

ня 1996 року, на вищому правовому рівні визначила основи фу-

нкціонування і застосування Збройних Сил України, військових 

формувань та правоохоронних органів. 

Проаналізуємо деякі положення Основного Закону, які торка-

ються Збройних Сил України. 

1. Визначено, що «оборона України, захист її суверенітету, те-

риторіальної цілісності і недоторканності покладаються на 

Збройні Сили України».  

Таблиця 2.4 

Погляди на призначення Збройних Сил України 

№ 

з/п 

Найменування 

документу 

Дата  

прийняття 
Формулювання  

1. Концепція обо-

рони і будівни-

цтва Збройних 

Сил України 

11.10.1991 оборона України, відбиття будь-якої 

агресії; 

2. Закон України 

«Про оборону 

України» 

6.12.1991 збройний захист суверенітету, незалеж-

ності, територіальної цілісності  та не-

подільності України від воєнного напа-

ду ззовні; 

3. Закон України 

«Про збройні 

сили України» 

6.12.1991 збройний захист незалежності, терито-

ріальної цілісності та недоторканності 

України; 

4. Воєнна доктри-

на України 

19.10.1993 захист незалежності, територіальної 

цілісності, недоторканності України; 

5. Конституція 

України 

28.06.1996 оборона України, захист її суверенітету, 

територіальної цілісності і недоторкан-

ності. 

Це формулювання призначення Збройних Сил дещо відрізня-
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ється від того, як воно подавалося в розглянутих вище законода-

вчих актах (див. табл. 2.4). 

Завдання Збройних Сил, визначене Основним Законом, підтве-

рджує раніше висловлену думку щодо необхідності більш ши-

рокого розуміння місця і ролі Збройних Сил України в загальній 

системі забезпечення безпеки держави, ніж те, що визначене в 

розглянутих вище законах чи інших нормативно-правових ак-

тах. Раніше вже говорилося про те, що закони «Про оборону Ук-

раїни» та «Про збройні сили України» значно обмежили роль 

Збройних Сил, надавши їм функції забезпечення безпеки держа-

ви лише від зовнішніх посягань.  

Автором акцентувалася увага на тому, що загрози сувереніте-

ту, територіальної цілісності і недоторканності держави можуть 

надходити не тільки ззовні, але і зсередини. Одним з прикладів 

цього є конфлікт, який переріс у збройне протистояння, між ал-

банцями та сербами у автономному краї Косово, що був у складі 

Сербії, вже після розпаду Югославії. Результатом цього стало 

утворення незалежної держави Косово, яка на даний час визнана 

вже більшістю країн Європи.  

 

В розглянутому вище Законі «Про оборону України» визначе-

Рис. 2.12. Механізм забезпечення оборони України  

(відповідно до Закону «Про оборону України» від 6.12.1991 р.) 
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но, що оборона України являє собою «комплекс політичних, 

економічних, екологічних, воєнних, соціальних і правових захо-

дів щодо забезпечення незалежності, територіальної  цілісності, 

захисту інтересів держави і мирного життя народу» (рис. 2.12). З 

цього формулювання слідує, що суто воєнні заходи при забезпе-

ченні оборони держави розглядаються не основними (навіть, у 

цьому формулюванні розміщені після переліку екологічних за-

ходів). Звичайно ж, воєнні заходи відіграватимуть ключову і ви-

рішальну роль безпосередньо у разі розв’язання війни проти Ук-

раїни, або ж втягування її у збройний конфлікт.   

Тому покладання завдань з оборони держави тільки на одну 

військову державну структуру, а саме Збройні Сили, як це ви-

значено в Конституції, на думку автора, є дещо некоректним. 

2. Встановлено, що «забезпечення державної безпеки і захист 

державного кордону України покладаються на відповідні війсь-

кові формування та правоохоронні органи держави, організація і 

порядок діяльності яких визначаються законом». 

Отже Основним Законом закріплюється використання терміну 

«військові формування» при відсутності його офіційного тлума-

чення. Така позиція дає підстави для двоякого погляду на війсь-

кові формування.  

По-перше. Підтверджується висловлена вище думка про те, що 

відтепер військові формування можуть мати статус окремої во-

єнної організації держави або державної військової структури 

нарівні, наприклад з Збройними Силами України або правоохо-

ронними органами.   

По-друге. Наявність такого формулювання навертає на думку 

про те, що Конституція надає можливості для більш широкого 

тлумачення терміну «Збройні Сили України». Адже в ній не на-

писано, що утворені відповідно до вітчизняного законодавства 

військові формування або військові формування, які є в складі 

правоохоронних органів, не можуть бути складовою частиною 

Збройних Сил держави. 

3. Зазначено, що «Збройні Сили України та інші військові фо-

рмування ніким не можуть бути використані для обмеження 

прав і свобод громадян або з метою повалення конституційного 

ладу, усунення органів влади чи перешкоджання їх діяльності». 
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Таким чином, найвищим законодавчим актом України чітко 

визначені умови, при яких неможливе застосування власних 

Збройних Сил всередині держави. Нагадаю, що Воєнною докт-

риною України, яка аналізувалася вище, визначена ще одна 

умова, при якій забороняється застосування власних Збройних 

Сил  на своїй території – для  розв'язання політичних завдань. 

Тоді виникає логічне запитання: Якщо виникнуть умови, які не 

підпадають під перелік, визначений Конституцією, тоді що, мо-

жливе застосування Збройних Сил України всередині держави?  

Прикладом можливості виникнення такої ситуації є Російська 

Федерація, яка з 1994 року використовує свої армійські форму-

вання для виконання завдань у взаємодії з іншими військовими 

структурами держави на території Чеченської Республіки. Цим 

самим державна структура (воєнна організація), яка призначена 

для захисту свого багатонаціонального народу і держави від аг-

ресора, вищим керівництвом держави перетворена на знаряддя 

збройного впливу на окрему етнічну частину свого ж народу, і 

сама стала, так би мовити, агресором, гнобителем для цієї скла-

дової частки. Це ще раз засвідчує про те, що власні політичні 

помилки у певний критичний для себе момент керівництво дер-

жави може перекласти на плечі військових. Така постановка пи-

тання не може не насторожувати. 

І, на жаль, на думку автора, Конституція, теоретично, надає 

можливість вищому керівництву держави розглядати питання 

щодо застосування Збройних Сил всередині країни при виник-

ненні умов, відмінних від тих, які перераховані. Адже ж те, що 

не заборонено, можна сказати, - дозволено.  

Але виникає питання: Яка посадова особа або орган державної 

влади може прийняти рішення щодо застосування Збройних Сил 

України всередині держави при наявності інших умов, які не ви-

значені Конституцією і законами, та відсутності акту прямої аг-

ресії проти країни?  

Адже Конституцією однозначно, конкретно і чітко визначено, 

що Президент України як Верховний Головнокомандувач 

Збройних Сил України має право приймати рішення «про вико-

ристання Збройних Сил України у разі збройної агресії проти 

України» (ст.106, п.19). І більше ніяких уточнень, приміток, до-
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повнень тощо. 

4. Аналіз положень Конституції дає підстави стверджувати, що 

суб’єктами забезпечення безпеки держави є Збройні Сили Укра-

їни, військові формування та правоохоронні органи держави 

(рис. 2.13). 

На думку автора, одночасне вживання термінів «військові фо-

рмування» та «правоохоронні органи» є, дещо, некоректним. 

Адже в складі правоохоронних органів є свої законодавчо ви-

значені військові формування. Наприклад, внутрішні війська в 

складі Міністерства внутрішніх справ України. Є військові фор-

мування і в складі Служби безпеки України. 

 
5. Одним з важливих положень Конституції є те, що нею забо-

роняється створення і функціонування на території України 

будь-яких не передбачених законом збройних формувань. 

6. Конституцією визначена можливість «направлення підрозді-

лів Збройних Сил України до іншої держави» (ст.85, п.23). Вва-

жаю таке формулювання, м’яко кажучи, некоректним. Поясню 

свою думку. 

Наведене вище формулювання, яке випливає з повноважень 

Верховної Ради України, визначає, що найбільшим військовим 

формуванням, яке має конституційне право перебувати за ме-

жами держави є таке, що має статус «підрозділ». Воєнна наука 

безпосередній вплив 

  

Рис. 2.13. Суб’єкти забезпечення безпеки України  
(відповідно до Конституції України). 

 

 

взаємодія і координація зусиль 
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Сили  

України 

Інші військові 
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органи 
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визначає, що «підрозділ – це військове формування, яке має, як 

правило, постійну організацію і однорідний склад. До підрозділу 

відносяться: батальйон, дивізіон, ескадрилья, рота, батарея, лан-

ка, бойова частина корабля, взвод, відділення, обслуга, екіпаж та 

інші» [72, с. 565]. 

Слід зазначити, що на час прийняття Конституції за межами 

держави вже виконували миротворчі завдання, наприклад, 240-й 

і 60-й окремі спеціальні батальйони, 15-й окремий вертолітний 

загін, які мають статус, вищий за «підрозділ». Ці військові фор-

мування відносяться вже до категорії «військова частина». Адже 

військова частина – це «організаційно самостійна бойова і адмі-

ністративно-господарська одиниця в усіх видах Збройних Сил. 

До військових частин відносяться всі полки, кораблі 1, 2 і 3 ран-

гів, окремі батальйони (дивізіони, ескадрильї, які не входять у 

склад полків, а також окремі роти, які не входять до складу ба-

тальйонів і полків). Військовій частині встановлюється дійсне 

найменування (номер, штат, найменування). Полкам, окремим 

батальйонам, окремим дивізіонам, окремим ескадрильям вру-

чається бойовий прапор» [72, с. 150]. 

Слід зазначити, що на час написання цієї роботи, за межами 

України, зокрема, в Республіці Ірак в період з 2003 по 2005 рік 

виконували завдання 5-а, 6-а, 7-а окремі механізовані бригади, 

які підпадають під статус «з’єднання», що у військовій ієрархії є 

вищим за статус «підрозділ» або «військова частина». Тому, що 

з'єднання – це «військове формування, яке складається з декіль-

кох частин або з'єднань меншого складу, як правило, різних ро-

дів військ, спеціальних військ (служб), а також частин (підрозді-

лів) забезпечення і обслуговування. Існують з’єднання постійної 

та непостійної (тимчасової) організації. В залежності від складу 

і завдань, які вирішуються, є оперативні, оперативно-тактичні і 

тактичні з’єднання. До тактичних з’єднань відносяться – різні 

дивізії, бригади та інші» [73, с. 688]. А до складу механізованих 

бригад, які виконували завдання в Іраку, входили по 3 окремих 

батальйони (а це вже військові частини) та різні підрозділи бо-

йового, технічного та тилового забезпечення і обслуговування. 

Звичайно, що критики можуть стверджувати, що слово «під-

розділ» має і інше значення, наприклад, це «частина, розділ чо-
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го-небудь, який є складовою більшої частини» [95, с. 1018]. А 

тому його можна застосовувати в такому вигляді, як це подано в 

Конституції.  

Але таке тлумачення тяжко уявити по відношенню до Зброй-

них Сил. Адже так можна домовитися до того, що, наприклад, 

Збройним Силам Радянського Союзу в роки Великої Вітчизня-

ної війни 1941-1945 років протистояли не збройні сили фашист-

ської Німеччини, а лише їх підрозділи, або ж в Афганістані про-

тягом 1979-1989 років перебував не обмежений контингент ра-

дянських військ, який за своєю міццю перевищував бойові мож-

ливості загальновійськової армії, а лише підрозділи Збройних 

Сил СРСР. Подібні аналогії можна продовжити, при бажанні.  

Воєнна наука встановила і використовує чітку ієрархію війсь-

кових формувань: підрозділ (нижча ланка), військова частина, 

з’єднання, об’єднання (вища ланка). 

Забігаючи наперед, слід зазначити, що лише в 2000 році Зако-

ном «Про порядок направлення підрозділів Збройних Сил Укра-

їни до інших держав» було визначено зміст поняття «підрозділ 

Збройних Сил України». Це – «військовий підрозділ, що нале-

жить до сухопутних військ (військ наземної оборони), сил про-

типовітряної оборони, військово-повітряних, військово-

морських або спеціальних сил (військ) Збройних Сил України, 

має постійну чи тимчасову організацію, оснащений легкою 

зброєю чи важкою бойовою технікою, яка підпадає під дію До-

говору про звичайні збройні сили в Європі, перебуває під ко-

мандуванням особи, відповідальної перед Україною та іншою 

державою за поведінку своїх підлеглих, які зобов'язані додержу-

ватися внутрішньої дисципліни, норм міжнародного права, і  

направляється  до  іншої  держави з метою виконання бойових 

або миротворчих завдань».  

На думку автора це формулювання є невдалим, бо занадто ши-

роке та обтяжливим.  

Проведений вище аналіз законодавчих актів України з питань 

безпеки і військового будівництва, прийнятих в період з 1991 по 

1996 роки, дає підстави зробити наступні висновки: 

1. Воєнна наука незалежної України і, відповідно, законодавст-

во при визначенні поглядів на місце, роль і завдання Збройних 
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Сил в загальній системі забезпечення безпеки держави та їх 

складу (структури) вибрали власний особливий шлях.  

Незважаючи на те, що в першому документі (Концепції оборо-

ни та будівництва Збройних Сил України), прийнятому незале-

жною державою з метою створення і розбудови власних силових 

структур, визначено, що Збройні Сили України є сукупністю 

військових державних структур, що забезпечують захист Украї-

ни і її народу від зовнішніх і внутрішніх загроз, наступні зако-

нодавчі акти (закони «Про оборону України», «Про Збройні Си-

ли України», Воєнна доктрина України і, нарешті, Конституція 

України) визначили, що Збройні Сили України є окремою само-

стійною військовою державною структурою, відповідальною за 

ліквідацію лише зовнішніх загроз безпеки. 
Таблиця 2.5 

Умови, при яких забороняється застосування Збройних Сил України всере-

дині держави 

№ 

з/п 

Найменування 

документу 

Дата 

прийняття 
Характеристика умов заборони 

1. Воєнна доктри-

на України 

19.10.1993 - для розв'язання політичних завдань; 

2. Конституція 

України  

28.06.1996 - для обмеження прав і свобод грома-

дян; 

- для повалення конституційного ладу; 

- для усунення органів влади; 

- для перешкоджання діяльності орга-

нів влади. 

2. Законодавчими актами визначене призначення Збройних 

Сил України та чіткі умови, які забороняють їх застосування 

всередині держави (табл. 2.5). Однак, формулювання цих поло-

жень дають можливість вищому політичному керівництву дер-

жави розглядати питання щодо застосування Збройних Сил Ук-

раїни як військової державної структури на своїй території, тоб-

то всередині країни при виникненні умов, відмінних від окрес-

лених, при відсутності відкритої агресії проти України..  

3. Законодавством чітко не визначений загальний перелік дер-

жавних структур, які відповідають за певний конкретний напря-

мок (сферу, сектор) забезпечення безпеки України. Про це свід-

чить і перелік державних структур, які згадуються в законодав-
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чих актах і призначаються для виконання завдань у разі виник-

нення зовнішніх та внутрішніх загроз воєнного характеру, наве-

дений в таблиці 2.6.  

4. Наявність у Конституції України формулювання «відповідні 

військові формування та правоохоронні органи» дає підстави 

стверджувати, що крім тих, які вже передбачені законами, мо-

жуть існувати і інші. Прикладом цього є одночасне функціону-

вання Національної гвардії України і військ внутрішньої та кон-

войної охорони Міністерства внутрішніх справ України, які ду-

блювали певні завдання.  
Таблиця 2.6 

Перелік державних структур, які беруть участь у забезпеченні безпеки     Ук-

раїни 

№ 

з/п 

Найменування державної 

структури 

Найменування нормативно-правового акту 
Закон «Про 

оборону Ук-

раїни» 

(6.12.91) 

Воєнна  

доктрина 

України 

(19.10.93) 

Конституція 

України 

(28.06.96) 

1. Збройні Сили України + + + 
2. Прикордонні війська Ук-

раїни 
+ +  

3. Національна гвардія Ук-

раїни 
+ +  

4. Служба безпеки України + +  
5. війська (формування) Ци-

вільної оборони 
+ +  

6. органи та війська Мініс-

терства внутрішніх справ 

України 
+ +  

7. інші військові формуван-

ня 
+  + 

8. інші правоохоронні орга-

ни 
  + 

5. Відсутність в проаналізованих законодавчих актах будь-

якого згадування або посилання на термін «Воєнна організація 

держави» не дає змоги використовувати його для позначення 

сукупності (об’єднання) всіх інших державних структур, що 

спільно вирішують завдання з оборони України.  

Таким чином, в перші роки незалежності України штучно 
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створенні умови для різнобічного тлумачення: 

місця і ролі державних структур у загальній системі забезпе-

чення національної безпеки; 

напрямків військового будівництва.  

 

2.2. Дослідження окремих законодавчих актів у сферах наці-

ональної безпеки і оборони України, прийнятих у 1997-2000 

роках. 

 

Прийняття Конституції України, яка визначила основи діяль-

ності і застосування Збройних Сил України, інших військових 

формувань і правоохоронних органів держави, практика їх ство-

рення та розбудови вимагали удосконалення правової бази для 

їх подальшого функціонування і розвитку. А тому в цьому під-

розділі піддаються аналізу положення прийнятих в період з 1997 

по 2000 рік: Концепції (основ державної політики) національної 

безпеки України, Положення про Міністерство оборони Украї-

ни, Положення про Генеральний штаб Збройних Сил України, 

статути Збройних Сил України, нові редакції законів України 

«Про Збройні Сили України» та «Про оборону України». 

16 січня 1997 року Верховною Радою України схвалена Кон-

цепція (основи державної політики) національної безпеки 

України (далі – Концепція національної безпеки).  

В цьому документі визначено, що: 

- існування України як суверенної держави залежать від здійс-

нення цілеспрямованої політики щодо захисту її національних 

інтересів; 

- національна безпека держави досягається шляхом проведення 

виваженої політики у таких сферах, як політична, економічна, 

соціальна, воєнна, екологічна, науково-технологічна, інформа-

ційна тощо; 

- конкретні засоби  і шляхи забезпечення національної безпеки 

країни обумовлюються пріоритетністю національних інтересів, 

необхідністю своєчасного вжиття заходів, адекватних характеру 

і масштабам загроз цим інтересам; 

- одним з пріоритетних національних інтересів є забезпечення 

державного суверенітету, територіальної цілісності та недотор-
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канності кордонів; 

- можливими загрозами національної безпеки у воєнній сфері 

є: посягання на державний суверенітет України та її територіа-

льну цілісність; нарощування поблизу кордонів угруповань  

військ та озброєнь; воєнно-політична нестабільність та конфлік-

ти в сусідніх країнах; можливість застосування ядерної зброї та 

інших видів зброї масового знищення проти України; зниження 

рівня боєздатності Воєнної організації держави; політизація си-

лових структур держави; створення та функціонування незакон-

них збройних формувань;  

- основними напрямами державної політики національної без-

пеки у воєнній сфері є: створення ефективних механізмів і про-

ведення комплексних заходів щодо запобігання можливій агресії 

або воєнному конфлікту, локалізації та ліквідації їх наслідків;      

запобігання спробам та усунення порушень державного кордону 

і територіальної цілісності України;  

- система забезпечення національної безпеки - це організована 

державою сукупність суб'єктів (державних органів, громадських 

організацій, посадових осіб, окремих громадян), об'єднаних ці-

лями та завданнями щодо захисту національних інтересів, що 

здійснюють узгоджену діяльність; 

- основними функціями системи забезпечення національної 

безпеки є: створення і підтримка в  готовності сил та засобів; 

управління діяльністю системи; здійснення планової та операти-

вної діяльності; участь у міжнародних системах безпеки. 

Проаналізуємо ці та інші положення Концепції національної 

безпеки. 

1. Вперше офіційно використаний термін «Воєнна організація 

держави».  

Недоліком подібної постановки питання є: 

можливість тлумачення вжитого терміну не для конкретно взя-

тої держави, ім’я якої «Україна», а для будь-якої держави, так би 

мовити, абстрактної, віртуальної тощо; 

відсутність чіткого посилання (зараз є модним слово «месси-

джу») для фахівців у галузі воєнної науки, законотворців у роз-

ширенні змісту вжитого терміну і наповненні його конкретним 

смисловим навантаженням.   
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До того ж автори Концепції національної безпеки не завважили 

за потрібне взяти на себе відповідальність дати значення запро-

понованого терміну. Хоча, слід зазначити, серед військових спе-

ціалістів дискусія з цього питання мала місце як в Україні так і 

за її межами. Стисло погляди військових науковців щодо визна-

чення змісту терміну «Воєнна організація держави» наведені в 

додатку 2. 

 На думку автора, в Концепції національної безпеки слід зразу 

ж було використати словосполучення «Воєнна організація Укра-

їни». Це дало б змогу напрацьовувати пропозиції з складу цієї 

складної структури конкретно для реалій України, виходячи з 

аналізу наявних зовнішніх або внутрішніх загроз її безпеки. 

 

2. Відповідно до Концепції національної безпеки Воєнна орга-

нізація держави «включає в себе Збройні Сили України, Службу 

безпеки України, Національну гвардію України, внутрішні вій-

ська, органи і підрозділи Міністерства внутрішніх справ Украї-

ни, Прикордонні війська України, військові підрозділи Мініс-

терства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах 

захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, ін-

ші військові формування». Запропонована структура Воєнної 

організації держави схематично відображена на рис. 2.14.  

Це положення Концепції національної безпеки дещо супере-

чать (якщо можливе таке висловлювання) положенням Консти-

Рис. 2.14. Структура Воєнної організації держави  
(відповідно до Концепції (основ державної політики) національної безпеки 

України від 16.01.1997 р.). 
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туції України.  

Суть цієї суперечності в наступному.  

Конституцією передбачено, що забезпечення державної безпе-

ки покладається на «відповідні військові формування та правоо-

хоронні органи держави». На час прийняття Концепції націона-

льної безпеки до правоохоронних органів спеціального призна-

чення законодавчо відносилася лише Служба безпеки України. 

А Національна гвардія та міліція як орган Міністерства внутрі-

шніх справ нормами відповідних законів відносилася до катего-

рії «державний озброєний орган». Внутрішні війська, Прикор-

донні війська, військові підрозділи Міністерства з питань над-

звичайних ситуацій, інші військові формування, які згадуються 

в Концепції національної безпеки, за визначенням, ніяк не мож-

на віднести до категорії «правоохоронні органи». Про Збройні 

Сили в цьому сенсі немає потреби і згадувати. 

Таким чином, Концепцією національної безпеки вже не перед-

бачалося створення або існування інших правоохоронних орга-

нів, які були б складовою частиною системи забезпечення наці-

ональної безпеки держави у складі Воєнної організації держави. 

Якщо ж проаналізувати склад Воєнної організації держави, як 

це виписано безпосередньо в Концепції національної безпеки, то 

можна стверджувати, що Служба безпеки є не правоохоронним 

органом, а віднесена до категорії «військове формування». 

3. Воєнна організація держави як один із суб'єктів системи за-

безпечення національної безпеки «забезпечує оборону України, 

захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканно-

сті її кордонів; протидіє зовнішнім і внутрішнім загрозам воєн-

ного характеру; бореться з організованою злочинністю; забезпе-

чує захист населення в разі катастроф, стихійних лих, небезпеч-

них соціальних конфліктів, епідемій тощо». Сектори відповіда-

льності складових частин Воєнної організації держави в загаль-

ній системі забезпечення безпеки України, на думку автора, ві-

дображені на рис. 2.15. 

Виходячи з наведеного формулювання, можна зробити висно-

вок, що знайдено ім’я організації, яка об’єднує в собі державні 

структури, що виконують різні функції, але в цілому, взаємоді-

ючи одна з одною, вирішують питання забезпечення національ-
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ної безпеки у воєнній сфері. Про відсутність такої об’єднавчої 

організації наголошувалося вище при аналізі Закону «Про обо-

рону України» в редакції 1991 року. 

 

Автор цього дослідження скептично відноситься саме до тако-

го найменування цієї об’єднавчої організації. Адже раніше во-

єнна наука вже надала ім’я цій об’єднавчій організації і вона на-

зивалася Збройні Сили держави. Про це вже говорилося вище в 

підрозділі 1.1.  

На жаль, для подальшого розвитку законодавства у сфері наці-

ональної безпеки і оборони в Концепції національної безпеки 

мало уваги приділено саме Воєнній організації держави, окрім 

того, про що вже йшла мова вище. 

4. Наведеним визначенням призначення і складу Воєнної ор-

ганізації держави автоматично понижений статус Збройних Сил, 

які стали складовою частиною цієї організації (рис. 2.16). Таким 

чином, Збройні Сили були прирівняні за статусом до рівня ін-

ших державних інституцій у сфері оборони: Національної гвар-

дії, Прикордонних військ та інших. Це при тому, що місце і роль 

кожної з складових Воєнної організації держави (не принижую-

Сфера відповідальності 

Воєнної організації держави 

Рис. 2.15. Місце і роль Воєнної організації держави у системі забезпечення національної безпеки 

України (відповідно до Концепції (основ державної політики) національної безпеки України від 
16.01.1997 р.). 
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чи їх) в загальній системі забезпечення національної безпеки 

суттєво відрізняються.  

5. В Концепції національної безпеки застосований термін «вій-

ськові підрозділи Міністерства України з питань надзвичайних 

ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорно-

бильської катастрофи».  

Слід зазначити, що на час ухвалення Концепції національної 

безпеки існували війська Цивільної оборони, які відповідно до 

Закону «Про Цивільну оборону України» від 3 лютого 1993 року 

підпорядковувалися Кабінету Міністрів України, а безпосереднє 

керівництво ними здійснювалося начальником Штабу Цивільної 

оборони України. На ці війська покладалися завдання  щодо за-

хисту населення від наслідків аварій, катастроф, стихійного ли-

ха, воєнних дій, а також проведення рятувальних та інших не-

відкладних робіт.  

 
А Указом Президента України від 28 жовтня 1996 року визна-

чено, що «головним (провідним) органом у системі центральних 

органів виконавчої влади щодо забезпечення реалізації держав-

Рис. 2.16. Складові Воєнної організації держави, що забезпечують національну 

безпеку України (відповідно до Концепції (основ державної політики) націо-

нальної безпеки України від 16.01.1997 р.). 
.) 
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ної політики у сфері цивільної оборони, рятувальної справи, 

створення та функціонування систем страхового фонду докуме-

нтації, поводження з радіоактивними відходами, захисту насе-

лення і територій від надзвичайних ситуацій, запобігання цим 

ситуаціям та реагування на них, ліквідації їх наслідків та наслід-

ків Чорнобильської катастрофи» є Міністерство України з пи-

тань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від 

наслідків Чорнобильської катастрофи (далі - МНС України), яке 

здійснює «керівництво діяльністю органів управління, штабів, 

військ цивільної оборони». 

Таким чином, в наявності вільне використання термінів при 

позначенні одних і тих самих структур, яке не є припустимим по 

відношенню до основоположних нормативно-правових актів. 

Адже будь-який військовий спеціаліст вкаже на суттєву різницю 

в смисловому значенні термінів «підрозділ» та «війська». 

6. Цікавою є така теза в Концепції національної оборони: серед 

значного переліку пріоритетних національних інтересів визна-

чено лише один, який безпосередньо і цілком відноситься до 

військової сфери – це «забезпечення державного суверенітету, 

територіальної цілісності та недоторканності кордонів». 

Згідно з законодавством захист суверенітету України, її  тери-

торіальної цілісності і недоторканності покладаються на Збройні 

Сили України. Тобто забезпечення одного з основних націона-

льних інтересів воєнного характеру покладається лише на одну 

складову частину Воєнної організації держави.  

Можна стверджувати, що таким чином опосередковано за сво-

їм значенням Збройні Сили України прирівняні до статусу 

Воєнної організації держави. 

7. Постановою Верховної Ради України, якою схвалено Конце-

пцію національної безпеки, рекомендувалося Кабінету Міністрів 

України, міністерствам та іншим центральним органам виконав-

чої влади, які беруть участь у забезпеченні національної безпе-

ки, керуватися у своїй роботі цим документом, а також здійсни-

ти розробку загальнодержавних програм у даній сфері та інших 

законодавчих актів, що випливають з його положень.  

Як на практиці виконані ці рекомендації, буде розглянуто ниж-

че при аналізі прийнятих нормативно-правових актів. 
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Існування будь-якої організації, тим паче, такої складної, як 

Збройні Сили передбачає наявність відповідних органів управ-

ління. А тому Указом Президента України від 21 серпня 1997 

року затверджені Положення про Міністерство оборони Укра-

їни та Положення про Генеральний штаб Збройних Сил Ук-

раїни.  

Першим Положенням Міністерство оборони України (далі – 

Міністерство оборони) визнане центральним органом виконав-

чої влади і військового управління, у підпорядкуванні якого пе-

ребувають Збройні Сили України, та головним (провідним) ор-

ганом у системі центральних органів виконавчої влади із забез-

печення реалізації державної політики у сфері оборони. Також 

визначені основні завдання Міністерства оборони, його функції, 

права у питаннях забезпечення дер-

жавної політики у сфері оборони, 

здійснення воєнно-політичного, ад-

міністративного (повсякденного) уп-

равління Збройними Силами та інші 

питання. 

Аналіз змісту функцій Міністерст-

ва оборони свідчить про те, що у пи-

таннях забезпечення державної полі-

тики у сфері оборони ці функції роз-

повсюджуються не лише на Збройні 

Сили, але і на інші державні інсти-

туції. 

Іншим Положенням Генеральний штаб Збройних Сил України 

(далі – Генеральний штаб) визнаний головним військовим орга-

ном з планування оборони держави, управління застосуванням 

Збройних Сил, координації та контролю за виконанням завдань 

у сфері оборони органами виконавчої влади, органами місцевого 

самоврядування, військовими формуваннями та правоохорон-

ними органами, а також робочим органом Ставки Верховного 

Головнокомандувача (в особливий період).  

Серед повноважень Генерального штабу є такі, які розповсю-

джуються не тільки на Збройні Сили, а безпосередньо й на інші 

військові формування та правоохоронні органи. Зокрема, по від-

Емблема Міністерства  

оборони України 
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ношенню до цих державних структур у питаннях оборони Гене-

ральний штаб відповідно до покладених на нього завдань:  

здійснює стратегічне планування їх застосування для оборони 

держави; організовує територіальну оборону України;  

здійснює контроль за станом бойової та мобілізаційної готов-

ності, боєздатності органів управління, з'єднань, частин, установ 

і організацій;  

створює систему управління;  

організовує розроблення мобілізаційного розгортання;  

визначає потреби в особовому складі, озброєнні, військовій те-

хніці, матеріально-технічних, енергетичних, фінансових, інфор-

маційних ресурсах, продовольстві, земельних і водних ділянках, 

комунікаціях, фондах та майні, необхідних для належного вико-

нання завдань;  

здійснює координацію і контроль за 

підготовкою до виконання завдань 

оборони України; 

організовує застосування засобів 

державного розпізнавання, викорис-

тання цих засобів;  

організовує і забезпечує ефективне 

функціонування системи управління, 

приховане управління військами (си-

лами) і зброєю; 

доводить накази і директиви Верхо-

вного Головнокомандувача Збройних Сил, організовує їх вико-

нання та здійснює контроль за їх реалізацією;  

організовує комплектування військовослужбовцями;  

координує здійснення заходів щодо мобілізації (демобілізації);  

уточнює плани застосування;  

приймає в підпорядкування визначені органи управління, з'єд-

нання, військові частини, установи;  

організовує стратегічне розгортання. 

Аналізуючи ці повноваження Генерального штабу можна стве-

рджувати, що він є органом управління не лише Збройними Си-

лами, а й іншими військовими формуваннями та правоохорон-

ними органами, які є складовою частиною Воєнної організації 

Емблема Генерального шта-
бу Збройних Сил України 
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держави. Таким чином, напрошується думка про те, що цей вій-

ськовий орган управління повинен називатися, наприклад, «Ге-

неральний штаб Воєнної організації України». 

24 березня 1999 року Верховна Рада України відповідними За-

конами затвердила статути Збройних Сил України, а саме: 

Статут внутрішньої служби Збройних Сил України;  

Дисциплінарний статут Збройних Сил України;  

Статут гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України;  

Стройовий статут Збройних Сил України.  

Відомо, що статути Збройних Сил являють собою зведення, 

так би мовити, законів військової служби, на основі яких прохо-

дять повсякденне життя, виховання, навчання, бойова діяльність 

військ, взаємовідносин між військовослужбовцями тощо.  

Чим цікаві положення цих документів для нашого досліджен-

ня?  

1. На час затвердження статутів в кожному з них визначалося, 

що їх дія поширюється на Прикордонні війська, Національну 

гвардію, Службу безпеки, внутрішні війська Міністерства внут-

рішніх справ, війська Цивільної оборони та на інші військові 

формування, створені відповідно до законів України. Трішки 

забігаючи наперед, слід зазначити, що пізніше, в зв’язку з про-

веденням відповідних організаційних заходів (розформування, 

створення тощо), з цього переліку були виключені Прикордонні 

війська і Національна гвардія, а додатково включені Державна 

прикордонна служба України та Державна спеціальна служба 

транспорту.  

Таким чином, назви цих документів дають підстави стверджу-

вати, що вони відносяться до компетенції однієї державної стру-

ктури – Збройних Сил України, підпорядкованих лише Мініс-

терству оборони. Але, зі сказаного вище випливає, що їх дія по-

ширюється на інші державні структури, підпорядковані іншим 

державним органам влади, а саме Міністерству внутрішніх 

справ, Міністерству з питань надзвичайних ситуацій, Централь-

ному управлінню Служби безпеки, Державному комітету у 

справах охорони державного кордону (пізніше Адміністрації 

Державної прикордонної служби) тощо.  

Тобто дія статутів Збройних Сил України поширюється на інші 
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державні структури, які відповідно до розглянутої вище Конце-

пції (основ державної політики) національної безпеки України є 

складовою частиною Воєнної організації держави.  

Така постановка питання дає підстави до таких припущень: 

- перше: напевно, під Збройними Силами України слід розумі-

ти сукупність всіх державних військових структур (організацій, 

формувань тощо), які здатні забезпечити захист держави від 

впливу зовнішніх і внутрішніх загроз воєнного характеру; 

- або ж друге: якщо під сукупністю всіх державних військових 

структур, здатними забезпечити захист держави від впливу зов-

нішніх і внутрішніх загроз воєнного характеру, розуміється Во-

єнна організація держави, тоді, напевно, документи, дія яких 

поширюється на всі ці складові структури, повинні носити на-

зву, наприклад, «Статут …(далі – за напрямком)… Воєнної ор-

ганізації України». 

2. Слід зазначити, що в Статуті внутрішньої служби чітко ви-

значено, що Збройні Сили України – це військова державна 

структура, призначена для оборони України, захисту її сувере-

нітету, територіальної цілісності і недоторканності.  

Цим формулюванням дещо, можна сказати суттєво, змінено 

призначення Збройних Сил України, яке визначалося раніше За-

коном «Про оборону України» від 6.12.1991 р. - для збройного 

захисту суверенітету, незалежності, територіальної цілісності та 

неподільності України від воєнного нападу ззовні. Чому законо-

давцями змінено призначення Збройних Сил України, залиша-

ється зараз лише здогадуватися. 

11 січня 2000 р. Верховна Рада України прийняла Закон «Про 

розформування Національної гвардії України», відповідно до 

якого це військове формування перестало існувати, а Воєнна ор-

ганізації держави позбулася однієї своєї складової.  

Відповідно до вимог цього Закону особовий склад, військова 

техніка, озброєння, фонди та інше майно з'єднань, частин, за-

кладів і установ Національної гвардії передані до Збройних Сил 

України та внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ. 

5 жовтня 2000 року Верховна Рада України ухвалила нові ре-

дакції законів України «Про Збройні Сили України» (№2019-III) 
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та «Про оборону України» (№2020-III). Ці закони принципово 

відрізняється від аналогічних законів, прийнятих 6 грудня 1991 

року. А тому логічніше було б вважати їх цілком іншими зако-

нами, а не такими, в які внесені певні зміни і доповнення.  

Цікавим є те, що Закон, який визначає основи організації обо-

рони держави, місце, роль і повноваження різних державних ор-

ганів у цій важливій сфері («Про оборону України»), був 

прийнятий пізніше (якщо дивитися на реєстраційний номер), 

ніж Закон, що визначає завдання державного органу, що несе 

основний тягар відповідальності за оборону України («Про 

Збройні Сили України»). Незважаючи на це, розглянемо ці зако-

ни у їх логічній послідовності. 

Отже, Закон «Про оборону України» у новій редакції встано-

влює засади оборони України, а також повноваження органів 

державної влади, основні функції та завдання органів військово-

го управління, місцевих державних адміністрацій, органів міс-

цевого самоврядування, обов'язки підприємств, установ, органі-

зацій, посадових осіб, права та обов'язки громадян України у 

сфері оборони. 

 

Вважаю за доцільне проаналізувати деякі положення цього За-

Рис. 2.17. Механізм забезпечення оборони України  

(відповідно до Закону «Про оборону України» від 5.10.2000 р.) 
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кону.  

1. Наводиться зовсім інше формулювання терміну «оборона 

України» - це система політичних, економічних, соціальних, во-

єнних, наукових, науково-технічних, інформаційних, правових, 

організаційних, інших заходів держави щодо підготовки до 

збройного захисту та її захист у разі збройної агресії або зброй-

ного конфлікту (див. рис.2.17).  

Це формулювання за своєю суттю принципово відрізняються 

від того, яке наводилися в редакції аналогічного Закону, прий-

нятому у 1991 році (див. табл. 2.7).  

Цей же висновок можна застосувати і до положення Закону, 

яким визначено, на чому базується оборона України. 

Таблиця 2.7 

Відмінності у законодавчому визначенні термінів з питань оборони 

Найменування 

терміну 

Закон України «Про оборону України» 

редакція від 6.12.1991 р. редакція від 5.10.2000 р. 

оборона 

України 

- комплекс політичних,   

економічних, екологічних,  

воєнних, соціальних і  

правових заходів щодо 

забезпечення незалежнос-

ті, територіальної цілісно-

сті, захисту інтересів дер-

жави і мирного життя на-

роду; 

- система політичних, еко-

номічних, соціальних, воєн-

них, наукових, науково-

технічних, інформаційних, 

правових, організаційних, 

інших заходів держави щодо 

підготовки до збройного 

захисту та її захист у разі  

збройної агресії або зброй-

ного конфлікту; 

оборона  

України  

базується  

- на готовності Збройних 

Сил України, економіки, 

населення, території до 

оборони.  

 

- на готовності та здатності 

органів державної влади,  

усіх ланок воєнної організа-

ції України, органів місце-

вого самоврядування, Циві-

льної оборони України, на-

ціональної економіки до 

переведення з мирного на 

воєнний стан та відсічі 

збройній агресії, ліквідації 

збройного конфлікту, готов-

ності населення і території 

держави до оборони. 

2. Якщо розглянути положення щодо бази оборони України, то 
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можна стверджувати, що Цивільна оборона України як державна  

система органів управління, сил і засобів визнана окремою са-

мостійною складовою основи оборони держави і прирівняна, 

фактично, за своїм статусом до воєнної організації України.  

Це положення дещо суперечить розглянутій вище Концепції 

національної безпеки, якою військові підрозділи МНС України 

відносилися до складу Воєнної організації держави.  

Законом «Про війська Цивільної оборони України», прийнятим 

Верховною Радою України 24 березня 1999 року, війська Циві-

льної оборони визнані спеціалізованим військовим формуван-

ням, підпорядкованим МНС України. В цьому Законі немає 

будь-якого нагадування про те, що ці війська якимось чином 

відносяться до Воєнної організації держави. 

3. В Законі наводиться словосполучення «воєнна організація 

України» (ст. 2), тоді як Концепцією національної безпеки вве-

дено до використання словосполучення «Воєнна організація 

держави».  

Отже, Концепцією національної безпеки дана власна назва пе-

вній структурі як суб’єкту забезпечення національної безпеки 

держави, що об’єднує в собі низку інших державних структур 

нижчого організаційного рівня. А в розглянутому Законі (зва-

жаючи на порядок написанням цього словосполучення) перед-

бачається можливість надання іншого найменування цій струк-

турі вищого організаційного рівня, що об’єднує в собі інші дер-

жавні структури нижчого рівня. Адже Збройні Сили – це, по су-

ті, воєнна організація державного рівня, Національна гвардія – 

це теж воєнна організація державного рівня, Прикордонні війсь-

ка – теж воєнна організація, внутрішні війська – також воєнна 

організація і т.д. 

На жаль, у подальшому в Законі відсутнє будь-яке значення 

суті терміну «Воєнна організація держави», складу цієї структу-

ри, призначення тощо. 

4. Законом дане значення терміну «військове формування» – це 

створена сукупність військових об'єднань, з'єднань і частин та 

органів управління ними, які комплектуються військовослужбо-

вцями і призначені для оборони України, захисту її сувереніте-

ту, державної незалежності і національних інтересів, територіа-
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льної цілісності і недоторканності у разі збройної агресії, зброй-

ного конфлікту чи загрози нападу шляхом безпосереднього ве-

дення воєнних (бойових) дій.  

Виходячи зі змісту цього терміну, автор пропонує розглядати 

структуру військового формування у вигляді, який схематично 

відображений на рис. 2.18. 

Статус військового формування передбачає наявність двох оз-

нак: 

комплектування військовослужбовцями; 

призначення для захисту України в разі збройної агресії, 

збройного конфлікту чи загрози нападу шляхом безпосередньо-

го ведення воєнних (бойових) дій. 

 

Таким чином, комплектування певної державної структури 

військовослужбовцями дає підстави стверджувати, що вона зо-

бов’язана брати участь в безпосередньому веденні воєнних (бо-

йових) дій.  

Слід зазначити, що законодавче формулювання терміну «вій-

ськове формування» суттєво, можна сказати принципово, відрі-

зняється від того, яке прийняте для використання у середовищі 

військових науковців. Поясню цю думку. 

Військова наука вважає, що військове формування – це «зано-

во організована (сформована) або існуюча військова частина 

(з’єднання, об’єднання)» [73]. Таким чином, військовим форму-

ванням вважається окремий батальйон, полк, бригада, дивізія, 

корпус, армія, група армій, фронт та збройні сили на театрі во-

єнних дій та прирівняні до перерахованих.  

Тобто військова наука під військовим формуванням вбачає 

конкретну окремо взяту військову структуру певного органі-

Рис. 2.18. Погляди на структуру військового формування 

(відповідно до Закону «Про оборону України» від 5.10.2000 р.) 
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заційного рівня, в той час як українське законодавство під війсь-

ковим формуванням вбачає сукупність цих конкретних окремих 

військових структур. 

Можна, дещо, заперечити цьому твердженню автора, якщо 

врахувати, що такі військові структури як бригада, дивізія, кор-

пус, армія, фронт та прирівняні до них складаються з військових 

формувань меншого рівня. Тоді виникає питання: До якого пе-

реліку (статусу) структур віднести військову частину (напри-

клад, окремий батальйон, полк та прирівняні до них)? 

До того ж сучасна організаційно-штатна структура механізова-

них (танкових), артилерійських, авіаційних бригад, полків дає 

підстави стверджувати, що вони мають статус «військова части-

на», а тому вже не можуть називатися військовим формуванням. 

Адже, відповідно до наведеного в Законі формулювання, найме-

нше військове формування – це сукупність військових частин, 

тобто з’єднання, як мінімум.  

Чітке визначення призначення військового формування (для 

оборони України, захисту її суверенітету, державної незалежно-

сті і національних інтересів, територіальної цілісності і недотор-

канності у разі збройної агресії, збройного конфлікту чи загрози 

нападу шляхом безпосереднього ведення воєнних (бойових) дій) 

ставить під сумнів існування військових формувань в складі ін-

ших державних структур (наприклад, у складі МНС України). 

В додатку 3 наведені деякі інші погляди на визначення терміну 

«військове формування».  

5. Визначено, що участь в обороні держави разом із Збройними 

Силами України беруть у межах своїх повноважень також При-

кордонні війська, Служба безпеки, Міністерство внутрішніх 

справ, війська Цивільної оборони України, інші військові фор-

мування, а також відповідні правоохоронні органи (див.         

рис. 2.19). 

Наведеним формулюванням створюються деякі проблеми, суть 

яких полягає у наступному. 

Перше. В усіх розглянутих вище нормативно-правових доку-

ментах і в цьому Законі теж відзначається, що до виконання за-

вдань оборони держави залучається Служба безпеки, яка є дер-

жавним правоохоронним органом спеціального призначення. 
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Систему Служби безпеки складають Центральне управління, 

підпорядковані йому регіональні органи, органи військової 

контррозвідки, військові формування, а також навчальні, науко-

во-дослідні та інші заклади [8].  

Аналізуючи обов’язки Служби безпеки у сфері оборони дер-

жави, можна зробити висновок, що до виконання завдань з за-

безпечення захисту державного суверенітету, конституційного 

ладу і територіальної цілісності України від протиправних пося-

гань, сприяння Прикордонним військам в охороні державного 

кордону, сприяння забезпечення режиму воєнного та надзви-

чайного стану, а також ліквідації наслідків надзвичайних ситуа-

цій можуть залучатися, в основному, військові формування цьо-

го правоохоронного органу. Решта завдання покладаються на 

регіональні органи та органи військової контррозвідки, навчаль-

ні, науково-дослідні та інші заклади Служби безпеки.  

 
Зважаючи на формулювання терміну «оборона України», яке 

подане в першій редакції Закону (від 6.12.1991 р.), то включення 

всієї Служби безпеки у систему оборони держави є виправда-

безпосередній вплив 

  

Рис. 2.19. Державні структури, що беруть участь у обороні України  

(відповідно до Закону «Про оборону України» від 5.10.2000 р.). 
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ним. Хоча, це положення теж піддається сумніву з погляду на 

можливість участі цієї державної структури безпосередньо у во-

єнних діях. 

Якщо ж розглянути зміст формулювання терміну «оборона 

України», яке подане в новій редакції Закону, і в основі якого 

лежить перелік заходів з підготовки до збройного захисту та за-

хист держави у разі збройної агресії або збройного конфлікту, то 

логічно припустити, що до виконання завдань у сфері оборони 

держави повинна залучатися не вся Служба безпеки, а лише її 

військові формування, які мають відповідну структуру, укомп-

лектовані особовим складом та забезпечені технікою і озброєн-

ням.  

На думку автора, також потребують уточнення формулювання 

деяких наведених вище обов’язків Служби безпеки, до яких мо-

жуть залучатися військові формування. Адже формулювання 

цих обов’язків у вигляді «забезпечувати», «сприяти» є дуже ро-

зпливчатими та дають підстави для різного роду тлумачень, які 

мають суто суб’єктивний характер.  

Друге. До складу суб’єктів, які беруть участь в обороні держа-

ви включене також Міністерство внутрішніх справ. В розгляну-

тій вище Концепції національної безпеки визначено, що до 

складу суб’єктів забезпечення національної безпеки держави 

відносяться «внутрішні війська, органи і підрозділи Міністерст-

ва внутрішніх справ». 

Відповідно до діючих нормативно-правових документів Мініс-

терство внутрішніх справ є:  

- центральним органом виконавчої влади;  

- головним (провідним) органом виконавчої влади з питань фо-

рмування і реалізації державної політики у сфері захисту прав і 

свобод громадян, інтересів суспільства і держави від  протипра-

вних посягань, ведення боротьби із злочинністю, охорони гро-

мадського порядку, забезпечення громадської безпеки, безпеки 

дорожнього руху, охорони та оборони особливо важливих дер-

жавних об'єктів;  

- центральним органом управління [38]. 

Викладене вище дає підстави стверджувати, що законодавчо 

орган управління, яким є Міністерство внутрішніх справ, за сво-
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їм статусом прирівняний до державної структури, яка покликана 

здійснювати певні виконавчі функції (внутрішні війська, міліція 

та інші). Як відомо, в органу управління свої призначення, за-

вдання і функції, а у військового формування – свої. Це дві ве-

ликі різниці.  

Адже ж, наприклад, не говориться, що в обороні держави бере 

участь Міністерство оборони, а говориться, що Збройні Сили, не 

Державний комітет у справах охорони державного кордону Ук-

раїни, а Прикордонні війська, не Міністерство з надзвичайних 

ситуацій, а війська Цивільної оборони.  

Третє. Найменування посади Президента України як Верхов-

ного Головнокомандувача Збройних Сил України не відповідає 

суті і змісту покладених на нього завдань у сфері оборони дер-

жави. Але це тема окремого дослідження, яке буде проведене  

нижче. 

Четверте. В цьому Законі, який визначає засади оборони дер-

жави, крім положення щодо того, на чому базується оборона 

України, в подальшому ніде не зустрічається термін «Воєнна 

організація держави» або «Воєнна організація України». 

З цього можна зробити висновок про те, що ні військова наука 

ні вітчизняне законодавство не готові до законодавчого напов-

нення цього терміну більш глибоким змістом. Хоча, слід зазна-

чити, що в середовищі військових спеціалістів і науковців в цей 

час відбувалися і продовжуються зараз дискусії з цієї проблема-

тики (див. додаток 2). 

6. Повноваження Президента України, які йому надаються для 

організації відсічі збройній агресії проти держави не відповіда-

ють Конституції. Поясню це твердження. 

В цьому Законі говориться, що «у разі збройної агресії проти 

України або загрози нападу на Україну Президент приймає рі-

шення, окрім іншого, про застосування Збройних Сил України,  

інших військових формувань». В той же час в Основному Законі 

визначено, що Президент України вносить приймає рішення про 

використання лише Збройних Сил України у лише разі збройної 

агресії проти України. 

Закон «Про Збройні Сили України», прийнятий у новій реда-

кції, визначає  функції, склад Збройних Сил України, правові 



 80 

засади їх організації, діяльності, дислокації, керівництва та уп-

равління ними. 

Проаналізуємо деякі положення цього документу. 

1. Визначено, що на Збройні Сили України «покладаються 

оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісно-

сті і недоторканності». Вони забезпечують «стримування зброй-

ної агресії проти України та відсіч їй, охорону повітряного прос-

тору держави та підводного простору у межах територіального 

моря України». З'єднання, військові частини і підрозділи Зброй-

них Сил України можуть залучатися до здійснення заходів пра-

вового режиму воєнного і надзвичайного стану, посилення охо-

рони державного кордону і виключної (морської) економічної 

зони, континентального шельфу України, ліквідації надзвичай-

них ситуацій, надання військової допомоги іншим державам, а 

також брати участь у міжнародному військовому співробітницт-

ві та міжнародних миротворчих операціях. 

Таким чином, чітко визначені умови, при яких структурні еле-

менти Збройних Сил можуть застосовуватися, у тому числі, все-

редині держави при відсутності збройної агресії проти України. 

2. Збройні Сили України визнані військовим формуванням. В 

таблиці 2.8 наведені формулювання терміну «Збройні Сили Ук-

раїни», які подавалися в різних законах.  

Подібним визначенням законодавці вступили в суперечку з по-

ложеннями воєнної науки. Поясню свою думку. 

Відповідно до поглядів воєнної науки, найвищим військовим 

формуванням є об’єднання (фронт, група армій, збройні сили на 

театрі воєнних дій), яке складається з військових формувань 

нижчого рівня. Згідно ж з вітчизняним законодавством, найви-

щим військовим формування є сукупність об’єднань, з’єднань та 

частин. Цьому статусу в умовах України відповідали військові  

округи як територіальні загальновійськові оперативно-

стратегічні об'єднання частин, з'єднань, об'єднань, військово-

навчальних закладів і різних місцевих військових установ (Оде-

ський, Прикарпатський, Київський). Складовою частиною 

Збройних Сил є їх види, які призначені для ведення воєнних дій 

в певній сфері (на суші, на морі, в повітряному просторі) і скла-

даються з родів військ (сил), спеціальних військ і тилу [73]. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%B7%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4
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Таблиця 2.8 

Відмінності у законодавчому визначенні терміну «Збройні Сили України» 

Термін 

Найменування Закону України 

Про оборону Украї-

ни 

 (6.12.1991 р.) 

Про Статут внутрі-

шньої служби                        

Збройних Сил  

України 

(24.03.1999 р.) 

Про Збройні Сили 

України  

(5.10.2000 р.) 

Збройні  

Сили 

України 

- військова держав-

на структура, приз-

начена для збройно-

го захисту суверені-

тету, незалежності, 

територіальної цілі-

сності та неподіль-

ності України від 

воєнного нападу 

ззовні 

- військова держав-

на структура, приз-

начена для оборони 

України, захисту її 

суверенітету, тери-

торіальної ціліснос-

ті і недоторканності 

- військове фор-

мування, на яке 

покладаються 

оборона України, 

захист її суверені-

тету, територіаль-

ної цілісності і 

недоторканності 

 Таким чином, види Збройних Сил не підпадають під визна-

чення «об’єднання» і є дещо вищим військовим органом як за 

призначенням так і за організаційною структурою. 

Автор цих строк ставить під сумнів підхід вітчизняних законо-

давців до статусу Збройних Сил України, враховуючи зміст, 

вкладений ними в термін «військове формування» попередньо 

розглянутим Законом «Про оборону України».  

Збройні Сили України повинні мати статус вищий, ніж війсь-

кове формування. А цьому вищому статусу відповідає назва, на-

приклад, «воєнна організація держави», «військова державна 

структура», «державний військовий орган» тощо. 

3. Визначена загальна структура Збройних Сил України. Вони 

складаються з:  

Генерального штабу Збройних Сил України;  

видів Збройних Сил - Сухопутних військ, Військово-

Повітряних Сил, Військ Протиповітряної оборони, Військово-

Морських Сил;  

об'єднань, з'єднань, військових частин, військових навчальних 

закладів, установ та організацій, що не належать до видів 

Збройних Сил (рис. 2.19). 

Організаційно Збройні Сили складаються з органів військового 
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управління, об'єднань, з'єднань, військових частин, військових 

навчальних закладів, установ та організацій. 

 

Наявність у складі Збройних Сил України їх видів ще раз підт-

верджує думку про те, що ця державна військова структура не 

повинна мати статус «військового формування», по іншій мірі, в 

тому розумінні цього терміну, як він подається в вітчизняному 

законодавстві. Присвоївши цей статус Збройним Силам України, 

вітчизняні законодавці значно понизили місце і роль цього дер-

жавного органу в системі забезпечення національної безпеки. 

4. Визначено, що «органи військового управління забезпечу-

ють неухильне додержання вимог Конституції України стосовно 

того, що Збройні Сили України не можуть бути використані для 

обмеження прав і свобод громадян або з метою повалення кон-

ституційного ладу, усунення органів державної влади чи переш-

коджання їх діяльності». 

В Законі «Про оборону України» дане чітке формулювання те-

рміну «органи військового управління» - це Міністерство обо-

рони України, інші центральні органи виконавчої влади, що 

здійснюють керівництво військовими формуваннями, Генераль-

ний штаб Збройних Сил України, інші штаби, командування, 

управління, постійні чи тимчасово утворені органи у Збройних 

Силах України та інших військових формуваннях, призначені 

ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ 

Генеральний  

штаб 

 

 

Рис. 2.19. Структура Збройних Сил України 

(відповідно до Закону України «Про Збройні Сили України» від 5.10.2000 р). 
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для виконання функцій з управління, в межах їх компетенції, 

військами (силами), об'єднаннями, з'єднаннями, військовими ча-

стинами, військовими навчальними закладами, установами та 

організаціями, які належать до сфери управління зазначених 

центральних органів виконавчої влади, а також військові комі-

саріати. 

В той же час керівництво Збройними Силами України «здійс-

нює Президент України як Верховний Головнокомандувач 

Збройних Сил України», а він уповноважений видавати «укази і 

розпорядження, які є обов'язковими до виконання на території 

України».  

Таким чином, Законом «Про Збройні Сили України» не обме-

жені права Президента України як Верховного Головнокоман-

дувача щодо можливості прийняття рішення про застосування 

Збройних Сил України для обмеження прав і свобод громадян, 

повалення конституційного ладу, усунення органів державної 

влади чи перешкоджання їх діяльності.  

В той же час чіткі обмеження з цих питань викладені в Консти-

туції України. А тому виникає необхідність у приведенні поло-

жень Закону «Про Збройні Сили України» у відповідність з ви-

могами Конституції України. 

5. В Концепції національної безпеки, яка розглядалася вище, 

визначено, що Збройні Сили є складовою Воєнної організації 

держави як суб’єкта забезпечення національної безпеки Украї-

ни.  

Однак, в аналізованому Законі «Про Збройні Сили України» 

відсутні будь-які згадування про це.  

6. Незважаючи на те, що закони «Про Збройні Сили України» 

та «Про оборону України» у новій редакції приймалися в один 

день, в них є певні відмінності в формулюваннях місця і ролі 

органів управління Збройними Силами. Ці відмінності відобра-

жені в таблиці 2.9.  

Необхідність розгляду місця і ролі Міністерства оборони і Ге-

нерального штабу як вищих керівних органів Збройними Сила-

ми викликана тим, що наявність органів управління є необхід-

ною умовою функціонування будь-якої організації, тим паче, 

такої як воєнна. 
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Таблиця 2.9 

Погляди на місце і роль органів управління Збройними Силами України  

Найменуван-

ня органу  

управління 

Закони України  

Про оборону України 

(5.10.2000 р.) 

Про Збройні Сили  

України (5.10.2000 р.) 

Міністерство 

оборони 

- орган військового управління 

(ст. 1); 

- центральний орган виконавчої 

влади (ст. 10); 

- центральний орган 

виконавчої влади і вій-

ськового управління 

(ст. 3); 

Генеральний 

штаб 

- орган військового управління 

(ст. 1); 

- військове командування       

(ст. 1); 

- головний військовий орган з 

планування оборони держави, 

управління застосуванням 

Збройних Сил України, коор-

динації та контролю за вико-

нанням завдань у сфері оборони 

органами виконавчої влади, 

органами місцевого самовряду-

вання, військовими формуван-

нями та правоохоронними ор-

ганами  (ст. 11); 

- робочий орган Ставки Верхо-

вного Головнокомандувача (в 

особливий  період) (ст. 11); 

- основний орган війсь-

кового управління    

(ст. 3); 

- робочий орган Ставки 

Верховного Головно-

командувача (в особли-

вий  період) (ст. 7); 

Дані, наведені в таблиці 2.9, свідчать про те, що в законодав-

чих актах, якими є закони, має місце вільне тлумачення місця і 

ролі цих важливих органів управління Збройними Силами Укра-

їни. Хоча, ці відмінності не міняють, за великим рахунком, суті 

розглянутих понять, але вони недопустимі в таких нормативно-

правових актах, якими є закони держави. 

Аналіз положень нормативно-правових актів, прийнятих в Ук-

раїні в період 1997 по 2000 рік дає підстави зробити такі висно-

вки: 

1. Незважаючи на те, що прийняттю нових редакцій законів 

«Про оборону України» та «Про Збройні Сили України» переду-

вало схвалення Концепції національної безпеки, яка повинна за-

безпечити «єдність принципів формування і проведення держа-
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вної політики національної безпеки, поєднання підходів до фор-

мування відповідної законодавчої бази, підготовки доктрин, 

стратегій, концепцій, державних і відомчих програм у різних 

сферах національної безпеки», вітчизняне законодавство не 

уникнуло протиріч і суперечностей, пов’язаних з визначенням 

місця і ролі Воєнної організації держави, Збройних Сил України, 

інших військових формувань і правоохоронних органів в загаль-

ній системі забезпечення національної безпеки держави і, зок-

рема, оборони. 

2. Введення у офіційне використання власного найменування  

терміну «Воєнна організація держави» викликає необхідність 

проведення різного роду наукових досліджень і наповнення цьо-

го терміну змістовним навантаженням.  

3. Пониження статусу Збройних Сил України з «військової 

державної структури» до рівня «військового формування» від-

повідно змінило розуміння місця і ролі цієї воєнної організації в 

загальній системі забезпечення національної безпеки держави і 

оборони, в тому числі.   

4. В законодавчих актах має місце вільне використання термі-

нів для визначення структур, які виконують одні і ті ж завдання 

в сфері забезпечення національної безпеки держави. Наприклад, 

в Концепції національної безпеки вжито словосполучення «вну-

трішні війська, органи і підрозділи Міністерства внутрішніх 

справ України», а в Законі «Про оборону України» - «Міністерс-

тво внутрішніх справ України». Також відповідно вжито слово-

сполучення «військові підрозділи Міністерства України з питань 

надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від нас-

лідків Чорнобильської катастрофи» та «війська Цивільної обо-

рони України».  

На думку автора, таке вільне користування термінами можливе 

і допустиме при проведенні наукових дискусій, обговорень то-

що, але є неприпустимим в законах та інших нормативно-

правових актах.  
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2.3. Критика законодавчих актів у сферах національної без-

пеки і оборони України, схвалених у 2001-2005 роках. 

 

В цьому підрозділі піддаються аналізу закони України «Про 

Державну прикордонну службу України», «Про основи націона-

льної безпеки України», «Про демократичний цивільний конт-

роль над Воєнною організацією і правоохоронними органами 

держави», «Про Державну спеціальну службу транспорту», 

«Про Службу зовнішньої розвідки України», нова редакція Во-

єнної доктрини України, Стратегічний оборонний бюлетень Ук-

раїни на період до 2015 року та деякі інші документи. 

З метою забезпечення проведення військової реформи, запро-

вадження демократичного цивільного контролю над Воєнною 

організацією держави, зміцнення керівництва оборонною сфе-

рою 6 грудня 2001 р. Президента України видав Указ «Про за-

ходи щодо дальшого зміцнення обороноздатності держави». 

Зокрема, в ньому ставиться завдання Раді національної безпеки  

оборони України забезпечити взаємопов'язаність та узгодже-

ність положень проектів Концепції (основ політики) національ-

ної безпеки України, Воєнної доктрини України, Концепції мо-

делі Збройних Сил України зразка 2010 року, Засад підготовки і 

застосування Збройних Сил України та визначити в них основи 

функціонування Воєнної організації України з урахуванням спе-

цифіки сучасної міжнародної і внутрішньої ситуації, економіч-

них можливостей держави. 

Як вдалося вітчизняним військовим науковцям та законотвор-

цям досягти цієї взаємопов’язаності та узгодженості подивимося 

нижче. 

Ставиться завдання Кабінету Міністрів України визначити під 

час опрацювання проекту Закону України «Про цивільний конт-

роль за Воєнною організацією України» механізм відповідаль-

ності державних органів за обороноздатність України і забезпе-

чення діяльності Збройних Сил України та інших військових 

формувань. 

Отже, цим Указом застосований термін «Воєнна організація 

України», а не «Воєнна організація держави». Забігаючи напе-

ред, приходиться констатувати, що це є, напевне, єдиний офіцій-



 87 

ний документ в якому використаний термін «Воєнна організа-

ція України». 

25 липня 2002 року Президент України затвердив Державну 

програму перетворення військ Цивільної оборони України у 

Державну службу цивільного захисту на 2003-2012 роки (далі 

- Програма). 

В цій Програмі зазначається, що «війська Цивільної оборони  

України не повною мірою здатні в мирний час оперативно   реа-

гувати на надзвичайні ситуації техногенного та природного  ха-

рактеру», а тому «зазначені війська підлягають перетворенню у 

Державну службу цивільного захисту, яка буде складовою МНС 

України».  

Програмою передбачається створити Службу цивільного захи-

сту як професійну спеціальну аварійно-рятувальну службу, що 

ґрунтується на принципах єдиноначальності, централізації уп-

равління, статутної дисципліни, особистої відповідальності. Ви-

конання заходів Програми планується здійснити протягом 3-х 

етапів: перший - до  1.01.2006 р.; другий - до 1.01.2009 року; 

третій - до 1.01.2013 р. 

По завершенню виконання заходів зазначеної програми  війсь-

ка Цивільної оборони припиняють своє існування у якості спе-

ціалізованого військового формування та перетворюються на 

професійно-рятувальну службу, що комплектується виключно 

працівниками, у тому числі переведення всіх військовослужбов-

ців з військової служби на роботу за контрактом.  

Таким чином, можна стверджувати, що по завершенню вико-

нання всіх запланованих заходів Воєнна організація держави по-

збавиться однієї своєї складової, яка має статус військового фо-

рмування. 

З метою забезпечення реформування, дальшого розвитку 

Збройних Сил України, інших військових формувань, оснащен-

ня їх новітніми зразками озброєння та військової техніки Указом 

Президента України від 4 березня 2003 року утворена Державна 

комісія з питань реформування, розвитку Збройних Сил Ук-

раїни, інших військових формувань, озброєння та військової 

техніки (далі - Комісія). 
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Серед основних завдань Комісії є підготовка пропозицій з пи-

тань розроблення, коригування та реалізації державних програм 

щодо реформування, розвитку Збройних Сил України, інших 

військових формувань, озброєння та військової техніки. 

З самої назви цієї Комісії та переліку завдань, які перед нею 

поставлені, можна зробити висновок про те, що на вищому дер-

жавному рівні керівництва відсутнє чітке розуміння ролі і місця 

Воєнної організації держави як об’єднавчої структури в системі 

забезпечення національної безпеки України. Інакше ставилося б 

завдання про комплексне реформування і розвиток Воєнної ор-

ганізації держави, а не окремо взятих Збройних Сил України та 

інших військових формувань.  

Незрозумілим є і те, що не ставиться питання про реформу-

вання і розвиток інших складових Воєнної організації держави, 

які беруть участь в обороні України, але не мають статусу війсь-

кового формування. Це стосується, наприклад, Служби безпеки 

як правоохоронного органу. Слід зазначити, що в цей час уже 

розглядалося питання реформування Прикордонних військ в 

Державну прикордонну службу з відповідною зміною статусу. 

Адже менш ніж через місяць після утворення Державної комі-

сії та визначення її завдань, а саме 3 квітня 2003 року, Верховна 

Рада України ухвалила Закон «Про Державну прикордонну 

службу України».  

Цим законом було змінено назву і статус державного органу, 

який відповідає за забезпечення недоторканності державного 

кордону. На базі Прикордонних військ України як державного 

озброєного органу утворювалася Державна прикордонна служба 

України (далі - Державна прикордонна служба) зі статусом пра-

воохоронного органу спеціального призначення.  

Незважаючи на те, що у Державної прикордонної служби «за-

безпечення недоторканності державного кордону» залишилося 

головним завданням, яке було і у Прикордонних військ, коло 

обов’язків і прав цього правоохоронного органу цим Законом 

значно розширене. 

Цікавим є такий факт. Незважаючи на те, що в розглянутій ви-

ще Концепції національної безпеки чітко вказано, що Прикор-

донні війська є складовою частиною Воєнної організації держа-
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ви, в Закон «Про Прикордоннi вiйська України» не було внесено 

жодних змін і доповнень з цього приводу. Хоча, в подальшому в 

цей Закон приймалися зміни і вносилися доповнення (напри-

клад, закони №1134-XIV від 08.10.1999 р., №2920-III від 

10.01.2002 р., №3111-III від 07.03.2002 р.).  

Також і в Законі «Про Державну прикордонну службу Украї-

ни» немає будь-якого згадування про те, що цей правоохорон-

ний орган є складовою частиною Воєнної організації держави. 

Відповідно, немає в ньому і будь-яких положень щодо механіз-

му взаємовідносин між цими структурами. Адже з аналізу по-

ложень згаданої Концепції національної безпеки можна зробити 

висновок, що Воєнна організація держави є вищою організацій-

ною структурою по 

відношенню до 

Державної прикор-

донної служби як 

правонаступниці 

Прикордонних 

військ.  

Цим Законом вста-

новлюється лише 

механізм взаємодії 

та координації зу-

силь Державної 

прикордонної служ-

би зі Збройними Си-

лами України, іншими військовими формуваннями та правоохо-

ронними органами щодо практичних питань з забезпечення не-

доторканості державного кордону.  

19 червня 2003 року Верховна Рада України ухвалила Закон 

«Про основи національної безпеки України», який визначає 

основні засади державної політики, спрямованої на захист наці-

ональних інтересів і гарантування в Україні безпеки особи, сус-

пільства і держави від зовнішніх і внутрішніх загроз в усіх сфе-

рах життєдіяльності. 

Проаналізуємо деякі положення цього Закону, які нас цікав-

лять. 

  

Рис. 2.20. Склад і завдання Воєнної організації держави 

(відповідно до Закону «Про основи національної безпеки 

України» від 19.06.2003 р.) 

 

ВОЄННА ОРГАНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВИ 

  
військові  

формування 

органи  

державної 

влади 

захист України від зовнішніх і внутрішніх загроз 
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1. В Законі наведене визначення терміну «Воєнна організа-

ція держави» - це сукупність органів державної влади, військо-

вих формувань, безпосередньо спрямована на захист національ-

них інтересів України від зовнішніх та внутрішніх загроз. Схе-

матично склад Воєнної організації держави, який випливає з на-

веденого формулювання, відображений на рис. 2.20. 

 Таким чином, незважаючи на те, що в Указі Президента Укра-

їни від 6 грудня 2001 року «Про заходи щодо дальшого зміцнен-

ня обороноздатності держави» чітко визначений термін «Воєнна 

організація України» в цьому Законі вже, чомусь, застосовується 

термін «Воєнна організація держави». 

Наведене значення терміну «Воєнна організація держави» сут-

тєво відрізняється від того, яке наведене в розглянутій вище 

Концепції національної безпеки. Хоча, слід зазначити, що цим 

Законом Концепція національної безпеки втрачала чинність. Ці 

відмінності стосуються, в першу чергу, складу і призначення 

Воєнної організації держави і наведені в таблиці 2.10.  

Віддаючи належне авторам Закону за лаконічність наведеного 

формулювання терміну в порівнянні з тим, що наводився в про-

аналізованій вище Концепції національної безпеки, вважаю, що  

воно є недосконалим, суперечливим і сумнівним з наступних 

причин. 

По-перше. Розглянутим Законом до складу Воєнної організації 

включені органи державної влади. Організація та діяльність ор-

ганів державної влади здійснюється за принципом народного 

суверенітету, одним з елементів якого є поділ державної влади 

на законодавчу (Верховна Рада України), виконавчу (Кабінет 

Міністрів України, міністерства та інші центральні органи вико-

навчої влади, у т.ч. зі спеціальним статусом, місцеві державні 

адміністрації), судову (Конституційний Суд України та суди за-

гальної юрисдикції - Верховний Суд України, місцеві суди). 

Окреме місце в системі органів державної влади займає Прези-

дент України. 

Аналіз функцій і завдань будь-якого органу державної влади 

дасть підстави зробити висновок, що його діяльність певним чи-

ном, в значній, більшій або меншій мірі впливає на захист дер-

жави та національних інтересів від внутрішніх або зовнішніх 
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загроз. Тим паче, що згаданою вище Концепцією національної 

безпеки і цим Законом всі органи державної влади визначені як 

суб'єкти системи забезпечення національної безпеки України і 

мають певні повноваження у цій сфері.  

Таблиця 2.10 

Погляди на склад і призначення Воєнної організації держави  

Показ-

ник 

Найменування документу 

Концепція (основи державної політики) 

національної безпеки України  

(16.01.1997 р.) 

Закон «Про основи 

національної безпе-

ки України»  

(19.06.2003 р.) 

склад - Збройні Сили України; 

- Служба безпеки України; 

- Національна гвардія  України;  

- внутрішні  війська,  органи  і  підрозділи 

Міністерства внутрішніх справ України; 

- Прикордонні війська України;  

- військові підрозділи Міністерства  Ук-

раїни  з питань надзвичайних ситуацій та 

у справах захисту населення від наслідків 

Чорнобильської катастрофи;   

- інші військові формування; 

- органи державної  

влади; 

- військові  форму-

вання; 

приз-

начен-

ня 

- оборона України, захист її суверенітету, 

територіальної цілісності і недоторканно-

сті  її кордонів; 

- протидія зовнішнім і внутрішнім загро-

зам воєнного характеру;  

- боротьба з організованою злочинністю; 

- забезпечення захисту населення в разі 

катастроф, стихійних лих, небезпечних 

соціальних конфліктів, епідемій тощо. 

- захист національ-

них інтересів Укра-

їни від зовнішніх та 

внутрішніх загроз.  

 

Таким чином, наведене формулювання терміну «Воєнна орга-

нізація держави» є дуже узагальненим, дає підстави для різного 

роду інтерпретацій та суб’єктивних суджень. Це значно затруд-

няє практичне його використання, визначення місця і ролі кож-

ної її складової, порядку взаємодії між ними і координації зу-

силь під час вирішення кризових ситуацій у воєнній сфері, які 

загрожують безпеці держави. 

По-друге. В таблиці 2.11 наведений перелік органів державної 

влади, які на час прийняття Закону «Про основи національної 
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безпеки України» мали в своєму безпосередньому підпорядку-

ванні різні за призначенням військові (збройні) формування. 

Таблиця 2.11 

Перелік органів державної влади, які мають у своєму підпорядкуванні війсь-

кові формування (озброєного органу) 

№ 

з/п 

Найменування 

органу державної 

влади 

Найменування підпо-

рядкованого військово-

го формування (озбро-

єного органу) 

Підстава 

1. Міністерство 

оборони України 

Збройні Сили України Закон України «Про 

Збройні Сили Украї-

ни», ст. 3.  

2. Міністерство 

внутрішніх справ 

України 

внутрішні війська  Закон України «Про 

внутрішні війська Мі-

ністерства внутрішніх 

справ України», ст. 1. 

міліція Закон України «Про 

міліцію», ст. 7. 

3. Державна прико-

рдонна служба 

України 

загони морської охоро-

ни, прикордонні заго-

ни, контрольно-

пропускні пункти, 

авіаційні частини, роз-

відувальний орган 

Закон України «Про 

Державну прикордонну 

службу України», ст. 6. 

4. Служба безпеки 

України 

військові  формування Закон України «Про 

Службу безпеки Украї-

ни», ст. 9. 

5. Служба зовніш-

ньої розвідки Ук-

раїни 

є військовим форму-

ванням  

Закон України «Про 

Службу зовнішньої 

розвідки України», ст. 

1. 

6. Міністерство Ук-

раїни з питань 

надзвичайних си-

туацій  

війська Цивільної обо-

рони  

Закон України «Про 

війська Цивільної обо-

рони України», ст. 1. 

7. Державна подат-

кова служба Ук-

раїни 

податкова міліція Податковий кодекс 

України, ст. 348. 

Таким чином, є дещо дивним визначати Воєнну організацію 

держави як сукупність державних органів і військових форму-

вань, коли всі військові формування, які утворені і функціону-

ють відповідно до законів України, є складовою частиною цих 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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державних органів. 

По-третє. В Законі визначені і деталізовані основні реальні та 

потенційні загрози національній безпеці України, що згруповані 

у певні сфери: зовнішньополітичну, державної безпеки, воєнну 

та безпеки державного кордону, внутрішньополітичну, економі-

чну, соціальну та гуманітарну, науково-технологічну, екологіч-

ну, інформаційну. 

Формулюванням, що Воєнна організація держави захищає на-

ціональні інтереси України від зовнішніх та внутрішніх загроз 

наводить на думку про те, що ця структура відповідає за все і 

вся в державі. Тобто військові (озброєні) структури як складові 

Воєнної організації держави несуть відповідальність, наприклад, 

за: 

структурну та функціональну незбалансованість політичної си-

стеми суспільства - внутрішньополітична сфера загроз; 

недостатні темпи відтворювальних процесів та подолання 

структурної деформації в економіці - економічна сфера загроз; 

загострення демографічної кризи - соціальна та гуманітарна 

сфера загроз; 

нераціональне, виснажливе використання  мінерально-

сировинних природних ресурсів як невідновлюваних, так і від-

новлюваних - екологічна сфера загроз; 

поширення засобами масової інформації культу насильства, 

жорстокості, порнографії – інформаційна сфера загроз.  

Це лише окремі приклади, а їх перелік можна продовжити, при 

бажанні. Але, навіть, наведені приклади свідчать про те, що ви-

значення призначення Воєнної організації держави слід звузити 

та деталізувати до суто воєнної (оборонної) сфери безпеки.  

По-четверте. Відповідно до Закону «Про оборону України» 

участь в обороні держави разом із Збройними Силами України  

беруть у межах своїх повноважень також Державна прикордон-

на служба та Служба безпеки як правоохоронні органи.  

Таким чином, обмеження складу Воєнної організації держави 

лише військовими формуваннями, на думку автора, є не корект-

ним і не відповідає дійсному стану справ.  

Вважаю, що надане значення терміну «Воєнна організація 

держави», незважаючи на певну лаконічність, є досить розплив-
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частим і не дає чітких орієнтирів для вирішення питання про 

віднесення того чи іншого органу державної влади чи військово-

го формування до складу цієї об’єднавчої структури.  

2. В статті 4 визначені суб'єкти забезпечення національної без-

пеки. Серед переліку цих суб’єктів є також Збройні Сили, Слу-

жба безпеки, Державна прикордонна служба та інші військові 

формування. Забігаючи наперед зазначу, що 15 грудня 2005 ро-

ку у цей Закон внесені зміни, згідно з якими до складу суб'єктів 

забезпечення національної безпеки держави включена Служба 

зовнішньої розвідки України (рис. 2.21). 

 
В статті 9 виписані повноваження суб'єктів забезпечення наці-

ональної безпеки. Узагальнений перелік суб’єктів забезпечення 

національної безпеки, які згадуються у цьому Законі, наведений 

у таблиці 2.12. 

Аналіз положень цих статей дає підстави говорити про наяв-

ність певних вад цього Закону або ж суперечностей, які він міс-

тить.  

Перша. В статті 4 цього закону Воєнна організація держави 

безпосередній вплив взаємодія і координація зусиль 

  

Служба 
зовнішньої ро-

звідки України 

Збройні  
Сили  

України 

інші  

військові  

формування 

Служба  
безпеки 

України 
національна 

безпека 
України 

Державна  
прикордонна 

служба України 

Рис. 2.21. Суб’єкти забезпечення національної безпеки України у воєнній сфері 

(відповідно до Закону «Про основи національної безпеки України» від  

19.06.2003 р.) 
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вже не визнається окремим суб’єктом забезпечення національної 

безпеки, як це зазначалося раніше, зокрема, в Концепції націо-

нальної безпеки. В той же час в статті 9 визначені повноваження 

Воєнної організації держави вже як суб’єкта забезпечення наці-

ональної безпеки. 

Таблиця 2.12 

Суб’єкти забезпечення національної безпеки України (відповідно до Закону 

«Про основи національної безпеки України» від 19.06.2003 р.) 

№ 

з/п 
Найменування суб’єкту 

Визначено  
(« + » - так; « - » - ні) 

стаття 4 стаття 9 

1. Президент України + + 
2. Верховна Рада України + + 
3. Кабінет Міністрів України + + 
4. Рада національної безпеки і оборони України + + 
5. міністерства  + + 
6. інші центральні органи виконавчої влади + + 
7. Національний банк України  + + 
8. суди загальної юрисдикції + + 
9. прокуратура України  + + 
10. місцеві державні адміністрації     + + 
11. органи місцевого самоврядування  + + 
12. Воєнна організація держави - + 
13. Збройні Сили України + - 
14. Служба безпеки України + + 
15. Служба зовнішньої  розвідки  України + + 
16. Державна прикордонна служба України + - 
17. інші  військові  формування + - 
18. правоохоронні органи   - + 
19. громадяни України + + 
20. об'єднання громадян  + + 

Друга. В статті 4 Збройні Сили України, Державна прикордон-

на служба України, інші військові формування включені до пе-

реліку суб’єктів забезпечення національної безпеки держави. 

Але в статті 9, якою визначаються повноваження цих суб’єктів, 

про них немає ніякої згадки.  
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Третя. В статті 4 інші правоохоронні органи не включені до 

переліку суб’єктів забезпечення національної безпеки. Але в 

статті 9 виписані повноваження правоохоронних органів вже як 

цих суб’єктів. 

Четверта. В статті 4 говориться, що Збройні Сили України, 

Служба безпеки, Служба зовнішньої розвідки, Державна прико-

рдонна служба та інші військові формування, утворені  відпо-

відно до законів України є суб'єкти забезпечення національної 

безпеки. Таке формулювання дає підстави стверджувати, що 

Служба безпеки і Державна прикордонна служба має статус вій-

ськового формування, а не правоохоронного органу, як це ви-

значено в законах, що регламентують діяльність цих державних 

структур. 

Вже ці наведені суперечності, закладені в одному Законі, свід-

чать про те, що вітчизняні законодавці дозволили собі вільне 

використання термінів. Адже чим пояснити те, що при визна-

ченні повноважень суб'єктів забезпечення національної безпеки 

(ст. 9): 

- окремо визначені повноваження Служби безпеки України, яка 

є правоохоронним органом, але, в той же час, немає згадки про 

Державну прикордонну службу або ж Управління державної 

охорони, які мають такий же статус в системі органів державної 

влади; 

- окремо визначені повноваження Служби зовнішньої розвідки 

України, яка є військовим формуванням, але не визначаються 

повноваження Збройних Сил України, які мають такий же ста-

тус, до того ж є більш складною організацією і грають набагато 

важливішу роль в забезпеченні національної безпеки;  

- окремо та разом згадуються державні структури, які відно-

сяться до категорії «військові формування» та «правоохоронні 

органи», а також цілком окремо визначаються завдання військо-

вих формувань та правоохоронних органів як сукупності певних 

державних структур. 

3. Серед основних реальних та потенційних загроз національ-

ній безпеці України, стабільності в суспільстві у воєнній сфері 

та сфері безпеки державного кордону в Законі визнаються також 

«повільність у здійсненні та недостатнє фінансове забезпечення 
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програм реформування Воєнної організації та оборонно-

промислового комплексу України».  

Слід зазначити, що на час прийняття аналізованого Закону не 

існувало будь-якої окремої програми реформування Воєнної ор-

ганізації України як цілісної структури. Авторові вдалося, на-

приклад, знайти інформацію про такі програми: 

- Державна програма будівництва та розвитку Збройних Сил 

України на період до 2005 року (діяла до 28.07.2000 р.); 

- Державна програма реформування та розвитку Збройних Сил 

України на період до 2005 року» (діяла з 28.07.2000 р.); 

- Державна програма перетворення військ Цивільної оборони 

України у Державну службу цивільного захисту (діяла з 

25.07.2002 р. до 19.12.2003 р.);  

- Державна програма перетворення військ Цивільної оборони 

України, органів і підрозділів державної пожежної охорони в 

Оперативно-рятувальну службу цивільного захисту на період до 

2005 року (діяла 19.12.2003 р.); 

- Державна програма розвитку Збройних Сил України на 2006–

2011 роки; 

- Державна програма реформування та розвитку Збройних Сил 

України на 2012-2017 роки (проект); 

- Програма розвитку Державної прикордонної служби України 

на період до 2015 року; 

- Державна цільова соціальна програма розвитку цивільного 

захисту на 2009-2013 роки; 

- Програма формування та розвитку Державної спеціальної 

служби транспорту на 2005-2015 роки. 

Таким чином, всі ці програми стосувалися і стосуються лише 

окремих структур держави, які вирішують специфічні, властиві 

лише їм завдання з ліквідації певного роду внутрішніх або зов-

нішніх загроз безпеці держави. Питання узгодженості цих про-

грам – це тема окремого дослідження.  

4. Зазначається, що одними з основних напрямів державної по-

літики з питань національної безпеки України у воєнній сфері та 

сфері безпеки державного кордону України також є:  

прискорення реформування Збройних Сил та інших військових 

формувань з метою забезпечення їх максимальної ефективності 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/939-2005-%D0%BF
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/939-2005-%D0%BF
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та здатності давати адекватну відповідь реальним та потенцій-

ним загрозам Україні;  

впровадження системи демократичного цивільного контролю 

над Воєнною організацією та правоохоронними органами дер-

жави. 

Якщо проаналізувати приведені основні загрози національної 

безпеки (див. п. 4) та основні напрями державної політики з лік-

відації цих загроз (див. п. 5), то автор звернув увагу на певні за-

кладені в них протиріччя, які викликають низку запитань: 

Перше. Серед загроз акцентується увага на повільності у здій-

сненні програм реформування Воєнної організації України. В 

той же час серед основних напрямів державної політики є пот-

реба прискорення реформування лише Збройних Сил та інших 

військових формувань. Хоча, перелік цих військових формувань 

не уточнюється. Складається враження, що Служба безпеки, 

Державна прикордонна служба як правоохоронні органи спеціа-

льного призначення та Служба зовнішньої розвідки як держав-

ний орган і визнані суб’єктами забезпечення національної без-

пеки та мають в своєму складі військові формування вже не по-

требують реформування. Напевне, також вже не потребують ре-

формування «внутрішні війська, органи і підрозділи Міністерст-

ва внутрішніх справ, військові підрозділи Міністерства з питань 

надзвичайних ситуацій» як складові Воєнної організації держа-

ви?  

Друге. Наголошується необхідність впровадження системи де-

мократичного цивільного контролю над Воєнною організацією 

та правоохоронними органами держави.  

Немає сенсу згадувати положення проаналізованої вище Кон-

цепції національної безпеки щодо складу Воєнної організації 

держави. Адже цей документ втрачав чинність з прийняттям За-

кону, що аналізується зараз. Але і в цьому Законі визначено, що 

являє собою Воєнна організація держави. Якщо взяти до уваги 

те, що цим Законом правоохоронні органи визнані державними 

органами, на які покладено здійснення правоохоронних функ-

цій, тоді виникає потреба у впровадженні демократичного циві-

льного контролю над органами державної влади (у т.ч. право-

охоронними органами як їхньою складовою), військовими фор-
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муваннями та правоохоронними органами, знову ж таки. Як ка-

жуть в сусідній країні: «масло масляне». 

5. Визначено, що до повноважень Воєнної організації держави 

як суб'єкта забезпечення національної безпеки відносяться обо-

рона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і 

недоторканності кордонів, протидія зовнішнім загрозам воєнно-

го характеру.  

Але ж згідно з Конституцією України «оборона України, за-

хист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності 

покладаються на Збройні Сили України».  

В такому разі, сам по собі напрошується висновок про те, що 

законодавці свідомо поставили знак рівності між Воєнною ор-

ганізацією держави та Збройними Силами України. І це, фак-

тично, не твердження автора цієї праці, а випливає з існуючого 

законодавства України і, насамперед, з аналізованого Закону. 

Але ж не повинно бути так, щоб дві державні структури викону-

вати одні і ті ж самі завдання. 

Опоненти подібного твердження автора можуть висловити те-

зу, що нічого подібного немає через те, що Збройні Сили Украї-

ни як військове формування є складовою частиною Воєнної ор-

ганізації держави, а тому і їх функції автоматично переносяться 

на вищу організаційну структуру. І така точка зору є цілком ло-

гічною і слушною.  

Наявність різних точок зору на одне і те саме формулювання, 

визначення тощо лишній раз свідчить про їх недосконалість, 

можливість появи різного роду дискусій та тлумачень.  

6. В статті 1 стверджується, що діяльність Воєнної організації 

держави «безпосередньо спрямована на захист національних ін-

тересів України від зовнішніх та внутрішніх загроз». А вже в 

статті 9 цього ж Закону існує твердження, що до повноважень 

Воєнної організації держави належить протидія лише «зовніш-

нім загрозам воєнного характеру».  

Таким чином в одному і тому ж Законі закладене суттєве про-

тиріччя і напрошується питання: Яким, все-таки, загрозам про-

тистоїть Воєнна організація держави? Якщо лише зовнішнім за-

грозам, то для чого тоді в її складі потрібно мати правоохоронні 

органи як органи державної влади, що протидіють, в основному, 
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внутрішнім загрозам? 

Також разом з проаналізованим вище Законом «Про основи 

національної безпеки України» 19 червня 2003 року Верховна 

Рада України ухвалила інший Закон «Про демократичний ци-

вільний контроль над Воєнною організацією і правоохорон-

ними органами держави». 

Цей Закон визначає правові засади організації і здійснення  де-

мократичного цивільного контролю над Збройними Силами Ук-

раїни та іншими військовими формуваннями, а також над пра-

воохоронними органами держави. 

Зразу ж зазначу, що Указом Президента України від 6 грудня 

2001 року «Про заходи щодо дальшого зміцнення обороноздат-

ності держави», передбачалося, що Закон буде іменуватися «Про 

цивільний контроль за Воєнною організацією України». 

Проаналізуємо деякі положення цього Закону. 

1. На думку автора, яка вже висловлювалася вище, є дивним те, 

що для визначення суб’єкта забезпечення національної безпеки 

України законодавчо використовується термін «Воєнна органі-

зація держави», а не «Воєнна організація України».  

Відомо, що при створенні органів державної влади та наданні 

їм відповідного найменування вживання слова «Україна» в різ-

них відмінках є обов’язковим і не підлягає обговоренню. Напри-

клад, Президент України, Верховна Рада України, Кабінет Міні-

стрів України, Міністерство транспорту і зв’язку України, 

Збройні Сили України, Служба безпеки України тощо.   

На думку автора термін «Воєнна організація держави» більш 

доцільно використовувати в наукових працях, а не у норматив-

но-правових актах, зокрема, у законах України. 

2. Вже з самої назви Закону впадає в очі те, що правоохоронні 

органи відокремлені від Воєнної організації держави.  

Вище, при розгляді Закону «Про основи національної безпеки 

України» відзначалося, що Воєнна організація держави є сукуп-

ністю органів державної влади і військових формувань. А, як 

відомо, лише деякі правоохоронні органи держави (наприклад, 

Служба безпеки, Державна прикордонна служба) є органами 

державної влади, які до того ж мають у своєму складі військові 

формування. Таким чином, з розглянутого вище можна зробити 
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теоретичний висновок, що правоохоронні органи входять до 

складу Воєнної організації держави.  

В той же час Законом «Про державний захист працівників суду 

та правоохоронних органів» визначений чіткий перелік право-

охоронних органів, до яких, зокрема, належать: органи прокура-

тури, внутрішніх справ, служби безпеки, Військової служби 

правопорядку у Збройних Силах України, митні органи, органи 

охорони державного кордону, органи державної податкової 

служби, органи і установи виконання покарань, слідчі ізолятори, 

органи державної контрольно-ревізійної служби, рибоохорони,  

державної лісової охорони, інші органи, які здійснюють право-

застосовні  або  правоохоронні функції. 

Таблиця 2.13 

Погляди на формулювання терміну «Воєнна організація держави»  

Термін 

Найменування Закону 

Про основи національної без-

пеки України  

Про демократичний цивіль-

ний контроль над Воєнною ор-

ганізацією і правоохоронними 

органами держави  

Воєнна 

органі-

зація 

держави 

- сукупність органів держав-

ної влади, військових форму-

вань, утворених відповідно до 

законів України, діяльність 

яких перебуває під демокра-

тичним цивільним контролем з 

боку суспільства і безпосере-

дньо спрямована на захист 

національних інтересів Украї-

ни від зовнішніх та внутріш-

ніх загроз;  

-  охоплена єдиним керівницт-

вом сукупність органів держав-

ної влади, військових форму-

вань, утворених відповідно до 

Конституції і законів України, 

діяльність яких перебуває під 

демократичним контролем сус-

пільства і відповідно до Кон-

ституції та законів України 

безпосередньо спрямована на 

вирішення завдань захисту ін-

тересів держави від зовнішніх 

та внутрішніх загроз; 

правоо-

хоронні 

органи 

- органи державної влади, на  

які Конституцією і законами   

України покладено здійснен-

ня правоохоронних функцій. 

- державні органи, які відповід-

но до законодавства здійсню-

ють правозастосовні або право-

охоронні функції. 

Навіть перелік цих правоохоронних органів викликає сумнів у 

необхідності включення деяких з них до складу саме Воєнної 

організації держави. 

3. В статті 1 надані значення термінів «Воєнна організація 
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держави» та «правоохоронні органи».   

Наведені формулювання цих термінів, на думку автора, суттє-

во відрізняються від тих, які даються в проаналізованому вище 

Законі «Про основи національної безпеки України». Хоча, ці за-

кони, як вже наголошувалося, прийняті в один день. Ці відмін-

ності показані і виділені в таблиці 2.13. 

В наведених термінах використовуються схожі за змістом сло-

восполучення, які вже мають тлумачення (наприклад, «націона-

льні інтереси») і не мають такого в цих же законах (наприклад, 

«інтереси держави», «органи державної влади», «державні орга-

ни», «правоохоронні функції», «правозастосовні функції»). 

Чому в один день приймаються закони, в яких виписані різні 

тлумачення одних і тих самих термінів? Відповідь на це питання 

залишимо на сумлінні вітчизняних законодавців.  

Слід зазначити, що і в середовищі військових науковців на той 

час не було однозначної думки з цього питання (див. додаток 1). 

4. В Законі застосовується словосполучення «всі складові час-

тини Воєнної організації держави», хоча не дається роз’яснення 

або уточнення переліку цих складових частин. Лише в деяких 

статтях цього Закону (4-а, 19-а, 20-а) є певне посилання на те, 

що Збройні Сили України є складовою частиною (ланкою) Во-

єнної організації держави. А вище ми вже з’ясовували, що стру-

ктура Воєнної організації держави в вітчизняному законодавстві 

не має точної визначеності (див. табл. 2.14). Використання ж те-

рміну «інші військові формування» є дуже розпливчатим, неко-

нкретним та дає поштовх для різного роду суб’єктивних тлума-

чень.   

5. В Законі при визначенні основних завдань, правових основ, 

принципів здійснення, предмету, особливостей та обмежень у 

здійсненні, повноважень суб’єктів цивільного контролю (Верхо-

вна Рада; Уповноважений Верховної Ради з прав людини; Пре-

зидент; Рада національної безпеки і оборони; Кабінет Міністрів; 

органи виконавчої влади; органи місцевого самоврядування; 

прокуратура; судові органи; громадяни та громадські організа-

ції; засоби масової інформації) дуже часто використовується 

словосполучення «Збройні Сили України, інші військові форму-

вання, правоохоронні органи».  
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Таблиця 2.14 

Погляди на склад Воєнної організації держави  

№ 

з/п 
Найменування 

Найменування нормативно-правового акту 
Концепція 

(основи дер-

жавної полі-

тики) націо-

нальної без-

пеки України 

(16.01.97) 

Закон України 

«Про основи 

національної 

безпеки Украї-

ни» 

 (19.06.03) 

Закон України «Про 

демократичний циві-

льний контроль над 

Воєнною організацією 

і правоохоронними 

органами держави» 

(19.06.03) 

1. органи державної 

влади 
 + + 

2. Збройні Сили 

України 
+   

3. Служба безпеки 

України 
+   

4. Національна гва-

рдія України 
+   

5. внутрішні війсь-

ка, органи і під-

розділи МВС Ук-

раїни 

+   

6. Прикордонні вій-

ська України 
+   

7. військові підроз-

діли МНС Украї-

ни 
+   

8. інші військові 

формування 
+ + + 

Якщо виходити з цих формулювань і безпосередньо назви за-

кону, то є певні підстави стверджувати, що Воєнна організація 

держави об’єднує в собі лише Збройні Сили та інші військові 

формування. Тоді виникає логічне запитання: Чи входять до 

складу Воєнної організації держави військові формування, які є 

складовою частиною правоохоронних органів. 

6. В Законі є одне посилання, яке висвітлює дещо інше бачення 

структури Воєнної організації держави. Зокрема, в статтях 19 та 

20 є посилання на те, що громадські організації та засоби масо-

вої інформації можуть «запитувати та безоплатно отримувати 

від органів військового управління, інших органів державної вла-

ди, організацій, підприємств і установ, які належать до Воєн-
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ної організації держави…». Схематично погляд на структуру 

Воєнної організації держави, що випливає зі змісту цієї статті 

відображено на рис. 2.22. 

 

Для цього дослідження цікавим є той факт, що до складу Во-

єнної організації держави включені організації, підприємства і 

установи як окремі її складові, а не як складові органів держав-

ної влади або військових формувань. 

7. Слід зазначити, що в цьому Законі є посилання, яке висвіт-

лює механізм керівництва Воєнною організацією держави.  

Так, в статті 4 серед основних принципів здійснення цивільно-

го контролю над Воєнною організацією і правоохоронними ор-

ганами держави визнано «розмежування функцій і повноважень 

політичного керівництва Воєнною організацією держави і пра-

воохоронною діяльністю та професійного військового управлін-

ня Збройними Силами України, іншими військовими формуван-

нями, правоохоронними органами, унеможливлення дублюван-

ня їхніх функцій».  

З цього висловлювання можна зробити висновок, що вітчизня-

ними законодавцями Воєнна організація держави є структурою 

вищою за Збройні Сили України.  

На жаль, в цьому Законі відсутнє будь-яке уточнення органу, 

який безпосередньо здійснює політичне керівництво Воєнною 

організацією держави.  

Вважаю за доцільне згадати про один важливий документ який 

спрямований на удосконалення однієї з складових Воєнної орга-

нізації держави – військ Цивільної оборони. Указом Президента 

України від 19 грудня 2003 року №1467/2003 припинена дія 

Рис. 2.22. Погляд на структуру Воєнної організації держави, який випливає з ст. Закону 

«Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними 

органами держави» від 19.06.2003 р.). 

      

ВОЄННА ОРГАНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВИ 

органи  

військового  

управління 

організації, 

підприємства і 
установи 

органи  

державної  

влади 
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Державної програми перетворення військ Цивільної оборони 

України у Державну службу цивільного захисту та затверджена 

Державна програма перетворення військ Цивільної оборони 

України, органів і підрозділів державної пожежної охорони в 

Оперативно-рятувальну службу цивільного захисту на пері-

од до 2005 року (далі - Програма). 

Метою цієї Програми є підвищення рівня забезпечення захисту 

населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного 

та природного характеру, створення єдиної системи запобігання 

і реагування на такі ситуації в мирний час і в особливий період, 

демілітаризація МНС України та утворення у системі цього мі-

ністерства Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту 

(далі - Служба) на базі органів управління, сил оперативного ре-

агування і сил забезпечення військ Цивільної оборони та органів 

і підрозділів державної пожежної охорони. 

Виконання Програми заплановано провести поетапно протягом 

2004-2005 рр. (перший - до 31.12.2004 р., до 31.12.2005 р.). По 

завершенню виконання запланованих заходів служба стане  спе-

ціальним невійськовим органом. 

Таким чином Воєнна організація держави позбувається однієї з 

своїх складових, що має статус військового формування, вже не 

на кінець 2012 року, а значно раніше до кінця 2005 року. Також 

передбачається, що у результаті виконання Програми відбудеть-

ся упорядкування законодавчих та інших нормативно-правових 

актів з питань запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій, їх 

наслідків та визначення місця та ролі Служби в особливий пері-

од. 

Недоліком обох розглянутих вище програм, що стосуються 

реформування військ Цивільної оборони, є те, що не визначене 

місце і роль новостворених структур в загальній системі забез-

печення національної безпеки і, зокрема, Воєнної організації 

держави.  

5 лютого 2004 року Верховною Радою України прийнятий За-

кон «Про Державну спеціальну службу транспорту», який ви-

значає статус, правові основи організації, основні завдання і фу-

нкції Державної спеціальної служби транспорту (далі – Служба 

транспорту), а також заходи щодо правового і соціального захи-
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сту її особового складу. Стисла характеристика цього спеціалі-

зованого державного органу подана в додатку 1. 

Чим цікавий цей документ для цього дослідження? 

1. Державна спеціальна служба транспорту визнана спеціалізо-

ваним державним органом транспорту у складі Міністерства 

транспорту та зв’язку України (з 9.12.2010 – Міністерства ін-

фраструктури України), що призначений для забезпечення стій-

кого функціонування транспорту в мирний час та в умовах во-

єнного і надзвичайного стану.  

Одним з основних завдань цього органу є «технічне прикриття, 

відбудова, встановлення загороджень на об'єктах національної 

транспортної системи України з метою забезпечення діяльності 

Збройних Сил України та інших військових формувань». 

2. Законом визначено, що «в особливий період (з введенням… 

воєнного або надзвичайного стану) Служба транспорту перево-

диться на воєнне становище і перепідпорядковується Генераль-

ному штабу Збройних Сил України». 

 

 

безпосередній вплив 

 

Рис. 2.23. Державні органи, що беруть участь у обороні України  

(згідно зі змінами до Закону «Про оборону України» від 9.02.2006 р.) 

взаємодія і координація зусиль 
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Аналіз положень цього Закону з питань комплектування Слу-

жби транспорту військовослужбовцями та їх соціального захис-

ту, регламентування статутами Збройних Сил України повсяк-

денної діяльності особового складу, його підготовки, організації 

керівництва нею, всебічного забезпечення, виконання завдань в 

особливий період тощо дає підстави стверджувати, що цей спе-

ціалізований державний орган може визнаватися військовим 

формуванням. Хоча, прямого посилання на те, що ця Служба 

транспорту є таким формуванням, в Законі немає. Тому автор 

цього дослідження не погоджується з твердженням Кузь-       

мука О.І., що ця служба «не має статусу військового формуван-

ня й до Воєнної організації держави не належить» [85]. Автор 

вважає доцільним внести відповідні зміни в аналізований Закон, 

щодо офіційного визнання Служби транспорту військовим фор-

муванням. 

Забігаючи наперед, слід зазначити, що змінами до Закону «Про 

оборону України» від 9.02.2006 р. Державна спеціальна служба 

транспорту включена до переліку державних структур, що бе-

руть участь в обороні держави (рис. 2.23). На жаль, незважаючи 

на те, що Служба, фактично, є військовим формуванням у складі 

цивільного міністерства, в Законі відсутні будь-які посилання на 

механізм взаємин між нею та Воєнною організацією держави.  

 

3 червня 2004 року Верховна Рада України прийняла зміни до 

Закону «Про Збройні Сили України». Відповідно до прийня-

Рис. 2.24. Структура Збройних Сил України  

(згідно зі змінами до Закону «Про Збройні Сили України» від 3.06.04). 
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того Закону на базі двох видів Збройних Сил, а саме Військово-

Повітряних Сил та Військ Протиповітряної оборони утворено 

єдиний вид - Повітряні Сили. 

Таким чином загальна структура Збройних Сил України стала 

виглядати так, як це відображено на рис. 2.24.  

15 червня 2004 року Президент України затвердив Воєнну до-

ктрину України, яка є сукупністю керівних принципів, воєнно-

політичних, воєнно-стратегічних, воєнно-економічних і військо-

во-технічних поглядів на забезпечення воєнної безпеки держави. 

Проаналізуємо деякі положення цього документу. 

1. Визначені реальні та потенційні як зовнішні так і внутрішні 

загрози національній безпеці держави у воєнній сфері. В розгля-

нутому вище Законі «Про основи національної безпеки Украї-

ни» поділу загроз на внутрішні і зовнішні не було.  

Наявність внутрішніх і зовнішніх загроз національній безпеці 

держави у воєнній сфері дає поштовх для законодавчого визна-

чення механізмів ліквідації цих загроз. На думку автора, існують 

наступні варіанти вирішення цієї проблеми: 

необхідність існування єдиної воєнної організації, здатної про-

тидіяти як внутрішнім так і зовнішнім загрозам.  

необхідність окремого існування певних воєнних організацій, 

кожна з яких протистоїть відповідно внутрішнім або зовнішнім 

загрозам; 

необхідність існування у складній воєнній організації менших 

за організаційним рівнем воєнних організацій, які вирішують 

завдання ліквідації внутрішніх і зовнішніх загроз окремо і у тіс-

ній взаємодії між собою (рис. 2.25). 

2. Серед внутрішніх загроз національній безпеці держави у во-

єнній сфері визнано протиправну діяльність «екстремістських, 

сепаратистських, радикальних релігійних організацій і спроби 

створення терористичних організацій та не передбачених зако-

ном воєнізованих або збройних формувань».  

Наявність таких загроз підтверджує необхідність мати в дер-

жаві відповідну військову структуру, спроможну їх виявити, 

нейтралізувати і ліквідувати. 

Можна говорити, що такою структурою є внутрішні війська в 

складі МВС України. В такому разі, на думку автора, необхідно 
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внести деякі зміни та доповнення в існуючий Закон «Про внут-

рішні війська Міністерства внутрішніх справ України». Адже 

для ліквідації загроз, які випливають з діяльності екстремістсь-

ких, сепаратистських, радикальних релігійних, терористичних 

організацій та не передбачених законом воєнізованих або 

збройних формувань недостатньо формулювання, що внутрішні 

війська поміж інших завдань лише беруть «участь в охороні 

громадського порядку та боротьбі із злочинністю».  

 
3.  Зазначається, що однією з внутрішніх загроз є «повільне 

здійснення реформування Воєнної організації держави та обо-

ронно-промислового комплексу, недостатнє фінансове забезпе-

чення виконання відповідних програм».  

Вище, при аналізі Закону «Про основи національної безпеки 

України» автором вже акцентувалася увага на тому, що програм 

реформування Воєнної організації держави як цілісної структу-

ри в Україні не було і на даний час немає. Існують лише про-

грами з реформування державних органів, якими є відповідні 

військові формування та правоохоронні органи, що можуть вхо-

дити до складу Воєнної організації держави. Відкритим залиша-

ється питання узгодженості цих програм за метою, завданнями, 
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Рис. 2.25. Варіанти ліквідації внутрішніх і зовнішніх загроз національної безпеки  

держави 

(згідно зі змінами до Закону «Про Збройні Сили України» від 3.06.04). 
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заходами та строками їх виконання. 

Навіть, в згаданому вище Законі «Про демократичний цивіль-

ний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними ор-

ганами держави» вказується, що Верховна Рада України «за-

тверджує загальнодержавні програми реформування та розвитку 

Збройних Сил України, правоохоронних органів…, а також інші 

програми, що стосуються оборони і безпеки держави…», «обго-

ворює хід реформування Збройних Сил України» і, лише, «інші 

питання функціонування Воєнної організації та правоохоронних 

органів держави». 

4. Окремо використовуються терміни «Збройні Сили України, 

інші військові формування» і «Воєнна організація держави та 

правоохоронні органи», зокрема: 

- при визначенні внутрішніх загроз – відповідно, зниження рів-

ня забезпечення технікою, озброєнням нового покоління та по-

вільне реформування, недостатнє фінансове забезпечення; 

- при визначенні принципів забезпечення воєнної безпеки – 

відповідно, бойові можливості, рівень боєздатності, підготовка, 

всебічне забезпечення та демократичний цивільний контроль; 

- при визначенні основних складових забезпечення воєнної 

безпеки у мирний час – відповідно, прискорення реформування 

та впровадження системи демократичного цивільного контролю.   

Таке вільне використання термінів вважається суттєвим недо-

ліком. Особливо, якщо зважити на те, що змістовне наповнення 

цих термінів як у вітчизняному законодавстві так і в воєнній на-

уці є, м’яко кажучи, недостатнім і недосконалим.   

5. Визначено, що «воєнна безпека України - це стан захищено-

сті національних інтересів, її суверенітету, територіальної ціліс-

ності і недоторканності від посягань із застосуванням воєнної 

сили, складова національної безпеки України».  

А серед основних суб'єктів забезпечення воєнної безпеки дер-

жави є також Збройні Сили України, інші військові формування 

і правоохоронні органи. Зразу ж виникає запитання: Чому в Во-

єнній доктрині до переліку цих суб’єктів не включено Воєнну 

організацію держави, яка за визначенням відповідає за захист 

інтересів держави від зовнішніх та внутрішніх загроз? Це ви-

кликає подив і з того погляду, що термін «Воєнна організація 
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держави» зустрічається в цьому документі дуже часто. 

Вище вже розглядалося, що і в Законі «Про основи національ-

ної безпеки України», перелік суб’єктів забезпечення національ-

ної безпеки держави в різних статтях поданий з деякими відмін-

ностями (див. табл. 2.12). 

Правоохоронні органи є одночасно суб’єктом забезпечення на-

ціональної і воєнної безпеки держави. Це цілком логічно, якщо 

взяти до уваги загальну структуру правоохоронних органів дер-

жави, визначену, наприклад, Законом «Про державний захист 

працівників суду і правоохоронних органів». Аналіз положень 

Воєнної доктрини дає підстави стверджувати, що Воєнна органі-

зація держави вирішує завдання з забезпечення національної 

безпеки, а Збройні Сили і інші військові формування – завдання 

з забезпечення воєнної безпеки.  

На думку автора, від правоохоронних органів для вирішення 

завдань забезпечення воєнної безпеки можуть залучатися війсь-

кові формування, які є в складі цих органів (наприклад, внутрі-

шні війська Міністерства внутрішніх справ, загони морської 

охорони, прикордонні загони, авіаційні частини Державної при-

кордонної служби тощо). В такому разі з переліку основних су-
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б'єктів забезпечення воєнної безпеки держави правоохоронні 

органи доцільно виключити, а залишити лише Збройні Сили Ук-

раїни та інші військові формування. 

6. В аналізованій Воєнній доктрині як нормативно-правовому 

акті, зважаючи на «характер загроз національній безпеці Украї-

ни у воєнній сфері», вперше визнана необхідність мати у складі  

Збройних Сил України функціональні структури: Об'єднані сили 

швидкого реагування, Основні сили оборони та Стратегічні ре-

зерви. Схематично функціональна структура Збройних Сил Ук-

раїни показана на рис. 2.26, а стисла характеристика цих функ-

ціональних компонентів подана в додатку 1. 

7. Вже наголошувалося, що в Воєнній доктрині неодноразово 

вживається термін Воєнна організація держави.  

Але в подальшому (при визначенні основних принципів керів-

ництва у сфері воєнної безпеки, основних воєнно-стратегічних 

цілей застосування у збройному конфлікті, локальній чи регіо-

нальній війні, основних завдань у мирний час, в особливий пері-

од до початку, у разі здійснення збройної агресії та після її від-

січі, основних форм і способів застосування, здійснення заходів 

правового режиму надзвичайного стану, боротьби з тероризмом, 

участі в міжнародних миротворчих операціях, надання військо-

вої допомоги іншим державам) мова йде лише про Збройні Си-

ли, інші військові формування та правоохоронні органи.  

Виникає проблема: якщо законодавчо визначений зміст термі-

ну «Воєнна організація держави», то, напевне, є сенс в тому, 

щоб в подальшому в відповідних нормативно-правових актах 

наповнювати змістом прийнятий термін через визначення функ-

цій, завдань, повноважень, форм і способів застосування, меха-

нізму взаємодії, управління тощо при вирішенні питань забезпе-

чення національної безпеки та воєнної, зокрема.  

Адже, якщо вважати, що Воєнна організація держави є сукуп-

ністю органів державної влади (до яких відносяться і правоохо-

ронні органи) та військових формувань (у т.ч. це і Збройні Сили) 

то, напевно, доцільніше в тексті Воєнної доктрини та інших но-

рмативно-правових актах замість словосполучення «Збройні 

Сили України, інші військові формування та правоохоронні ор-

гани» вживати словосполучення «Воєнна організація держави», 
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точніше «Воєнна організація України». Але цього, чомусь, не 

відбувається.  

8. Викликає ряд питань використання терміну «правоохоронні 

органи», які, як говорилося вище, є суб’єктами забезпечення во-

єнної безпеки. Адже вище вже було з’ясовано, що правоохорон-

ні органи можуть бути складовою частиною Воєнної організації 

держави (як через належність до органів державної влади, так і 

через наявність у їх складі військових формувань) та беруть уч-

асть в обороні України. 

Наприклад, серед основних воєнно-стратегічних цілей застосу-

вання Збройних Сил України, інших військових формувань у 

збройному конфлікті є забезпечення недоторканності державно-

го кордону. А основне завдання Державної прикордонної служ-

би як правоохоронного органу спеціального призначення є, як-

раз, забезпечення недоторканності державного кордону. В тако-

му разі виникає питання: Чому цей правоохоронний орган дер-

жави зі спеціальним статусом, який має в своєму складі певні 

військові формування, навіть, теоретично в Воєнній доктрині не 

залучається до ліквідації загроз на державному кордоні, коли 

саме для цих цілей він і призначений за своєю суттю?   

Інший приклад. Як розглядалося вище, правоохоронні органи є 

одним з суб’єктів забезпечення воєнної безпеки України.  

Чому ж тоді: 

- серед основних реальних та потенційних внутрішніх загроз 

національній безпеці України у воєнній сфері є згадка лише про 

«небезпечне зниження рівня забезпечення військовою і спеціа-

льною технікою та озброєнням нового покоління Збройних Сил 

України, інших військових формувань»? Невже правоохоронні 

органи повністю забезпечені цією військовою і спеціальною те-

хнікою та озброєнням нового покоління? 

- серед принципів, на яких ґрунтується забезпечення воєнної 

безпеки України, є лише відповідність «бойових можливостей, 

рівня боєздатності, підготовки та всебічного забезпечення 

Збройних Сил України, інших військових формувань потребам 

оборони України»? А правоохоронні органи вже відповідають 

цим потребам? 

- серед умов забезпечення воєнної безпеки України йде мова 
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лише про необхідність «підтримання на належному рівні боє-

здатності Збройних Сил України, інших військових форму-

вань»? Чому правоохоронні органи, яким відведена така важли-

ва роль, виключені з ланки забезпечення безпеки держави? 

9. Воєнною доктриною визначені форми, в яких може відбува-

тися воєнний конфлікт як спосіб розв'язання суперечностей із 

застосуванням зброї (табл. 2.15). Цей документ передбачає мож-

ливість виникнення збройного конфлікту всередині держави і 

застосування Збройних Сил України, інших військових форму-

вань з метою його ліквідації та створення умов для стабілізації 

обстановки відповідно до норм законодавства України. 

Таблиця 2.15 

Воєнні конфлікти, у яких може брати участь Україна  

(відповідно до Воєнної доктрини України від 15.06.2004 р.) 

Форма 

конфлікту 

Характерис-

тика конфлі-

кту 

Склад учасників  

конфлікту 

Сили і засоби 

розв’язання  

конфлікту 

регіональна 

війна 

конфлікт  

високої  

інтенсивності 

Україна 

держава (ко-

аліція дер-

жав) - агре-

сор 

усі сили та засоби, 

у т.ч. зброя масо-

вого ураження 

локальна 

війна 

конфлікт  

середньої  

інтенсивності 

Україна 
держава - 

агресор 

звичайні засоби 

збройної боротьби 

в обмеженому 

масштабі і районі 

їх застосування 

збройний 

конфлікт 

конфлікт   

низької    

інтенсивності 

Україна 

держава - 

агресор 
звичайні   

засоби   

збройної   

боротьби   

суб’єкти 

збройного 

протистояння 

всередині 

країни 

На жаль, Воєнна доктрина не визначила основні завдання, фо-

рми і способи застосування Збройних Сил України, інших війсь-

кових формувань та правоохоронних органів ні до початку, ні у 

разі виникнення збройного конфлікту всередині держави. Хоча, 

слід констатувати, що ці завдання для Збройних Сил України 

визначені в особливий період до початку збройної агресії, у разі 
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її розв’язання та відсічі.  

Таке замовчування свідчить лише про те, що вітчизняна воєнна 

наука та законодавство не виробили єдиних поглядів на цю 

вкрай важливу проблему. Хоча, досвід участі військових форму-

вань у внутрішньому збройному конфлікті на час прийняття Во-

єнної доктрини вже був. Тут мається на увазі не вітчизняний до-

свід, а досвід ведення бойових дій військовими формуваннями 

Російської Федерації на території Чеченської Республіки. 

Ще раз слід зазначити, що автор цього дослідження дуже кри-

тично відноситься до застосування структурних елементів 

Збройних Сил України на території своєї держави у будь-яких 

формах і у будь-якому масштабі при відсутності зовнішніх за-

гроз безпеці держави воєнного характеру. Це не завдання армії 

наводити порядок всередині країни при наявності певних дер-

жавних структур (наприклад Міністерства внутрішніх справ, 

Служби безпеки), що безпосередньо зобов’язані запобігати і лі-

квідовувати внутрішні загрози.  

Адже виникає логічне запитання: Для чого існують в державі 

різні правоохоронні органи, у т.ч. спеціального призначення, які 

мають у своєму складі відповідні розвідувальні, контррозвідува-

льні органи, військові формування різного штибу, якщо вони 

дозволяють собі таку «розкіш», як проґавити зародки створення, 

функціонування, розширення громадських організацій (партій, 

рухів тощо) екстремістського, сепаратистського, радикального, 

релігійного, терористичного спрямування, незаконних воєнізо-

ваних або збройних формувань, які здійснюють протиправну 

діяльність та створюють реальну і потенційну загрозу суверені-

тету, територіальній цілісності України? 

10. Слід зазначити, що чітка теза про можливість застосування 

Збройних Сил України всередині держави для розв’язання внут-

рішнього збройного конфлікту, висловлена в цій Воєнній докт-

рині, відмінна від тої, яка наводилася в аналогічному поперед-

ньому документі. Адже в попередній Воєнній доктрині, яка дія-

ла з 19 жовтня 1993 року, сказано, що «Україна застосовує свої 

Збройні Сили виключно у випадках збройної агресії проти неї та 

посягань на її територіальну цілісність, недоторканність держа-

вних кордонів або при виконанні своїх міжнародних зобов'я-
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зань». 

Про неможливість застосування Збройних Сил України всере-

дині держави свідчить і Закон «Про Збройні Сили України», в 

якому чітко сказано, вони «забезпечують стримування збройної 

агресії проти України та відсіч їй, охорону повітряного простору 

держави та підводного простору у межах територіального моря 

України».  

В зв’язку з викладеним вище, виникає також питання: Яка по-

садова особа (орган державної влади) приймає рішення на засто-

сування Збройних Сил України всередині держави, навіть, у разі 

виникнення збройного конфлікту? В Конституції України чітко і 

однозначно записано, що Президент України як Верховний Го-

ловнокомандувач Збройних Сил України «приймає рішення про 

використання Збройних Сил України у разі збройної агресії 

проти України» (ст. 106). 

В цілому, з положень проаналізованої Воєнної доктрини мож-

на зробити цілком реальний висновок, що основний тягар з за-

безпечення воєнної безпеки України покладено на її Збройні 

Сили як військове формування.  

17 червня 2004  року на засіданні Ради національної безпеки і 

оборони України розглянутий Стратегічний оборонний бюле-

тень України на період до 2015 року, який за результатами ро-

згляду схвалений відповідним Указом Президента України.  

Стратегічний оборонний бюлетень України на період до 2015 

року (далі Оборонний бюлетень) є «концептуальним довгостро-

ковим документом з реформування Збройних Сил та інших вій-

ськових формувань України на період до 2015 року», «на його 

основі передбачається удосконалення законодавчих та інших 

нормативно-правових актів, розробка цільових програм реаліза-

ції державної політики з питань національної оборони». 

Важливість цього документу полягає в тому, що вперше в Ук-

раїні:  

здійснена реальна оцінка стану Збройних Сил України та ін-

ших військових формувань, доцільності їх утримання в існую-

чих структурах та чисельності;  

визначений оптимальний майбутній обрис Збройних Сил Укра-

їни, інших військових формувань держави, які були б здатні до 
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виконання завдань щодо відвернення та нейтралізації реальних і 

потенційних загроз національним інтересам України у воєнній 

сфері, сумісними до дій з військовими частинами збройних сил 

держав-членів НАТО та Євросоюзу. 

З наведеного вище можна зробити чіткий висновок, що 

суб’єктами відвернення та нейтралізації загроз національним 

інтересам України у воєнній сфері є тільки Збройні Сили Украї-

ни та інші військові формування. Вони забезпечують оборону 

держави, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недо-

торканості, протидіють загрозам воєнного характеру. Слід за-

значити, що нижче уточнюється конкретний перелік цих інших 

військових формувань (рис. 2.27). До них відносяться: 

Державна прикордонна служба; 

внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ; 

сили Міністерства з питань надзвичайних ситуацій. 

 
Що ж стосується правоохоронних органів, то визнається, що 

держава підтримуватиме їх готовність на належному рівні для 

усунення інших загроз національним інтересам держави. 

безпосередній вплив 

Рис. 2.27. Суб’єкти відвернення та нейтралізації загроз національним 

інтересам України у воєнній сфері (відповідно до положень Стратегічного 

оборонного бюлетеня України на період до 2015 року від 22.06.2004 р.) 

взаємодія і координація зусиль 

Збройні  
Сили  

України 

відвернення та 

нейтралізація 

загроз націо-

нальним інте-

ресам України 

у воєнній сфері 

Державна  

прикордонна 
служба України 

 

Внутрішні  

війська  
МВС України 

 

Сили  

МНС  

України 
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В Стратегічному бюлетені наголошується, що Збройні Сили 

України, крім виконання свого основного завдання, можуть та-

кож залучатися для нейтралізації загроз національним інтересам 

всередині держави, серед яких можуть бути розпалення регіона-

льного сепаратизму, етнічних і релігійних конфронтацій, а та-

кож тероризм.   

Серед переліку основних завдань воєнного будівництва до 

2015 року також визначалося: 

в зв’язку з проголошенням політичного курсу України на єв-

ропейську і євроатлантичну інтеграцію потрібно мати такі 

Збройні Сили, що будуть спроможними за рівнем взаємосуміс-

ності та стандартами ефективно діяти у складі багатонаціональ-

них формувань, у тому числі зі складу сил НАТО; 

військові формування Державної прикордонної служби, Мініс-

терства внутрішніх справ, Міністерства з питань надзвичайних 

ситуацій демілітаризувати та трансформувати в правоохоронні 

органи спеціального призначення зі спеціальним статусом; 

організаційно Збройні Сили України складатимуться з Генера-

льного штабу, Сухопутних військ, Повітряних Сил, Військово-

Морських Сил, з'єднань, військових частин, військових навча-

льних закладів, установ та організацій, що не належать до видів 

Збройних Сил України, а функціонально – з Об’єднаних сил 

швидкого реагування, Основних сил оборони та Сил підтримки 

(підсилення) (рис. 2.28); 

через завершення практичних дій зі вступу України в НАТО на 

кінець 2015 року скоротити чисельний склад Збройних Сил до 

90-100 тис. осіб. 

На думку автора, теза про демілітаризацію військових форму-

вань Державної прикордонної служби та Міністерства внутріш-

ніх справ (внутрішніх військ) є надто спірною. Адже, як можна 

виконувати завдання з захисту державного кордону, протидії 

незаконним збройним формуванням, не маючи при цьому в сво-

єму підпорядкуванні озброєних належним чином військових 

структур. Невже прийдеться від військ країни-агресора або не-

законних формувань захищатися гумовими палицями? Чи може 

вже вважається за доцільне всі завдання теж покласти на Зброй-

ні Сили України?    
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Що ж стосується питання демілітаризації Міністерства з над-

звичайних ситуацій, то тут питань в цілому не виникає. Спірним 

є лише завдання трансформування цього відомства в правоохо-

ронний орган спеціального призначення зі спеціальним стату-

сом. Адже основним завданням цього державного органу є за-

побігання виникненню і ліквідація надзвичайних ситуацій та їх 

наслідків.  

Також одним з недоліків Стратегічного бюлетеня є те, що ос-

новна увага в ньому приділяється лише Збройним Силам Украї-

ни. Що ж стосується інших військових формувань, то в ньому 

визначається відповідним міністерствам і відомствам України 

розробляти програми їх реформування і розвитку. Таким чином 

інші складові забезпечення національної безпеки у воєнній сфері 

залишені сам на сам, а проанонсованого комплексного вирішен-

ня проблем реформування і розвитку всіх складових Воєнної 

організації держави, на жаль, не відбулося і не передбачалося на 

перспективу, по іншій мірі до 2015 року. 

2 грудня 2005 року Президент України видав Указ, яким утво-

рив Державну комісію з питань реформування Збройних Сил 

України, інших військових формувань та оборонно-

  Ф  У  Н  К  Ц  І  О  Н  А  Л  Ь  Н  І                 С Т Р У К Т У Р И 

ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ 

Генеральний  

штаб 

 

 

Рис. 2.28. Перспективна організаційна та функціональна структура Збройних Сил України 
(відповідно до «Стратегічного оборонного бюлетеня України на період до 2015 року» від 

22.06.2004 р.). 
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промислового комплексу (далі – Державна комісія) на чолі з 

Прем’єр-міністром України. 

Серед основних завдань Державної комісії є:  

опрацювання пропозицій щодо визначення пріоритетів держа-

вної політики у сфері оборони та розвитку вітчизняного оборон-

но-промислового комплексу;  

розгляд проектів законів та актів Президента України з питань 

оборони,  аналіз практики застосування законодавства у сфері 

оборони та підготовка пропозицій щодо його вдосконалення;  

підготовка пропозицій щодо: Стратегії воєнної безпеки, уточ-

нення положень Воєнної доктрини України, функцій і завдань 

Збройних Сил  України, інших військових формувань, проектів 

концепцій та  державних програм (планів) їх реформування і ро-

звитку. 

На жаль, при створенні цієї Державної комісії вище керівницт-

во держави не уникнуло помилок, які розглядалися автором ви-

ще при аналізі Указу Президента України щодо утворення Дер-

жавної комісію з питань реформування, розвитку Збройних Сил 

України, інших військових формувань, озброєння та військової 

техніки. Повторюватися немає сенсу. 

Зазначу, що ця Державна комісія припинила свою роботу 10 

лютого 2009 року. 

1 грудня 2005 року Верховна Рада України ухвалила Закон 

«Про Службу зовнішньої розвідки України», який визначив 

правові основи організації та діяльності цього державного орга-

ну.  

Цим Законом визначено, що Служба зовнішньої розвідки Ук-

раїни (далі - Служба зовнішньої розвідки) є військовим форму-

ванням, одним з основних завдань якого є «вжиття заходів про-

тидії зовнішнім загрозам національній безпеці України…». 

Вже 15 грудня 2005 року змінами до Закону «Про основи наці-

ональної безпеки України» Служба зовнішньої розвідки визнана 

суб'єктом забезпечення національної безпеки держави. 

Незважаючи на те, що Служба зовнішньої розвідки законодав-

чо визнана військовим формуванням, в Законі відсутні будь-які 

посилання на порядок взаємовідносин між нею та Воєнною ор-

ганізацією держави і Збройними Силами України.   
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Аналіз розглянутих в цьому підрозділі законодавчих та інших 

нормативно-правових актів дає підстави для таких висновків: 

1. В аналізований період (2001-2005 рр.) продовжувався пошук 

державних структур, які беруть участь в забезпеченні націона-

льної безпеки у воєнній сфері. При цьому зберігається тенденція 

у бік збільшення кількості цих структур.  

2. При визначенні місця і ролі Воєнної організації держави, 

Збройних Сил, інших військових формувань і правоохоронних 

органів в загальній системі забезпечення національної безпеки 

України вітчизняне законодавство в черговий раз не змогло 

уникнути появи певного роду протиріч, суперечностей, різнобі-

чного тлумачення деяких термінів та вільного їх використання. 

3. Законодавче збільшення кількості визначених державних 

структур, які беруть участь у обороні держави, не сприяє підви-

щенню якості керівництва ними та організації взаємодії у разі 

виникнення кризової ситуації. Цьому не сприяє і те, що законо-

давство України передбачає виникнення і функціонування но-

вих військових формувань та правоохоронних органів, які мо-

жуть залучатися до виконання завдань оборони.  

4. Не усунута проблема нормативно-правової врегульованості 

питань функціонування Воєнної організації держави у загальній 

системі забезпечення національної безпеки України. В першу 

чергу, це стосується врегулювання питань організації взаємодії 

між всіма її складовими під час виконання покладених на них 

завдань. 

5. Не відпрацьовані чіткі, конкретні критерії, на підставі яких 

певна державна структура, орган або служба віднесена до скла-

ду Воєнної організації держави. Це призводить до неоднознач-

ного сприйняття складу цієї об’єднуючої структури, викликає 

певні дискусії і, як наслідок, знижує ефективність її функціону-

вання. 

6. Незважаючи на те, що Воєнна організація держави охоплена 

єдиним керівництвом, в прийнятих нормативно-правових актах 

не конкретизується, який орган або посадова особа здійснює ке-

рівництво нею.  

  

2.4. Недоліки окремих нормативно-правових актів у сферах 
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національної безпеки і оборони, прийнятих у 2006 році і      

пізніше. 

 

В цьому підрозділі будуть піддані аналізу Стратегія національ-

ної безпеки України у редакції 2007 та 2012 років, Закон Украї-

ни «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики», Воєнна 

доктрина України, деякі зміни до Закону «Про оборону Украї-

ни».  

9 лютого 2006 року Верховною Радою України ухвалені зміни 

до Закону «Про оборону України», згідно з якими Державна 

спеціальна служба транспорту включена до переліку військових 

формувань, які разом із Збройними Силами України беруть уч-

асть в обороні держави. Схематично механізм участі в обороні 

держави та взаємодії між собою військових формувань і право-

охоронних органів, згідно з прийнятими змінами, відображений 

на рис. 2.23.  

Навіть погляд на схему, відображену на рис. 2.23, дає підстави 

стверджувати про велике навантаження, що лягає на плечі орга-

ну управління, який буде здійснювати керівництво обороною 

держави у разі здійснення агресії проти неї та організовувати 

взаємодію між чисельними державними органами, що утворю-

ються на базі існуючих державних структур та отримують само-

стійний статус. Зрозуміло, що цим основним органом є і буде 

Генеральний штаб Збройних Сил України.  

12 лютого 2007 року Указом Президента України затверджена 

Стратегія національної безпеки України (далі - Стратегія), 

яка визначила принципи, пріоритетні цілі, завдання та механіз-

ми забезпечення життєво важливих інтересів особи, суспільства 

і держави від зовнішніх і внутрішніх загроз. 

Проаналізуємо деякі положення цього документу. 

1. Визнано, що «у сучасному світі нівелюється різниця між 

внутрішніми та зовнішніми аспектами безпеки, зростає вага не-

силових (політичних, економічних, соціальних, енергетичних, 

екологічних, інформаційних тощо) складових» державної полі-

тики забезпечення безпеки України (п.1). 

Таким чином, воєнна складова у державній політиці забезпе-
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чення національної безпеки України вже не є однією з виріша-

льних. 

2. Суверенітет України, її територіальна цілісність, недото-

рканність державного кордону, демократичний конституційний 

лад, верховенство права визнані одними з життєво важливих  

національних інтересів України, а «демократичний цивільний  

контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органа-

ми держави» - одним з принципів, на якому базується політика 

національної безпеки. 

Вище вже піддавалася сумніву доцільність використання сло-

восполучення «Воєнна організація і правоохоронні органи» з 

погляду на те, що до складу Воєнної організації держави вклю-

чені Служба безпеки та Державна прикордонна служба, які є 

правоохоронними органами спеціального призначення, що ма-

ють до того ж у своєму складі військові формування. Повторю-

ватися немає сенсу.  

3. Введено в використання термін «сектор безпеки України». 

На жаль, в тексті Стратегії відсутні будь-які посилання, які на-

дали б пояснення щодо сутності цього терміну, складових, при-

значення тощо. 

Лише з тексту документу можна зробити припущення, що до 

сектору безпеки держави відносяться правоохоронні, розвідува-

льні та контррозвідувальний органи, Збройні Сили України 

 

Рис. 2.29. Структура сектору безпеки України  

(відповідно до Стратегії національної безпеки України 

від 12.02.2007 р.) 
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(п.2.4), інші військові формування, органи та ланки (п.3.7), Слу-

жба безпеки (п.4.1). Схематично структура сектору безпеки ві-

дображена на рис. 2.29. 

Такий погляд на склад сектору безпеки є, м’яко кажучи, сумні-

вним. Поясню свою думку.  

По-перше, окремо йде мова про контррозвідувальний орган. 

Зразу ж виникає питання: Чому термін «контррозвідувальний 

орган» використаний в однині? Адже ж відповідно до Закону 

«Про контррозвідувальну діяльність», прийнятому Верховною 

Радою України 26 грудня 2002 року, «спеціально уповноваже-

ним органом державної влади у сфері контррозвідувальної дія-

льності є Служба безпеки України», яка в своєму складі має ор-

гани, підрозділи…, що здійснюють контррозвідувальну діяль-

ність. Наприклад, органи військової контррозвідки призначені 

для контррозвідувального забезпечення Збройних Сил, Держав-

ної прикордонної служби та інших військових формувань, дис-

локованих на території України.  

Можливо, Стратегією передбачається створення та функціону-

вання окремого самостійного контррозвідувального органу дер-

жави? Зважаючи на тенденцію, що зі Служби безпеки утворені 

певні самостійні державні органи, наприклад, Служба зовніш-

ньої розвідки або Управління державної охорони, то й така мо-

жливість цілком не виключається.   

По-друге, як з’ясовано вище, контррозвідувальні органи та під-

розділи є складовою частиною Служби безпеки України як дер-

жавного правоохоронного органу спеціального призначення. А 

тому згадування про контррозвідувальні органи, як самостійні 

структури вважається некоректним. 

4. В Стратегії відзначається невідповідність сектору безпе-

ки України потребам суспільства, але при поясненні змісту цієї 

невідповідності мова йде лише про правоохоронні, розвідуваль-

ні та контррозвідувальний органи та Збройні Сили України.  

Тоді виникає логічне запитання: Невже, наприклад, внутрішні 

війська як військове формування у складі Міністерства внутрі-

шніх справ, Оперативно-рятувальна служба цивільного захисту 

у складі Міністерства з надзвичайних ситуацій або ж Державна 

спеціальна служба транспорту у складі Міністерства інфрастру-
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ктури України вже відповідають потребам суспільства? Адже ж 

ці згадані структури та інші державні органи, наприклад, Дер-

жавна прикордонна служба, без сумніву, теж відіграють важли-

ву роль в системі забезпечення національної безпеки України і 

оборони держави у разі агресії проти неї. 

5. На думку автора, використання терміну «сектор безпеки» є 

дещо, некоректним. Поясню свою думку.  

По перше. Слово «сектор» (лат. sektor) означає частину чогось 

(наприклад, площі, кола, сфери, організації, господарства, про-

мисловості тощо) [95].  

В такому разі виникає логічне запитання: Частиною чого (яви-

ща, організації, поняття тощо) є сектор безпеки України? Чіткої 

відповіді прийнята Стратегія на це питання не дає. Слід також 

зазначити, що в тексті Стратегії вже використовується термін 

«сфера національної безпеки» (п. 1) як складова політики дер-

жави («сфера» від гр. sphaira - шар). Логічніше було б, напевне,  

використати термін «сфера безпеки України», а не «сектор».  

По-друге. При використанні якогось нового терміну, необхідно 

його наповнити певним змістом. На жаль, в Стратегії цього не 

відбувається. Що автори Стратегії прагнули вкласти в зміст те-

рміну «сектор безпеки України», приходиться домислювати вже 

в ході аналізу положень цього документу.  

Наприклад, в п.3.7 цього документу, в якому визначаються 

пріоритетні напрямки реформування сектору безпеки, існують 

твердження, що сектор безпеки це: 

- цілісна система; 

- складається з інститутів (Збройних Сил України, інших вій-

ськових формувань та правоохоронних  органів), які потребують 

реформування; 

- має в своєму складі «органи сектору безпеки» та «ланки сек-

тору безпеки». Слід зазначити, що Стратегія не конкретизує і не 

деталізує ці органи і ланки. 

З сказаного вище можна зробити висновок, що чіткості в ви-

значенні завдань, структури сектору безпеки, на жаль, в цій 

Стратегії не вбачається. 

По-третє. Не визначено мети існування сектору безпеки як 

цілісної системи.  
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Частково, цю мету можна виокремити з положень цього ж 

п.3.7, в якому говориться, що реформування інститутів сектору 

безпеки (Збройних Сил України, інших військових формувань та 

правоохоронних органів) здійснюватиметься з метою «забезпе-

чення їхньої готовності до виконання завдань оборони держави, 

підвищення ефективності діяльності із захисту прав і свобод 

людини і громадянина, забезпечення національної безпеки, бо-

ротьби з корупцією та злочинністю, особливо в її організованих 

формах». 

Таблиця 2.16 

Погляди на склад та призначення Воєнної організації держави та сектору 

безпеки  

Показ-

ники 

Воєнна організація держави Сектор безпеки України 

Концепція (основи державної 
політики) національної безпеки 

України, прийнятій 

(16.01.1997) 

Закон «Про основи 
національної без-

пеки України» 

(19.06.2003) 

Стратегія національної 

безпеки України 
(12.02.2007) 

склад 

(струк-

тура) 

- Збройні Сили України; 

- Служба безпеки України; 

- Національна гвардія України; 
- внутрішні  війська, органи і 

підрозділи Міністерства внут-

рішніх справ України; 

- Прикордонні війська України; 

- військові підрозділи Мініс-

терства з надзвичайних ситуа-
цій; 

- інші військові формування. 

- органи державної 

влади; 

- військові  форму-
вання. 

- інститути: Збройні 

Сили України, інші вій-

ськові формування, 
правоохоронні  органи; 

- Служба безпеки Украї-

ни; 

- розвідувальні органи; 

- контррозвідувальний 

орган; 
- інші органи, ланки. 

призна-

чення 
(завдан-

ня) 

- оборона України, захист її 

суверенітету, територіальної 
цілісності і недоторканності  її 

кордонів; 

- протидія зовнішнім і внутрі-
шнім загрозам воєнного харак-

теру; 
- боротьба з організованою 

злочинністю; 

- захист населення в разі катас-
троф, стихійних лих, небезпеч-

них соціальних конфліктів, 

епідемій тощо (п.4, розділ V). 

- захист національ-

них інтересів Укра-
їни від зовнішніх 

та внутрішніх заг-

роз (ст.1); 
- забезпечує обо-

рону України, за-
хист її  сувереніте-

ту,  територіальної  

цілісності  і   недо-
торканності кордо-

нів; протидіє зов-

нішнім загрозам 
воєнного характеру 

(ст.9). 

- оборона держави; 

- підвищення ефектив-
ності діяльності із захис-

ту прав і свобод людини  

і громадянина; 
- забезпечення націона-

льної безпеки; 
- боротьба з корупцією 

та злочинністю, особли-

во в її  організованих 
формах (п. 3.7). 

Така постановка питання дещо нагадує завдання Воєнної орга-

нізації держави, які визначалися іншими законодавчими актами, 

прийнятими і проаналізованими вище (див. табл. 2.16).  

Аналіз викладених в цій таблиці положень дає підстави ствер-
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джувати, що в Стратегії терміном «сектор безпеки України» 

знайдено заміну терміну «Воєнна організація держави». Адже їх 

склад та призначення є тотожними. Наприклад, вище вже від-

значалося, що до Воєнної організації держави входять військові 

формування (Збройні Сили, Прикордонні війська тощо) і право-

охоронні органи (Служба безпеки, Міністерство внутрішніх 

справ), а інститутами (органами, ланками) сектору безпеки Ук-

раїни визнані військові формування та правоохоронні органи. 

Хоча, аналізуючи положення п. 3.9, в якому визнається як одне 

з завдань політики національної безпеки «розвиток системи де-

мократичного цивільного контролю над Воєнною організацією  

та  правоохоронними  органами  держави», можна зробити ви-

сновок про те, що органи сектору безпеки, а отже і сам сектор 

безпеки є складовою частиною тої ж Воєнної організації дер-

жави та правоохоронних органів. 

6. В подальшому в тексті Стратегії має місце одночасне вико-

ристання термінів «Воєнна організація держави» та «сектор без-

пеки» як рівноправних суб’єктів забезпечення національної без-

пеки.  

Так, в п.4 при визначенні механізмів реалізації державної полі-

тики національної безпеки визнається необхідність удоскона-

лення системи управління національною безпекою. Зокрема, се-

ред основних напрямів розвитку системи управління національ-

ною безпекою України визнається розробка «Концепції розвит-

ку Воєнної організації держави» і «розробка та прийняття нових 

редакцій… законів України про… Службу безпеки України, ін-

ші органи сектору безпеки».     

7. В Стратегії визнається необхідність «уточнення і чіткого ро-

змежування завдань і сфер відповідальності суб'єктів забезпе-

чення національної безпеки». 

На жаль, перелік цих суб’єктів і в Стратегії не конкретизуєть-

ся. Вище при аналізі Закону «Про основи національної безпеки 

України» вже наголошувалася увага на тому, що і в ньому немає 

однозначної думки щодо того, які державні органи відносяться 

до суб’єктів забезпечення національної безпеки (див. табл. 2.12). 

8. В Стратегії визнається необхідність прийняття Концепції ро-

звитку Воєнної організації держави та розвитку системи демок-
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ратичного цивільного контролю над нею.  

Однак, в тексті цього документу основна увага приділяється 

лише сектору безпеки України. Адже, крім наведених вище при-

кладів, цей термін вживається при визначенні проведення ком-

плексного огляду сектору безпеки; впровадження системи порі-

вняльного аналізу стану секторів безпеки України, країн-сусідів 

та розвинутих країн; фінансування реформування та розвитку 

органів сектору безпеки; програм адаптації та соціального захи-

сту військовослужбовців та службовців, які звільнятимуться у 

зв'язку з реформуванням сектору безпеки; бюджетного фінансу-

вання сектору безпеки тощо. 

Таке широке використання терміну «сектор безпеки України» 

ще раз підтверджує висловлену вище думку, що цим терміном 

автори Стратегії прагнуть замінити термін «Воєнна організація 

держави». Але ж Стратегія була затверджена Указом Президен-

та України як Верховного Головнокомандувача Збройних Сил 

України. Тоді напрошується припущення, що автором подібних 

змін є не хто інший, як Глава держави.   

 

25 грудня 2008 року Верховна Рада України ухвалила зміни до 

безпосередній вплив 

Рис. 2.30. Суб’єкти, що беруть участь у обороні України  

(згідно зі змінами до Закону «Про оборону України» від 25.12.2008 р.) 

взаємодія і координація зусиль 

Збройні  

Сили  

України 

оборона 

України 

правоохоронні 

органи 

 

військові  

формування 

Державна 
спеціальна служ-
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деяких законів з питань оборони, у тому числі і до Закону «Про 

оборону України».  

Проаналізуємо деякі з цих змін. 

1. Цими змінами по-іншому визначений перелік суб’єктів, 

які беруть участь в обороні держави. Зокрема, в статті 12 цього 

Закону сказано, що «участь в обороні держави разом із Зброй-

ними Силами України беруть у межах своїх повноважень інші 

військові формування, утворені відповідно до законів України, 

Державна спеціальна служба транспорту, а також відповідні 

правоохоронні органи». Схематично це відображено на рис.2.30. 

Слід зазначити, що таке визначення є більш універсальним, 

пристосованим до будь-яких змін у найменуваннях, структурах 

органів держави, які відповідають за ліквідацію зовнішніх і вну-

трішніх загроз її безпеки. Адже практика військового будівниц-

тва в Україні має подібні прилади. Наприклад, створення і роз-

формування Національної гвардії України, перейменування 

Прикордонних військ України на Державну прикордонну служ-

бу України і відповідно зміна статусу цього державного органу з 

військового формування на правоохоронний орган спеціального 

призначення, зміни в системі Цивільної оборони та інше. 

Також, позитивним в такому формулюванні є те, що дається 

можливість розвитку військового будівництва з врахуванням 

позитивного досвіду зарубіжних країн та усунення недоліків, які 

були виявленні в розбудові власної системи забезпечення націо-

нальної безпеки держави.  

Однак, є і певні негативні риси подібного формулювання, вони 

полягають у наступному: 

- по-перше: за загальними формулюваннями типу «інші 

військові формування», «правоохоронні органи» ховається не-

спроможність вітчизняного законодавства і воєнної науки чітко 

визначити весь перелік загроз для існування держави і відповід-

но визначити перелік державних структур, відповідальних за 

ліквідацію кожної загрози зовнішнього і внутрішнього похо-

дження; 

- по-друге, не визначається роль і місце державних струк-

тур в обороні держави, які не підпадають під статус «військові 

формування» або «правоохоронні органи». Це стосується, на-
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приклад, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту як 

спеціального невійськового органу, яка призначена для захисту  

населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного 

та природного  характеру в мирний час і в особливий період. 

Слід зазначити, що окремо державні структури, відповідальні 

за певну конкретну сферу національної безпеки законодавчо ви-

значені. Але ж чітке структурування державної організації, від-

повідальної за забезпечення національної безпеки в цілому від-

сутнє.  

І це викликає певний, м’яко кажучи, подив. Адже на час прий-

няття змін до цього Закону Україна як держава вже існує 17 ро-

ків. За цей час воєнна наука держави, можна сказати, стала на 

ноги, адже повноцінно функціонує власна Національна Акаде-

мія оборони України, створено відповідні воєнно-наукові струк-

тури, наприклад, Центральний науково-дослідний інститут 

Збройних Сил України. До того ж функціонують державні нау-

кові заклади у сфері національної безпеки, наприклад, Націона-

льний інститут стратегічних досліджень при Президентові Укра-

їни. Думаю, що, навіть, ці згадані поважні наукові установи за 

час свого існування могли вивчити досвід вирішення питання 

забезпечення національної безпеки і інших країнах та підготува-

ти відповідні пропозиції для ефективного вирішення питань 

безпеки держави.  

На жаль, приходиться констатувати, що, так званий, пошук 

шляхів реформування військових державних органів в Україні 

відбувається ще й дотепер. І не завжди цей процес проходить 

ефективно.    

2. Змінено формулювання терміну «військове формування» та 

«військове командування» - з них виключено слово «об’єднань».  

В новій редакції Закону це викладено так:  

- військове формування - створена відповідно до законо-

давства України сукупність військових з'єднань і частин та ор-

ганів управління ними, які комплектуються військовослужбов-

цями і призначені для оборони України, захисту її суверенітету, 

державної незалежності і національних інтересів, територіальної 

цілісності і недоторканності у разі збройної агресії, збройного 

конфлікту чи загрози нападу шляхом безпосереднього ведення 
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воєнних (бойових) дій».  

Запропонована структура військового формування схематично 

відображена на рис. 2.31; 

- військове командування - Генеральний штаб Збройних 

Сил України, командування видів Збройних Сил України, опе-

ративні командування, командування військових з'єднань, час-

тин Збройних Сил України та інших утворених відповідно до 

законів України військових формувань. 

Доцільність внесення цих змін є досить сумнівною. Поясню 

свою думку. 

По-перше, відповідно до вітчизняного законодавства Збройні 

Сили України є військовим формуванням, з якого вже, де-юре, 

виключені військові об’єднання. У той же час, де-факто, у складі 

Збройних Сил на час прийняття цих змін існують об’єднання 

оперативно-тактичного рівня: армійські корпуси - у складі Су-

хопутних військ; повітряні командування - у складі Повітряних 

Сил; ескадра різнорідних сил - у складі Військово-Морських 

Сил. Також об’єднанням оперативного рівня вітчизняна воєнна 

наука вбачає види Збройних Сил (Сухопутні війська, Повітряні 

Сили, Військово-Морські Сили).  

По-друге, командування оперативних командувань, військових 

з’єднань і частин відноситься до категорії «військове команду-

вання». Де-юре, цими змінами з командування армійських кор-

пусів, повітряних командувань та ескадри різнорідних сил знято 

статус «військового командування». Тоді виникає запитання: До 

якої категорії (ланки) керівництва стали відноситися команду-

вання цих оперативно-тактичних об’єднань Збройних Сил? 

Роз’яснення з цього питання в Законі відсутні. Це ж саме стосу-

Рис. 2.31. Погляд на склад військового формування  

(згідно зі змінами до Закону «Про оборону України» від 25.12.2008 р.). 
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ється і командування видів Збройних Сил як об’єднань операти-

вного рівня.  

Хоча, віднесення видів Збройних Сил до рівня «об’єднання» 

теж суперечать положенням воєнної науки. В цьому сенсі вини-

кає логічне запитання: Якщо види Збройних Сил вітчизняна во-

єнна наука надає статус «об’єднання», то який статус військово-

го формування мають роди військ? 

3. Визначено, що «організаційно Збройні Сили України скла-

даються з органів військового управління, з'єднань, військових 

частин, військових навчальних закладів, установ та організацій». 

Цим положенням визнається відсутність у Збройних Силах 

військових формувань, які відносяться до категорії 

«об’єднання». Вище вже зверталася увага на те, що такими є ар-

мійські корпуси, повітряні командування та ескадра різнорідних 

сил. Хоча й в цьому питанні теж є проблема. Поясню її суть.  

Військове формування типу «об’єднання» складається, як мі-

німум із з’єднань. Механізовані (танкові), артилерійські, армій-

ської авіації бригади (полки), які є основою армійських корпусів 

Сухопутних військ відносяться до категорії «військова частина», 

адже до їх складу входять підрозділи (батальйони, дивізіони, ес-

кадрильї, роти, батареї тощо).  

Чи армійський корпус вже не є об’єднанням у вітчизняних реа-

ліях військового будівництва?    

Таким чином, можна зробити висновок, що зміни, прийняті до 

Закону «Про оборону України» є досить суперечливими і не ві-

дповідають реальному стану справ у Збройних Сила України.  

1 липня 2010 року Верховна Рада України прийняла Закон 

«Про засади внутрішньої і зовнішньої політики», яким визна-

чені засади внутрішньої політики України у сферах розбудови 

державності, розвитку місцевого самоврядування та стимулю-

вання розвитку регіонів, формування інститутів громадянського 

суспільства, національної безпеки і оборони, в економічній, со-

ціальній і гуманітарній сферах, в екологічній сфері та сфері тех-

ногенної безпеки, а також засади зовнішньої політики України.  

Чим цікаві деякі положення цього Закону? 

1. Серед принципів, на яких ґрунтується зовнішня політика 

держави визнано, що застосування власних Збройних Сил Укра-
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їни передбачається «лише у випадках актів збройної агресії про-

ти України, будь-яких інших збройних зазіхань на її територіа-

льну цілісність і недоторканність державних кордонів, боротьби 

з міжнародним тероризмом та піратством або в інших випадках, 

передбачених міжнародними договорами України». 

Цим положенням, фактично, визнається можливість застосу-

вання Збройних Сил України всередині держави. Якщо змоде-

лювати ситуацію, що інші суб’єкти Воєнної організації держави 

(наприклад, Міністерство внутрішніх справ, Служба безпеки) 

«проґавили» створення незаконних збройних формувань якоїсь 

компактної етнічної групи, діяльність яких вже на певному етапі 

(можливо, і з допомогою підтримки ззовні) може становити за-

грозу територіальній цілісності України, і неспроможні наявни-

ми силами і засобами локалізувати і ліквідувати цю загрозу. В 

цьому випадку керівництво держави буде вимушене застосову-

вати Збройні Сили України всередині своєї країни. Тим паче, цю 

можливість передбачає вітчизняне законодавство. Про це гово-

рилося вище.  

Автор цієї праці має власний досвід з практики застосування 

військових формувань Іракської армії проти збройних загонів 

(груп) повстанців, які активізували свою діяльність після завер-

шення активної фази операції «Свобода Іраку», проведеної  у 

березні-квітні 2003 року багатонаціональними коаліційними си-

лами під керівництвом США проти режиму С.Хусейна.   

Під час виконання завдань в якості радника штабу 3 піхотної 

бригади 8 піхотної дивізії Іракської армії у травні-грудні 2005 

року автор брав безпосередню  участь у підготовці і проведенні  

спільних і самостійних стабілізаційних операцій. Ці операції 

проводилися з метою зменшення активності антиіракських (пов-

станських, екстремістських, терористичних, кримінальних) сил в 

певних районах зони відповідальності Коаліційних сил, в яких 

загострювалася обстановка, що загрожувала безпеці проживання 

мирного населення, стабільності функціонування державних і 

регіональних органів управління та місцевого самоврядування, 

важливих об’єктів інфраструктури та життєзабезпечення. 

Практика з підготовки і проведення цих операцій дала підстави 

зробити деякі висновки, які є цікавими, на думку автора, і для 
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вітчизняної воєнної науки, яка вивчає, можливість залучення 

формувань армії для участі у внутрішньому збройному конфлік-

ті: 

- головним об’єктом дії (впливу) для військових форму-

вань, задіяних в операціях, були нерегулярні, малої чисельності, 

мобільні групи повстанців;  

- формування повстанців мали певну підтримку зі сторони 

місцевого населення. Ця підтримка обумовлювалася, в першу 

чергу, регіоном проведення операції, соціальними умовами 

проживання мирних жителів, релігійними та етнічними традиці-

ями; 

- способи виконання завдань в операції мали специфічний 

характер і ряд особливостей, пов’язаних, в першу чергу, зі спо-

собами дій (тактичними прийомами) іррегулярних озброєних 

груп;  

- незважаючи на залучення значної кількості військових 

формувань до участі в операції (в середньому, в операціях 

приймали участь 2-3 батальйони з чисельністю 960-970 військо-

вослужбовців) їх результативність була дуже низькою в порів-

нянні з термінами підготовки (3-4 доби) і проведення (2-3 доби), 

затратами (людськими, матеріальними, фінансовими тощо). Се-

редній показник результативності операцій - до 2-х затриманих 

підозрілих осіб та до 2-х вилучених одиниць стрілецької зброї; 

- залучення військовослужбовців армії до виконання суто 

поліцейських завдань (блокування населених пунктів, обшуки 

будівель, здійснення контрольно-перепускного режиму на доро-

гах і в населених пунктах, огляди транспортних засобів тощо) 

негативно впливало на морально-психологічний стан військово-

службовців. Це в свою чергу призводило до прихованого неба-

жання військовослужбовцями виконувати покладені на них за-

вдання, або їх виконання для показу, а не з метою досягнення 

певного результату і ефективності; 

- залучення армійських підрозділів до виконання завдань 

по забезпеченню стабільності і безпеки в провінції в цілому ма-

ло негативний вплив на авторитет військовослужбовців серед 

мирного населення. Адже за свої статусом військовослужбовець 

сприймався населенням як захисник. А завдання стабілізаційних 
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операцій, до виконання яких залучалися підрозділи армії – це, 

загалом, завдання, які повинні виконувати формування поліції;  

- відчувалася  прихована пасивність, що межувала зі спро-

тивом, іракських генералів і офіцерів залучати армійські форму-

вання для виконання не властивих їм суто поліцейських функ-

цій.  

- незважаючи на те, що частка формувань поліції складала 

69% всіх сил безпеки в провінції, весь тягар з підготовки і про-

ведення стабілізаційних операцій командуванням Коаліційних 

сил покладався на формування армії, частка яких становила ли-

ше 24% [94].  

2. При визначенні основних засад внутрішньої політики у сфе-

рі національної безпеки і оборони одночасно йде мова про 

Збройні Сили України, про інші військові формування, про Во-

єнну організацію держави, про правоохоронні органи. 

Вище, при аналізі положень інших законодавчих актів вже зве-

рталася увага читача на деякі проблемні питання одночасного і 

роздільного використання цих термінів. Напевно, потреби по-

вторюватися в аналогічних висновках немає сенсу. Але все ж є 

необхідність звернути увагу на деякі проблеми.  

Перше: Наголошуючи на питаннях реформування, комплекту-

вання особовим складом, оснащення новітніми видами військо-

вої техніки та озброєнь, в основному, звертається увага на вирі-

шенні цих питань для Збройних Сил і частково для інших війсь-

кових формувань.  

Хоча, в проаналізованому вище Законі «Про основи націона-

льної безпеки України» визначено, що повільність у здійсненні 

та недостатнє фінансове забезпечення програм реформування 

Воєнної організації України є однією з реальних та потенційних 

загроз національній безпеці України, стабільності в суспільстві у 

воєнній сфері. 

Друге. Чітко не визначений склад Воєнної організації держави. 

Лише з словосполучення «…для Збройних Сил України, інших 

складових Воєнної організації держави…» можна зробити логі-

чний висновок, що основною складовою частиною Воєнної ор-

ганізації держави є її Збройні Сили. 

3. Внесені доповнення в визначення терміну «національна без-
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пека».  

З нової редакції цього терміну можна зробити висновок, що 

сфера оборони є однією з багатьох складових захисту життєво 

важливих інтересів людини і громадянина, суспільства і держа-

ви, забезпечення сталого розвитку суспільства, своєчасного ви-

явлення, запобігання і нейтралізації реальних та потенційних 

загроз національним інтересам. 

Слід зазначити, що в цьому Законі вживається термін «Воєнна 

організація держави» і взагалі не використовується термін «сек-

тор безпеки України», навіть при визначенні основних засад   

внутрішньої політики у сфері національної безпеки і оборони. 

З метою забезпечення дальшого реформування Збройних Сил 

України та оборонно-промислового комплексу, визначення 

пріоритетних напрямів їх розвитку 16 березня 2012 року  Прези-

дент України видав Указ, відповідно до якого утворено Комітет 

з реформування і розвитку Збройних Сил України та обо-

ронно-промислового комплексу (далі - Комітет). Головою цьо-

го Комітету є Президент України. 

Серед основних завдань Комітету є: 

- здійснення аналізу: потенційних і реальних загроз націо-

нальним інтересам України у воєнній сфері; діяльності Зброй-

них Сил України, інших військових формувань, їх готовності 

виконувати завдання у сфері оборони держави; результатів реа-

лізації державних оборонних програм; стану вітчизняного обо-

ронно-промислового комплексу; практики застосування законо-

давства з питань оборони; 

- підготовка і подання пропозицій щодо: удосконалення 

державної політики у сфері оборони держави; реформування і 

розвитку Збройних Сил України та оборонно-промислового 

комплексу; фінансування заходів із реформування та розвитку 

Збройних Сил України та оборонно-промислового комплексу; 

підвищення ефективності системи формування і реалізації дер-

жавної військово-технічної та оборонно-промислової політики, 

удосконалення нормативно-правового регулювання діяльності в 

зазначених сферах. 

Хочу звернути увагу читача на деякі проблемні питання, 

пов’язані з утворенням цього Комітету. 
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1. Як видно з назви і покладених завдань, Комітет повинен, 

в основному, опікуватися питаннями реформування та розвитку 

лише Збройних Сил України і тільки частково сфера його діяль-

ності розповсюджується на деякі питання діяльності інших вій-

ськових формувань (наприклад, щодо аналізу діяльності та гото-

вності до виконання покладених завдань, забезпечення новими 

зразками озброєння і військової техніки, виконання відповідних 

програм та планів).  

2. В проаналізованому вище і діючому на час створення 

Комітету Законі «Про основи національної безпеки України» до 

переліку загроз національним інтересам і національній безпеці 

України у воєнній сфері та сфері безпеки державного кордону 

України віднесена також повільність у здійсненні та недостатнє 

фінансове забезпечення програм реформування Воєнної органі-

зації та  оборонно-промислового комплексу України.  

Невже інші військові формування як складові Воєнної органі-

зації держави завершили заходи відповідних програм з рефор-

мування та розвитку? Відповідь однозначна – ні, не завершили. 

До того ж на порядку денному стояло питання про розробку 

Концепції розвитку Воєнної організації держави, передбаченою 

Стратегією національної безпеки України як основою для роз-

робки конкретних програм, проектів та планів заходів за складо-

вими державної політики національної безпеки та механізмів їх 

реалізації.   

3. На жаль, поза увагою Комітету (як це витікає з назви і 

покладених на нього завдань) залишаються питання реформу-

вання і розвитку державних структур, які залучаються до вико-

нання завдань оборони держави спільно зі Збройними Силами 

України та: 

де-юре, не мають статусу військового формування, але, де-

факто, такими є (наприклад, Державна спеціальна служба тран-

спорту); 

мають статус правоохоронних органів і мають у своєму підпо-

рядкуванні військові формування (наприклад, Служба безпеки 

та Державна прикордонна служба); 

мають статус невоєнізованого формування або державного ор-

гану, але мають певні специфічні завдання у сфері оборони дер-
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жави (наприклад, Оперативно-рятувальна служба цивільного 

захисту Міністерства з надзвичайних ситуацій, Державна служ-

ба спеціального зв'язку та захисту інформації). 

Таким чином, приходиться констатувати, що на вищому рівні 

державномуго керівництва відсутнє розуміння (по іншій мірі, 

так виглядає з постановки питання) необхідності комплексного, 

взаємопов’язаного, взаємоузгодженого реформування і розвитку 

всіх державних структур, які залучаються до вирішення питань 

забезпечення національної безпеки у воєнній сфері.    

В зв’язку з тим, що ухвалена у 2007 році і проаналізована вище 

Стратегія національної безпеки України не стала керівним до-

кументом для практичної діяльності органів державної влади, 

внаслідок чого посилилися загрози національній безпеці, посла-

билася спроможність України захищати свої національні інтере-

си, 8 червня 2012 року Рада національної безпеки і оборони Ук-

раїни розглянула і ухвалила у новій редакції Стратегію націо-

нальної безпеки України «Україна у світі, що змінюється», 

яка введена в дію відповідним Указом Президента України. 

Ця Стратегія національної безпеки України (далі - Стратегія) 

визначає загальні принципи, пріоритетні цілі, завдання і механі-

зми захисту життєво важливих інтересів особи, суспільства і 

держави від зовнішніх і внутрішніх загроз. 

Проаналізуємо деякі положення цього документу, які є цікави-

ми, на погляд автора, для цього дослідження. 

1. В Стратегії зроблено висновок про те, що «сьогодні більш 

нагальними залишаються внутрішні виклики національній без-

пеці», які в стратегічній перспективі можуть «створити реальну 

загрозу національному суверенітету і територіальній цілісності 

України».  

Цими викликами є, наприклад, консервація неефективної по-

страдянської суспільної системи, насамперед державної влади; 

викривлення демократичних процедур, що штучно стримують 

процеси кадрового оновлення державних органів, обумовлюють 

слабкість і неспроможність держави виконувати її функції, перш 

за все у сфері захисту прав і свобод людини і громадянина; зрос-

таюча недовіра до держави з боку суспільства; використання ви-

тратної економічної моделі; відсутність стимулів до інновацій-
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них процесів і динамічного розвитку нових технологічних укла-

дів; незадовільний стан системи забезпечення національної без-

пеки; поширення корупції тощо. 

2. Як і в попередній редакції Стратегії, прийнятій 12 лютого 

2007 року, «захист державного суверенітету України, її терито-

ріальної цілісності, недоторканності державного кордону» ви-

знані одним з життєво важливих національних інтересів Украї-

ни. 

3. В цій Стратегії введений для використання термін «сектор 

безпеки та оборони України», який являє собою систему орга-

нів, які відповідають за забезпечення безпеки та оборони держа-

ви (п. 2.4). Однак, зразу ж слід зазначити, що в ній чітко не ви-

писаний склад цього сектору. Дещо нижче, виходячи з положень 

Стратегії, автор спробував визначити склад цієї системи. 

Вище автором вже ставилися під сумнів необхідність та доці-

льність використання терміну «сектор безпеки України», який 

застосований у попередній редакції Стратегії. Такому сумніву 

піддається зараз використання терміну «сектор безпеки та обо-

рони України» (далі – сектор безпеки і оборони) в новій редакції 

Стратегії. Для цього є свої причини.  

По-перше. Відповідно до положень діючих законів «Про осно-

ви національної безпеки України» та «Про засади внутрішньої і 

зовнішньої політики» сфера оборони (наряду з такими сферами, 

як правоохоронна,  прикордонна, підприємницька, ревізійна дія-

льності, боротьба з корупцією, міграційна, науково-технічна, 

інноваційна, соціальна, податково-бюджетна, митна, інвестицій-

на, монетарна, валютна політики, охорона здоров'я, освіта та на-

ука, культурний розвиток населення, свобода слова та інформа-

ційна безпека, пенсійне забезпечення, житлово-комунальне гос-

подарство, ринки фондові, фінансових, банківських послуг, обіг 

цінних паперів, торгівля, ліцензування, промисловість та сільсь-

ке господарство, транспорт та зв'язок, інформаційні технології, 

енергетика та енергозбереження, природні монополії, викорис-

тання надр, земельних та водних ресурсів, корисних копалин, 

захист прав власності, інформації, екології і навколишнього 

природного середовища) покликана виявляти, запобігати і нейт-

ралізувати реальні та потенційні загрози національній безпеці. 
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Тобто сфера оборони є однією з багатьох перерахованих вище 

сфер, що тим чи іншим чином впливають на стан захищеності 

національних інтересів і забезпечують в цілому національну 

безпеку. Якщо слідувати за логікою авторів Стратегії, то потріб-

но впроваджувати в використання терміни, наприклад, «сектор 

безпеки і правоохоронної діяльності», «сектор безпеки і мігра-

ційної політики», «сектор безпеки і транспорту та зв’язку» тощо.  

Таблиця 2.17 

Погляди на зміст термінів «Воєнна організація держави» та «сектор безпеки і 

оборони»  

Воєнна організація держави 
Сектор безпеки і 

оборони України 

Закон «Про основи націона-

льної безпеки України»  
(від 19.06.2003) 

Закон «Про демократичний цивіль-
ний контроль над Воєнною організа-

цією і правоохоронними органами 

держави» (від 19.06.2003) 

Стратегія національної 

безпеки України  
(від 8.06.2012) 

- сукупність органів 

державної влади, вій-

ськових формувань, 

утворених відповідно 

до законів України, 

діяльність яких пере-

буває під демократич-

ним цивільним конт-

ролем з боку суспільс-

тва і безпосередньо 

спрямована на захист 

національних інтересів 

України від зовнішніх 

та внутрішніх загроз. 

- охоплена єдиним керівниц-

твом сукупність органів дер-

жавної формувань влади, вій-

ськових формувань, утворе-

них відповідно до Конститу-

ції і законів України, діяль-

ність яких перебуває під де-

мократичним контролем сус-

пільства і  відповідно до Кон-

ституції та законів України 

безпосередньо спрямована на 

вирішення завдань захисту 

інтересів держави від зовні-

шніх та внутрішніх загроз. 

- система органів, 

які відповідають за 

забезпечення без-

пеки та оборони 

держави. 

 

По-друге. Зважаючи на зміст, вкладений в цей термін, його ви-

користання, фактично, зводить нанівець необхідність викорис-

тання законодавчо визначеного терміну «Воєнна організація 

держави» (див. табл. 2.17). Хоча, як говорилося вище, цей тер-

мін набув законодавчого визначення і не відмінений. 

По-третє. В тексті прийнятої нової редакції Стратегії взагалі 

немає ніякої згадки про Воєнну організацію держави. 

4. В Стратегії визначені заходи з реформування сектору 

безпеки і оборони як цілісної системи.  

Як бачимо, про реформування Воєнної організації держави вже 
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мова не йде. 

5. Думку про те, що термін «сектор безпеки і оборони», факти-

чно, витісняє законодавчо визнаний термін «Воєнна організація 

держави» свідчить і той факт, що в новій редакції Стратегії се-

ред принципів політики національної безпеки України визнаєть-

ся і такий як демократичний цивільний контроль над сектором 

безпеки та оборони (п.2.4). Тоді як в попередній редакції Стра-

тегії (2007 р.) таким принципом визнавався «демократичний ци-

вільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними 

органами держави» (п.2). 
Таблиця 2.18  

Погляди на використання словосполучень «демократичний цивільний конт-

роль над Воєнною організацією держави» та «демократичний цивільний кон-

троль над сектором безпеки і оборони України» 

№ 

з/п 

Найменування норма-

тивно-правового акту 

Демократичний цивільний контроль над 

Воєнною  

організацією держави 

сектором безпеки і 

оборони України 

1. Закон «Про основи 

національної безпеки 

України» (19.06.03) 

- принцип забезпечення 

національної безпеки 

(ст. 5); 

 

2.  Закон «Про демокра-

тичний цивільний кон-

троль над Воєнною 

організацією і право-

охоронними органами 

держави» (19.06.03) 

- комплекс правових, 

організаційних, інфор-

маційних заходів…   

(ст. 1); 

 

3. Воєнна доктрина Ук-

раїни (15.06.04) 

- принцип, на якому 

ґрунтується забезпе-

чення воєнної безпеки 

України  (п. 8); 

 

4.  Стратегія національної 

безпеки України 

(12.02.07) 

- принцип політики 

національної безпеки 

(п. 2); 

 

5. Стратегія національної 

безпеки України 

(8.06.12) 

 - принцип політики 

національної безпе-

ки України (п. 2.4); 

Про сумнівну доцільність використання наведеного в Стратегії 

словосполучення «демократичний цивільний контроль над сек-

тором безпеки та оборони» свідчать і дані, наведені в              

таблиці 2.18. 
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6. У Стратегії визнано, що серед тенденцій у зовнішньому про-

сторі навколо України як потенційного джерела загроз націона-

льній безпеці є, у тому числі, «виникнення самопроголошених 

квазідержавних утворень на територіях суверенних держав, поя-

ва небезпечних прецедентів визнання іншими державами деяких 

із цих утворень, що стало стимулом для процесів регіонального 

сепаратизму», «невирішеність у державах проблемних питань 

щодо забезпечення національно-культурних прав осіб, які нале-

жать до національних меншин, що уможливлює повернення до 

регіонального порядку денного питання про територіальні пре-

тензії». 

Вище вже акцентувалася увага на тому, що проблема, з якою 

стикнулися, наприклад, Югославія в 90-і роки минулого століття 

та Грузія у 2008 році, залишається актуальною і для України.  

7. Стратегія визнає, що у внутрішньому безпековому середо-

вищі серед проблем, які загрожують національній безпеці, у то-

му числі, є «конфліктні загострення у сфері політичних, еконо-

мічних, соціальних, міжетнічних, міжконфесійних відносин, ра-

дикалізація суспільних настроїв і поширення проявів екстреміз-

му, зокрема, інспірованих ззовні». 

Це положення теж підтверджує висловлену вище думку про те, 

що загрози суверенітету і цілісності України можуть знаходити-

ся як зовні, так і всередині держави. 

8. Теза про те, що сектор безпеки і оборони у сучасних умовах 

не відповідає завданням захисту національних інтересів (3.3) та 

перелік суб’єктів, про які йде мова в Стратегії, дає підстави для 

визначення державних органів, що входять до складу цього сек-

тору. Зразу ж зазначу, що чіткого переліку складових сектору 

безпеки і оборони в Стратегії немає. Ці структурні елементи се-

ктору згадуються в різних частинах самого тексту Стратегії. На 

рис. 2.32 автором здійснена спроба відобразити структуру сек-

тору безпеки і оборони, виходячи з положень Стратегії.  

Структура сектору безпеки і оборони, відображена на цьому 

рисунку, суттєво відрізняється від структури сектору безпеки 

(див. рис. 2.29). Ці відмінності полягають у наступному: 

- до складу сектору безпеки і оборони, крім Збройних Сил 

України, не включені інші військові формування, які можуть за-
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лучатися до виконання завдань оборони держави; 

- до складу сектору безпеки і оборони включена оборонна 

промисловість, Єдина державна система цивільного захисту та 

правоохоронна система (замість правоохоронних органів). 

Орфографія написання терміну «сектор безпеки і оборони», ві-

дсутність чіткого формулювання його значення, структури, при-

значення свідчить про те, що він не має власного імені, є узага-

льнюючим поняттям, а тому потребує додаткового дослідження. 

Стратегія є основою для комплексного планування діяльності 

органів державної влади у сфері національної безпеки. Органи 

державної влади керуються Стратегією при розробленні та реа-

лізації законодавчих актів, концепцій, доктрин, стратегій, про-

грам, планів та окремих заходів, укладенні міжнародних догово-

рів і угод, інших міжнародно-правових документів. 

8 червня 2012 року Рада національної безпеки і оборони Укра-

їни розглянула і схвалила нову редакцію Воєнної доктрини 

України, яка введена в дію відповідним Указом Президента. 

Прийнята Воєнна доктрина України (далі – Воєнна доктрина) в 

новій редакції являє собою систему керівних поглядів на причи-

ни виникнення, сутність і характер сучасних воєнних конфлік-

тів, принципи і шляхи запобігання їм, підготовку держави до 

можливого воєнного конфлікту, а також на застосування воєнної 

СЕКТОР БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ  

стратегічна ланка управління 

Рис. 2.32. Погляд на структуру сектору безпеки і обо-
рони України (відповідно до Стратегії національної 

безпеки України від 8.06.2012 р.) 
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сили для захисту державного суверенітету, територіальної ціліс-

ності, інших життєво важливих національних інтересів. 

Проаналізуємо деякі положення цього документу. 

1. У Воєнній доктрині дано визначення терміну «воєнний 

конфлікт» – це спосіб вирішення суперечностей між державами 

із застосуванням воєнної сили або в разі збройного зіткнення 

всередині держави.  

Таке визначення цього терміну дещо відрізняється від того, яке 

приймалося раніше в воєнній науці. Раніше під терміном «воєн-

ний конфлікт» (від лат. conflictus - зіткнення) розумілася «форма 

вирішення протиріч між державами з двостороннім застосуван-

ням воєнної сили. На відміну від війни характеризується обме-

женістю політичних цілей і масштабом воєнних дій» [73, c. 354]. 

Події кінця ХХ – початку ХХІ сторіччя в деяких пострадянсь-

ких країнах (наприклад, в Таджикистані у 1993 році, у Грузії у 

1992–1993 роках, у Республіці Молдова в 1992 році), на терито-

рії республік колишньої Соціалістичної Федеративної Республі-
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Рис. 2.33. Суб'єкти забезпечення національної безпеки України щодо за-

побігання воєнним конфліктам (відповідно до Воєнної доктрини України» 

від 8.06.2012 р.) 
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ки Югославії, в Афганістані та багатьох інших країнах свідчать 

про те, що через певні протиріччя між суб’єктами різного рівня 

всередині спільної соціальної організації, між групою й соціаль-

ними верствами, між соціальною верствою й державою, між со-

ціальною верствою і народом, що належать до різних культур 

тощо можуть виникати воєнні конфлікти всередині держави, які 

при певних умовах переростають і в громадянську війну.  

2. Розкриття значення терміну «воєнна політика України» 

дає підстави визначити суб'єкти забезпечення національної без-

пеки держави щодо запобігання воєнним конфліктам. Відповід-

но до положень Воєнної доктрини до збройного захисту націо-

нальних інтересів можуть залучатися Збройні Сили України, ін-

ші військові формування, правоохоронні органи спеціального 

призначення, Державна спеціальна служба транспорту, Держав-

на служба спеціального зв'язку та захисту інформації (п. 5 розді-

лу ІІ). Схематично це відображено на рис. 2.33. 

3. У Воєнній доктрині застосований термін «органи спеціа-

льного призначення», але відсутнє його визначення. Вже з текс-

ту документу автор спробував визначити їх склад:  

правоохоронні органи спеціального призначення; 

Державна спеціальна служба транспорту; 

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації.  

Вище відзначалося, що законодавством України статус «пра-

воохоронні органи спеціального призначення» наданий Держав-

ній прикордонній службі, Службі безпеки та Управлінню дер-

жавної охорони (рис. 2.34).  

Звичайно, запропонована структура органів спеціального при-

значення є далеко не повною і недосконалою. Адже до завдань 

оборони держави залучається, наприклад, Оперативно-

рятувальна служба цивільного захисту як спеціальне невійсько-

ве об'єднання, але про неї в Воєнній доктрині мова не йде, не-

зважаючи на те, що здійснення цивільного захисту належить до 

переліку дій, які вживатиме Україна «у разі збройної агресії або 

збройного конфлікту на державному кордоні» (п.3.4). Дискусій-

ним також є питання щодо статусу такого органу, як міліція. 

Адже відповідно до положень Закону «Про міліцію» міліція  в  

Україні  є державним  озброєним органом виконавчої влади, 
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єдиною системою органів і входить до структури Міністерства  

внутрішніх  справ, а відповідно до положень Закону «Про 

державний захист працівників суду і правоохоронних органів» 

органи внутрішніх справ є правоохоронним органом. 

У Воєнній доктрині дуже часто використовується термін «інші 

військові формування». 

На жаль, про це відзначалося і вище при аналізі інших законів 

та нормативно-правових актів, і в цьому документі немає чітко-

го уточнення, які державні структури підпадають під цей статус. 

Необхідність такого уточнення полягає в тому, що в державі вже 

існують державні органи, які комплектуються військовослужбо-

вцями, залучаються спільно із Збройними Силами України до 

виконання завдань оборони, але не мають законодавчо закріпле-

ного статусу «військове формування». Це стосується, напри-

клад, Державної спеціальної служби транспорту. Також Служба 

безпеки, Державна прикордонна служба комплектуються війсь-

ковослужбовцями, залучаються до виконання завдань оборони, 

але мають статус «правоохоронні органи спеціального призна-

чення» і мають у своєму складі військові формування.     

5. Відзначається «розбалансованість і незавершеність систем-

них реформ, у тому числі у сфері безпеки і оборони» (п. 8).  

Цим твердженням положення Воєнної доктрини вступають у 

Рис. 2.34. Склад органів спеціального призначення  

(відповідно до Воєнної доктрини України від 8.06.2012 р.). 

ОРГАНИ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

Державна  

прикордонна  

служба  

України 

Управління  

державної  

охорони 

України 

 

Служба 

безпеки  

України 

Державна служба 

спеціального зв'яз-

ку та захисту ін-

формації України  

Державна 

спеціальна 

служба 

транспорту 



 147 

певну суперечку з положеннями розглянутої вище Стратегії на-

ціональної безпеки України. Суть цієї суперечки полягає в на-

ступному. 

По-перше, в розглянутій Стратегії використовується термін 

«сектор безпеки і оборони України». В подальшому розкрива-

ється, що сектор безпеки і оборони є цілісною системою, яка в 

той же час є складовою системи забезпечення національної без-

пеки.  

В той же час у Воєнній доктрині взагалі таке поняття як «сек-

тор безпеки і оборони» не використовується, хоча, і Стратегія і 

Воєнна доктрина розглядалися Радою національної безпеки і 

оборони України в один день. Напрошується висновок про те, 

що ці два документи, можливо, готувалися різними уповнова-

женими для цього організаціями (інститутами) і не узгоджува-

лися між собою. Адже в Стратегії чітко визначено, що органи 

державної влади керуються нею «при розробленні та реалізації 

законодавчих актів, концепцій, доктрин, стратегій, програм, 

планів та окремих заходів». 

По-друге, в Стратегії є цілий розділ «Реформування сектору 

безпеки і оборони як цілісної системи», а в Воєнній доктрині, як 

наголошувалося вище, йде мова про «розбалансованість і неза-

вершеність системних реформ у сфері безпеки і оборони». 

В зв’язку з викладеним вище, напрошується запитання: Що пе-

рвинне «сектор безпеки і оборони» чи «сфера безпеки і оборо-

ни»?  

Якщо враховувати, що Стратегія національної безпеки є пер-

винною, а Воєнна доктрина повинна прийматися на її основі і 

розглядалася пізніше в часі (про це свідчать і реєстраційні номе-

ри наведених документів), то напрошується висновок, що «сфе-

ра безпеки і оборони» є вторинною. Тоді таке твердження всту-

пає в протиріччя з категорійно-понятійним змістом слів «сфера» 

і «сектор». Адже сектор є частиною чогось, у тому числі і сфери.  

4. Серед переліку найбільш актуальних внутрішніх умов Укра-

їни, які «можуть призвести до виникнення воєнно-політичних 

ризиків, викликів національним інтересам України» визнаються 

і такі, як «прояви сепаратизму, що спричинені незадоволенням 

культурних потреб національних меншин, низьким рівнем життя 
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населення», «загострення соціально-політичних, міжконфесій-

них та міжетнічних відносин, створення непередбачених зако-

ном воєнізованих або збройних формувань». 

Таким чином, визнані ризики існування держави, які можуть 

виникнути самостійно всередині неї, так і з допомогою зовніш-

ніх чинників (через національно-етнічну політику суміжних 

держав, втручання у внутрішні справи тощо).  

5. В Воєнній доктрині розкрито суть видів воєнних конфліктів, 

в які Україна може бути втягнута, та їх наслідки До переліку во-

єнних конфліктів відносяться; збройний конфлікт (на державно-

му кордоні або всередині держави); локальна війна; регіональна 

війна (див. таблицю 2.19). 
Таблиця 2.19 

Погляди на воєнні конфлікти, в які Україна може бути втягнута  

(відповідно до Воєнної доктрини України від 8.06.2012 р.) 

Вид  

конфлікту 
Учасники конфлікту 

Наслідки для 

національної 

безпеки України 

збройний 

конфлікт 

на держа-

вному 

кордоні 

Україна інша держава 
негативні,  

значні, 

 можливе пере-

ростання в лока-

льну війну 
всередині 

держави 
Україна 

непередбачені зако-

ном воєнізовані або 

збройні формування 

локальна війна Україна 
інша держава  

регіону - агресор 

негативні,  

катастрофічні 

регіональна війна Україна 
дві і більше  

держави - агресори 

негативні,  

незворотні 

6. Аналізуючи положення розділу «Підготовка держави до 

збройного захисту національних інтересів», можна зробити ви-

сновок, що до збройного захисту національних інтересів можуть 

залучатися Збройні Сили України, інші військові формування та 

органи спеціального призначення. 

Зважаючи на терміни, які застосовуються в Воєнній доктрині, 

положення чинних законодавчих актів України, перелік держав-

них структур, які беруть участь у збройному захисті національ-

них інтересів України, може, на думку автора, виглядати таким, 

як це відображено на рис. 2.35. 
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7. Воєнною доктриною визначені цілі, напрямки, шляхи форму-

вання і реалізації воєнно-економічної, військово-промислової та 

військово-технічної політики для досягнення необхідного рівня 

обороноздатності держави. Хочу звернути увагу на проблемні 

питання, які випливають з аналізу деяких положень, пов’язаних 

з використанням словосполучень та термінів «Збройні Сили Ук-

раїни», «інші військові формування», «органи спеціального при-

значення». 

Перше. При визначенні основних напрямів воєнно-економічної 

та військово-промислової політики йде мова лише про Збройні 

Сили та інші військові формування (наприклад, щодо ресурсно-

го забезпечення програм (планів) реформування і розвитку, фу-

нкціонування і вдосконалення мобілізаційної підготовки, соціа-

ДЕРЖАВНІ ОРГАНИ ЗБРОЙНОГО ЗАХИСТУ 

НАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ УКРАЇНИ 

військові 

формування 

органи спеціального  

призначення 

Рис. 2.35. Погляд на склад державних органів, які залучаються до збройного захисту 

національних інтересів України 

Державна  

прикордонна 

служба України 

Служба 

безпеки  

України 

Державна  

спеціальна  

служба  

транспорту  

Державна служба 

спеціального 
зв'язку та захисту 

інформації 

України  

правоохоронні інші державні 

Служба зовнішнь-

ої розвідки 

України 

Збройні  

Сили  

України 

Внутрішні війська 

МВС України 

Міліція 

 МВС України 

Управління 

державної охо-

рони України 

 

Оперативно-

рятуальна служ-

ба цивільного 

захисту  



 150 

льних гарантій військовослужбовців, членів їх сімей і працівни-

ків, організації вітчизняного виробництва озброєння, військової 

і спеціальної техніки). 

Зразу ж виникає питання: Чому напрямки формування і реалі-

зації воєнно-економічної та військово-промислової політики не 

стосуються органів спеціального призначення? Чи для цих стру-

ктур ці питання вирішені? Адже ж (про це зазначалося вище) у 

складі правоохоронних органів (наприклад, Службі безпеки, Мі-

ністерстві внутрішніх справ) теж є свої військові формування. 

Друге. При визначенні основних напрямів військово-технічної 

політики йде мова лише про військові формування та органи 

спеціального призначення (наприклад, в питаннях оснащення 

відновленими, модернізованими і новими зразками озброєння, 

військової та спеціальної техніки, їх технічної готовності,  стан-

дартизації та уніфікації). 

Тоді ж виникає закономірне питання: Чому ці питання не є ак-

туальними для Збройних Сил України? Чи вони вже забезпечені 

в достатньому обсязі автоматизованими системами управління і 

цифрового зв'язку, високоточними боєприпасами, авіаційною 

технікою, засобами протиповітряної оборони, бойовими кораб-

лями та ракетними комплексами? 

Третє. Поза увагою воєнно-економічної, військово-

промислової та військово-технічної політики з метою досягнен-

ня необхідного рівня обороноздатності держави залишаються 

інші державні структури або органи, що залучаються до вико-

нання завдань оборони, наприклад, Єдина державна система ци-

вільного захисту як складова сектору безпеки і оборони.   

Відповідь на ці питання залишаються на сумлінні авторів Во-

єнної доктрини. 

8. В документі визначена мета застосування Україною воєнної 

сили у разі збройного конфлікту – це «досягнення згоди між 

сторонами конфлікту про відмову від вимог, що порушують 

конституційний лад і територіальну цілісність України, від по-

дальшого застосування воєнної сили, а також про роззброєння 

незаконних воєнізованих або збройних формувань». Вище ми 

вже розглядали, що виникнення за певних умов збройного кон-

флікту не виключається і всередині держави. 
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9. Воєнна доктрина розкриває механізм застосування лише 

Збройних Сил України та інших військових формувань у разі 

збройної агресії або збройного конфлікту лише на державному 

кордоні. Тоді виникає запитання: Які дії Державної прикордон-

ної служби у цьому випадку? Адже про роль і місце правоохо-

ронних органів спеціального призначення в цьому випадку мова 

не йде взагалі. Така позиція Воєнної доктрини суперечить і Кон-

ституції України в якій чітко визначено, що захист державного 

кордону покладається на відповідні військові формування та 

правоохоронні органи держави. Слід згадати, що на час прий-

няття Основного Закону в Україні функціонували Прикордонні 

війська, на основі яких у 2003 році створена Державна прикор-

донна служба. 

10. У Воєнній доктрині взагалі не приділяється увага механіз-

му розв’язання (локалізації, нейтралізації, ліквідації) можливого 

збройного конфлікту всередині держави. Немає відповіді у цьо-

му документі на запитання: Силами і засобами яких державних 

структур буде ліквідовуватися подібний збройний конфлікт все-

редині держави у разі його виникнення? Хоча є чітке посилання 

про можливість застосування «воєнної сили у разі збройного 

конфлікту» та «адекватність застосування воєнної сили масшта-

бу …збройного конфлікту». Які складові цієї воєнної сили? 

Умовчання про це важливе питання може свідчити про насту-

пне. 

Перше. Зважаючи на те, що проект Воєнної доктрини розгля-

дала Рада національної безпеки і оборони України, яку очолює 

Президент України, у вищого керівництва держави, поки що, на 

жаль, відсутня чітка і зрозуміла позиція або система поглядів на 

принципи і шляхи вирішення збройного конфлікту всередині 

держави та на механізм застосування воєнної сили для ліквідації 

загроз державному суверенітету, територіальній цілісності, ін-

шим життєво важливим національним інтересам у разі його ви-

никнення.  

Воєнна доктрина лише розкриває систему керівних поглядів на 

зовнішні і внутрішні умови, при яких може виникнути подібний 

збройний конфлікт, шляхи його запобігання.  

Друге. Воєнна доктрина опосередковано дає згоду на можли-
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вість застосування Збройних Сил України як основної воєнної 

сили, що безпосередньо (визначено Конституцією України) від-

повідає за захист суверенітету, територіальної цілісності і недо-

торканності держави. Слід нагадати, що Стратегією національ-

ної безпеки визначено, що «захист державного суверенітету Ук-

раїни, її територіальної цілісності, недоторканності державного 

кордону» входить до переліку важливих національних інтересів. 

11. Воєнна доктрина є «основою для підготовки та прийняття 

воєнно-політичних і воєнно-стратегічних рішень…». Вище ав-

тором вже висловлювалася думка про недопустимість прийняття 

рішення вищим керівництвом держави про застосування Зброй-

них Сил України у вирішенні внутрішніх проблем воєнним 

шляхом. Адже цей важливий військовий державний орган приз-

начений лише для ліквідації зовнішніх загроз суверенітету, цілі-

сності і недоторканості України. 

В зв’язку з викладеним вище, вважаю за необхідне висловити 

думку про те, що для вищого керівництва держави у цьому пи-

танні важливим і показовим прикладом є події на Балканах та 

доля, наприклад, Президента Республіки Сербія в складі Союз-

ної Республіки Югославія у 1990-1997 рр. та Президента Союз-

ної Республіки Югославія у 1997-2000 рр. Слободана Милоше-

вича, президента Республіки Сербської в 1992-1996 рр. Радована 

Караджича, президента Республіки Сербської Боснії і Герцего-

вини у 1996-1998 рр. Біляни Плавшич. Ці державні високопоса-

довці приймали і впроваджували до виконання рішення щодо 

застосування військових формувань, у тому числі і федеральної 

югославської армії, у збройних конфліктах на території СФРЮ, 

а потім були звинувачені в воєнних злочинах, порушенні Же-

невської конвенції і геноциді та предстали перед Гаазьким Між-

народним трибуналом з воєнних злочинів в колишній Югославії.  

Для вищого керівництва Збройних Сил України та інших вій-

ськових формувань показовою, на думку автора, є доля, напри-

клад, начальника штабу Війська Республіки Сербської у 1992-

1995 рр. генерал-полковника Ратко Младича та інших військо-

вих високопосадовців, які виконуючи накази вищого політично-

го керівництва під час збройних протистоянь на території 

СФРЮ, а пізніше також були звинувачені в воєнних злочинах та 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1996
http://ru.wikipedia.org/wiki/1998_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D0%BF%D0%BE_%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D1%88%D0%B5%D0%B9_%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D0%BF%D0%BE_%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D1%88%D0%B5%D0%B9_%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/1992
http://ru.wikipedia.org/wiki/1995


 153 

представлені перед Міжнародним трибуналом в Гаазі. 

12. В Воєнній доктрині взагалі відсутнє (як і в Стратегії націо-

нальної безпеки) будь-яке посилання на роль і місце Воєнної ор-

ганізації держави у виконанні завдань з запобігання і ліквідації 

воєнних конфліктів різного масштабу. А Воєнна організація 

держави, хоч і опосередковано, Законом «Про основи націона-

льної безпеки України» визнається суб’єктом забезпечення на-

ціональної безпеки. 

Подібне ігнорування законодавчо визнаного суб’єкту забезпе-

чення національної безпеки лише підтверджує думку автора 

проте, що термін «Воєнна організація держави» вже не має пер-

спективи.  

2 жовтня 2012 року Верховна Рада України ухвалила Кодекс 

цивільного захисту України (далі – Кодекс), що регулює від-

носини, пов’язані із захистом населення, територій, навколиш-

нього природного середовища та майна від надзвичайних ситуа-

цій, реагуванням на них, функціонуванням єдиної державної си-

стеми цивільного захисту, та визначає повноваження органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування, права та 

обов’язки громадян підприємств, установ та організацій незале-

жно від форми власності. Цей Кодекс планується ввести в дію з 

1 липня 2013 року, він скасовує всі попередні нормативно-

правових акти, прийняті раніше для розвитку і функціонування 

системи цивільного захисту: 

- закони «Про Цивільну оборону України», «Про пожежну 

безпеку», «Про загальну структуру і чисельність військ Цивіль-

ної оборони», «Про війська Цивільної оборони України», «Про 

аварійно-рятувальні служби», «Про захист населення і територій 

від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характе-

ру» та «Про правові засади цивільного захисту»; 

- постанови Верховної Ради України «Про порядок введення в 

дію Закону України «Про Цивільну оборону України» та «Про 

порядок введення в дію Закону України «Про пожежну безпе-

ку».  

Зважаючи на те, що питання цивільного захисту є невід’ємною 

складовою оборони України, доцільно проаналізувати деякі по-

ложення цього важливого документу, що стосуються проблема-

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/556-14
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2975-12
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2975-12
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3747-12
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3747-12
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3747-12
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тики запропонованого дослідження. 

1. Визначений новий зміст терміну «Оперативно-рятувальна 

служба цивільного захисту» - це спеціальне невійськове 

об’єднання аварійно-рятувальних та інших формувань, органів 

управління такими формуваннями системи центрального органу 

виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує дер-

жавну політику у сфері цивільного захисту. 

Таким чином, Оперативно-рятувальна служба цивільного захи-

сту (далі – Оперативно-рятувальна служба) як одна з основних 

складових центрального органу виконавчої влади (на час прий-

няття Кодексу це Міністерство з надзвичайних ситуацій, а з 16 

січня 2013 р. - Державна служба України з надзвичайних ситуа-

цій) позбувається статусу «спеціальне воєнізоване  формуван-

ня». 

2. Надане інше значення терміну «цивільний захист» - це 

функція держави, спрямована на захист населення, територій, 

навколишнього природного середовища та майна від надзвичай-

них ситуацій шляхом запобігання таким ситуаціям, ліквідації їх 

наслідків і надання допомоги постраждалим у мирний час та в 

особливий період. Отже цивільний захист з системи заходів пе-

ретворився на функцію держави.  

В зв’язку з цим визначенням внесені відповідні зміни в Закон 

«Про оборону України», в якому питанням цивільного захисту 

приділяється дуже мало уваги, всього один абзац. І він звучить 

так: «цивільний захист України у мирний час здійснюється від-

повідно до Кодексу цивільного захисту України, а в особливий 

період та з метою підготовки до нього - з урахуванням особли-

востей, визначених законодавством про оборону, мобілізацію та 

правовий режим воєнного стану». Ось і все.  

Тоді виникає ряд питань:  

Як буде організовуватися цивільний захист в разі втягування 

України у збройний конфлікт, коли в основному законі, що ви-

значає ці заходи нічого про це не сказано, а існує лише загальне 

формулювання? 

Яке місце Державної служби з надзвичайних ситуацій (центра-

льного органу виконавчої влади) та її Оперативно-рятувальної 

служби (спеціального невійськового об’єднання) та інших скла-
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дових частин у системі оборони України, коли згідно з Законом 

«Про оборону України» в обороні спільно із Збройними Силами 

України беруть участь виключно військові формування та пра-

воохоронні органи? 

3. Визначено склад сил цивільного захисту: 

- Оперативно-рятувальна служба цивільного захисту (склада-

ється з органів управління, аварійно-рятувальних формувань 

центрального підпорядкування, аварійно-рятувальних форму-

вань спеціального призначення, спеціальних авіаційних, морсь-

ких та інших формувань, державних пожежно-рятувальних під-

розділів (частин), навчальних центрів, формувань та підрозділів 

забезпечення); 

- аварійно-рятувальні служби (державні, регіональні, комуна-

льні, об’єктові та громадських організацій; спеціалізовані та не-

спеціалізовані; професійні та непрофесійні); 

- формування цивільного захисту (об’єктові і територіальні); 

- спеціалізовані служби цивільного захисту (енергетики, захис-

ту сільськогосподарських тварин і рослин, інженерні, комуналь-

но-технічні, матеріального забезпечення, медичні, зв’язку і опо-

віщення, протипожежні, торгівлі та харчування, технічні, транс-

портного забезпечення, охорони громадського порядку) - 

об’єктові, галузеві, територіальні;  

- пожежно-рятувальні підрозділи (частини); 

- добровільні формування цивільного захисту. 

Така багаторівнева та розгалужена структура сил цивільного 

захисту викликає сумнів у її ефективності та спроможності ви-

конувати поставлені завдання в особливий період. Адже досвід 

ліквідації надзвичайних ситуацій, навіть, в мирний час свідчить 

про недосконалість єдиної державної системи цивільного захис-

ту. 

Сумнів щодо ефективності виконання покладених на сили ци-

вільного захисту завдань в особливий період закладає і те, що з 

переліку цих сил виключені, наприклад, формування особливого 

періоду, підрозділи забезпечення та матеріальних резервів, як це 

передбачалося Законом «Про правові засади цивільного захис-

ту». 

Вважаю за необхідне проаналізувати деякі положення ще од-
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ного важливого документа. 29 грудня 2012 року Рада національ-

ної безпеки і оборони України на своєму засіданні розглянула 

Стратегічний оборонний бюлетень України, який був схвале-

ний того ж дня Указом Президента України. Важливість Страте-

гічного оборонного бюлетеня України (далі - Стратегічний бю-

летень) полягає в тому, що визначається, враховуючи викладені 

в ньому положення, наприклад, Кабінету Міністрів України за-

безпечити розроблення та затвердити програми з питань оборо-

ни, а центральним органам виконавчої влади, які здійснюють 

керівництво військовими формуваннями, розвідувальними, пра-

воохоронними органами - розробити пропозиції щодо коригу-

вання державних програм розвитку відповідних військових фо-

рмувань, розвідувальних, правоохоронних органів. 

Чим цікаві положення Стратегічного бюлетеня для цього дос-

лідження: 

1. У ньому вводиться в обіг термін «сили безпеки і оборо-

ни» і дається його значення, точніше визначається їх склад – це 

Збройні Сили України, інші військові формування, утворені від-

повідно до законів України, державні правоохоронні органи, си-

ли цивільного захисту, Державна спеціальна служба транспорту, 

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації, на 

які законами покладено функції із забезпечення національної 

безпеки і оборони держави (рис. 2.36). 

Як бачимо, склад сил безпеки і оборони нагадує склад Воєнної 

організації держави.  

1. Однією з стратегічних цілей політики держави у сферах 

національної безпеки і оборони України в середньостроковій 

перспективі є «застосування Збройних Сил України виключно 

для стримування та відбиття збройної агресії проти України, 

будь-яких інших збройних зазіхань на її територіальну ціліс-

ність і недоторканність державних кордонів» (п. 2.4).  
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З цього твердження та висловленої автором вище думки, що 

існують також і внутрішні загрози, зокрема, і територіальній ці-

лісності держави: дії радикально налаштованих політичних пар-

тій (рухів) та окремих груп населення (прикладом цього є Крим); 

надання подвійного громадянства (приклад цього Крим, Букови-

на); дестабілізація соціально-політичної, етнічної та релігійної 

обстановки в державі або в окремих її регіонах і місцях компак-

тного проживання національних меншин). А тому можна зроби-

ти висновок, що керівництвом держави розглядається ймовір-

ність застосування Збройних Сил України всередині країни. 

2. Стратегічним бюлетенем визнано, що «Воєнна організа-

ція держави в існуючій конфігурації вже не в змозі виконувати в 

повній мірі завдання у сферах національної безпеки і оборони 

держави, покладені на неї законодавством України». На жаль, 

відсутнє будь-яке обґрунтування цієї точки зору. Адже вище на-

голошувалося на тому, що принципова структура Воєнної орга-

нізації держави мало чим відрізняється від структури сектору 

безпеки і оборони.  

 

безпосередній вплив 

 

Рис. 2.36. Склад сил безпеки і оборони України  

(відповідно до Стратегічного оборонного бюлетеня від 29.12.2012 р.) 
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І далі зазначається, що «за таких умов передбачається реорга-

нізувати Воєнну організацію держави в сектор безпеки і оборо-

ни України, законодавчо закріпити, чітко визначити механізм 

його функціонування в мирний час і у кризових ситуаціях».  

Слід зазначити, що в Указі Президента України, яким схвалено 

Стратегічний бюлетень, відсутні будь-які вказівки щодо розроб-

ки нових законодавчих актів або внесення змін в існуючі, наго-

лос робиться лише на розробку нових програм з питань оборони 

та розвитку військових формувань, розвідувальних, правоохо-

ронних органів. В той же час в підрозділі «Удосконалення нор-

мативно-правової бази» Стратегічного бюлетеня визначається, 

що «одними з основних напрямів на шляху наближення до пер-

спективної моделі Збройних Сил України та складових сектору 

безпеки і оборони України є унормування їх діяльності та адап-

тація базових законодавчих, інших нормативно-правових актів, 

а також концептуальних і програмних документів з питань без-

пеки і оборони до сучасних реалій з урахуванням визначеного 

позаблокового статусу України».  

3. Дається характеристика ролі і місця сектору безпеки і 

оборони України (далі - сектору безпеки і оборони) в загальній 

системі забезпечення національної безпеки та його структура. 

Слід зразу ж зазначити, що ця нова структура не має власного 

імені, якщо зважити на орфографію написання цього терміну - 

«сектор безпеки і оборони». Подібне написання терміну вказує 

на відсутність власної назви новостворюваної системи.  

Метою діяльності сектору безпеки і оборони є:  

створення ефективної системи забезпечення здійснення заходів 

щодо формування і реалізації державної політики у сферах наці-

ональної безпеки і оборони, а також у сфері функціонування 

оборонно-промислового комплексу та управління ним;  

забезпечення розвитку складових сектору безпеки і оборони на 

засадах політики національної безпеки та в єдиному комплексі, 

об'єднання їх єдиною системою стратегічного планування та 

кризового управління, спрямування діяльності на формування 

сприятливого середовища безпеки довкола та всередині Украї-

ни, створення дієвого механізму вчасного коригування пріори-

тетів державної політики безпеки і оборони, інтеграції можливо-
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стей усіх складових сектору безпеки і оборони України для вре-

гулювання наявних криз та нейтралізації загроз. 

Таким чином, тут і далі в тексті Оборонного бюлетеня визна-

ється наявність окремо сфери національної безпеки і окремо 

сфери оборони. Хоча, в розглянутій вище Воєнній доктрині ви-

користовується об’єднуючий термін «сфера безпеки і оборони». 

Раніше вже було з’ясовано, що відповідно до Закону «Про осно-

ви національної безпеки України» сфера оборони є однією з  

складових системи захисту життєво важливих інтересів  

людини і громадянина, суспільства і держави шляхом своєчас-

ного виявлення, запобігання і нейтралізації реальних та потен-

ційних загроз національним інтересам. І в цьому ж Законі ви-

значені загрози національним інтересам і національній безпеці у 

зовнішньополітичній, державної безпеки, воєнній, безпеки дер-

жавного кордону, внутрішньополітичній, економічній, соціаль-

ній, гуманітарній, науково-технологічній, екологічній та інфор-

маційній сферах. Тут же визначені і основні напрями державної 

політики з питань національної безпеки у цих же сферах. Таким 

чином, що являє собою сфера оборони, окрім декларативного 

згадування, роз’яснення немає. У вітчизняне законодавство ви-

значає лише зміст поняття «оборона України» - це система полі-

тичних, економічних, соціальних, воєнних, наукових, науково-

технічних, інформаційних, правових, організаційних, інших за-

ходів держави щодо підготовки до збройного захисту та її за-

хист у разі збройної агресії або збройного конфлікту» [6]. 

4. Визначено, що сектор безпеки і оборони включає профільні і 

загальної компетенції органи державної влади (державна скла-

дова), які об'єднані єдиними цілями, охоплені єдиною системою 

стратегічного планування та кризового управління і виконують 

завдання щодо захисту національних інтересів у сферах безпеки 

і оборони від усіх наявних і потенційних зовнішніх та внутріш-

ніх викликів і загроз (рис. 2.37). 

Якщо немає будь-яких заперечень відносно твердження, що 

сфера безпеки охоплює весь комплекс захисту національних ін-

тересів від усіх наявних і потенційних зовнішніх та внутрішніх 

викликів і загроз, то є заперечення, що сфера оборони теж від-

повідальна за цей же напрямок. Зрозуміло, що сфера оборони є 
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лише частиною сфери безпеки і має свою специфіку. А тому, так 

би мовити, «навішування» на сферу оборони відповідальності за 

захист національних інтересів від усіх наявних і потенційних 

зовнішніх та внутрішніх викликів і загроз є, м’яко кажучи, неко-

ректним і дуже дискусійним. 

5. До профільних органів державної влади як складової сектору 

безпеки і оборони належать органи, які безпосередньо залуча-

ються до виконання завдань захисту національних інтересів у 

безпековій та оборонній сферах: Міністерство оборони, Мініс-

терство внутрішніх справ, Служба безпеки, Служба зовнішньої 

розвідки, Державна прикордонна служба, Державна спеціальна 

служба транспорту, Державна служба спеціального зв'язку та 

захисту інформації, Управління державної охорони, Державна 

пенітенціарна служба. 

До органів загальної компетенції як складових сектору безпеки 

СЕКТОР БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ 

профільні  

органи державної влади 

загальної компетенції  

органи державної влади 

Рис. 2.37. Структура сектору безпеки і оборони 
України (відповідно до Стратегічного оборонного бюле-

теня України від 29.12.2012 р.) 
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і оборони належать органи, які у межах своїх повноважень бе-

руть або можуть брати участь у виконанні завдань захисту наці-

ональних інтересів у безпековій та оборонній сферах: Міністер-

ство закордонних справ, Міністерство економічного розвитку і 

торгівлі, Міністерство фінансів, Міністерство інфраструктури, 

Міністерство охорони здоров'я, Державне агентство резерву, 

Державна архівна служба. 

Спроба структурування органів державної влади (профільних 

та органів загальної компетенції) в єдину систему (сектор безпе-

ки і оборони), що виконує завдання захисту національних інте-

ресів сприймається, в цілому, позитивно. Але, в той же час, зве-

дення переліку цих державних органів, які одночасно виконують 

завдання у сфері безпеки і сфері оборони, в одне ціле є некорек-

тним. Поясню свою думку. 

Кількість органів державної влади, які залучаються до вико-

нання завдань забезпечення національних інтересів в сфері без-

пеки є набагато більшою ніж в сфері оборони. Адже для забез-

печення національної безпеки ще потрібно вирішувати питання 

з ліквідації загроз, наприклад, у соціальній, гуманітарній, науко-

во-технологічній, екологічній, інформаційній сферах. До того ж 

захист життєво важливих інтересів людини і громадянина, сус-

пільства і держави, своєчасне виявлення, запобігання і нейтралі-

зація реальних та потенційних загроз національним інтересам 

відбувається, наприклад, і у сферах освіти та науки, культурного 

розвитку населення, забезпечення свободи слова, інформаційної 

безпеки, соціальної політики та пенсійного забезпечення, жит-

лово-комунального господарства, захисту прав власності, фон-

дових ринків і обігу цінних паперів, податково-бюджетної та 

митної політики, ревізійної діяльності, ліцензування, енергетики 

та енергозбереження, функціонування природних монополій, 

використання надр, земельних та водних ресурсів тощо [28]. І 

звичайно, що окрім перерахованих, до виконання цих завдань, в 

більшій чи меншій мірі, будуть залучатися й інші державні ор-

гани, наприклад, Міністерство аграрної політики та продовольс-

тва, Міністерство доходів і зборів, Міністерство екології та при-

родних ресурсів, Міністерство енергетики та вугільної промис-

ловості, Міністерство промислової політики, Міністерство регі-
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http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B2_%D1%96_%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B2_%D1%96_%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97_%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D0%B0_%D0%B2%D1%83%D0%B3%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83,_%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D1%82%D0%B0_%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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онального розвитку, будівництва та житлово-комунального гос-

подарства, Міністерство соціальної політики та інші державні 

органи України (перелік можна продовжити, при бажанні). 

Але ж зрозуміло, що не всі ці державні органи будуть безпосе-

редньо залучатися до ліквідації загроз національній безпеці Ук-

раїни воєнного характеру.  

 Тому є потреба чіткого розмежування завдань державних орга-

нів як у сфері безпеки, так і кожної її складової сфери. Адже, 

якщо іти за логікою авторів Оборонного бюлетеня, то, напри-

клад, сфери безпеки і ліцензування теж несуть всю повноту від-

повідальності за захист національних інтересів від усіх наявних і 

потенційних зовнішніх та внутрішніх викликів і загроз. Адже 

згідно з положеннями чинного Закону «Про основи національної 

безпеки України» сфера ліцензування поставлена в один ряд зі 

сферою оборони в питаннях забезпечення національної безпеки. 

Дискусійним також є питання віднесення до складу сектору 

безпеки і оборони, наприклад, Державної архівної служби, але 

СИЛИ СЕКТОРУ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ 

сили оборони сили безпеки 

Рис. 2.38. Структура сил секторубезпеки і 
оборони України (відповідно до Стратегіч-

ного оборонного бюлетеня України від 

29.12.2012 р.) 

внутрішні  

війська  

МВС  

України 

органи  

військового 

управління 

сили  

Служби 

зовнішньої  

розвідки України 

Збройні  

Сили  

України 

сили  

Головного 

управління 

розвідки  

МО України 

сили органів і 

підрозділів 

цивільного 

захисту 

сили  

Державної 

прикордонної 

служби України 

сили Управління 

державної охо-

рони України 

сили  

Служби безпеки 

України 

сили  

Державної 

пенітенціарної 

служби України 

сили  

МВС  

України 

сили забезпечення 
 

 сили Державної 

спеціальної 

служби транс-

порту 

сили Державної 

служби спеціально-

го зв'язку та захи-

сту інформації 

України. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83,_%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D1%82%D0%B0_%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83,_%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D1%82%D0%B0_%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83,_%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D1%82%D0%B0_%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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не включення до його складу Міністерства з питань надзвичай-

них ситуацій.   

6. Оборонним бюлетенем визначено, що сили і засоби, які пе-

ребувають у розпорядженні профільних органів державної вла-

ди, розподіляються на сили оборони та сили безпеки. Таким чи-

ном, можна стверджувати, що тут має місце спроба визначити 

склад сил сектору безпеки і оборони (рис. 2.38). 

До сил оборони належать органи військового управління, 

Збройні Сили України, внутрішні війська Міністерства внутріш-

ніх справ, визначені сили і засоби Служби зовнішньої розвідки 

та Головного управління розвідки Міністерства оборони. 

До сил безпеки належать сили та засоби Державної прикор-

донної служби, Служби безпеки, органів і підрозділів цивільно-

го захисту, Управління державної охорони, Державної пенітен-

ціарної служби, Міністерства внутрішніх справ, а також сили 

забезпечення, зокрема Державна спеціальна служба транспорту і 

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації. 

Можна лише дивуватися з логіки авторів Оборонного бюлете-

ня, які не включили до складу сил оборони сили і засоби (на-

приклад, військові формування, розвідувальні органи) право-

охоронних органів спеціального призначення, а саме Державної 

прикордонної служби та Служби безпеки, які беруть участь в 

обороні держави разом із Збройними Силами України [6].  

Дискусійним також є питання включення до складу саме сил 

оборони Служби зовнішньої розвідки, яка має в своєму складі 

лише «підрозділи агентурної та технічної розвідки, оперативно-

технічні, інформаційно-аналітичні, власної безпеки; підрозділи 

забезпечення; навчальні заклади та науково-дослідні установи» 

[32].  

На погляд автора, виходячи з завдань, які покладені на цю 

державну структуру, її доцільніше було б включити до складу 

саме сил безпеки. 

Як недолік визначається також і те, що до сил безпеки віднесе-

ні сили та засоби органів і підрозділів цивільного захисту, але до 

cтруктури сектору безпеки і оборони, чомусь не включено цент-

рального органу виконавчої влади відповідального за
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Таблиця 2.20 

Розподіл відповідальності складових сектору безпеки і оборони України за виконання завдань із реагування на кризові сценарії 
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Збройна агресія проти України ГВ БУ БУ БУ БУ ДР БУ ДР ДР Зб ДР Зб 

Терористичні акти проти України БУ ГВ БУ БУ БУ БУ ДР ДР ДР Зб ДР Зб 

Втручання у внутрішні справи України з боку 

інших держав 
ДР БУ БУ 

 

 
ДР БУ ДР   ГВ ДР 

 

 

Внутрішня нестабільність ДР БУ ГВ  ДР ДР ДР  ДР Зб ДР Зб 

Порушення державного кордону України ГВ БУ БУ  ГВ БУ ДР   Зб ДР Зб 

Активізація організованої злочинності, у тому 

числі міжнародної 
 

 
БУ ГВ  БУ ДР    Зб ДР  

Участь у міжнародних операціях з підтримання 

миру і безпеки 
ГВ ДР БУ  ДР ДР    Зб ДР  

Захист життя громадян України і державної 

власності за кордоном 
БУ ДР   ДР БУ    ГВ ДР  

Надання військової допомоги іншим державам  К ДР   ДР БУ    Зб ДР  

Умовні позначення: К - керівництво; БУ - безпосередня участь; ДР - допоміжна роль; ГВ - головна відповідальність; Зб - забезпечення (по-

літико-дипломатичне, законодавче, організаційне, ресурсне, інформаційне). 
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реалізацію державної політики у сферах цивільного захисту, за-

хисту населення і територій від надзвичайних ситуацій - Мініс-

терства з надзвичайних ситуацій (з 16 січня 2013 р. - Державна 

службаУкраїни з надзвичайних ситуацій). 

7. Визначені сценарії, що потребують планування застосування 

сил і засобів сектору безпеки і оборони.  Кожний сценарій міс-

тить: можливі причини (умови) виникнення кризи, сфери зітк-

нення інтересів (предмет суперечок); цілі, які можуть ставитися 

протилежною стороною, імовірний розвиток кризи (обстанов-

ки), вірогідні масштаби та наслідки; цілі України, що повинні 

бути досягнуті; функції та завдання складових сектору безпеки і 

оборони; загальний порядок застосування військ (сил); розраху-

нки потреб у силах і засобах для протидії (нейтралізації) загрози 

(кризової ситуації).  

У кожному сценарії визначено повноваження органів держав-

ної влади, відповідальних за врегулювання кризових ситуацій, а 

також тих, що беруть участь у виконанні цього завдання (табли-

ця 2.20). 

Аналіз даних, наведених в цій таблиці, дає підстави говорити 

про наступне: 

- Збройні Сили України, які відносяться до сил безпеки і 

оборони, поставлені в один ряд з державними органами, відпо-

відальними за врегулювання або ліквідацію конкретної кризової 

ситуації. На думку автора, в цій ситуації замість Збройних Сил 

України доцільніше записати Міністерство оборони України; 

- не визначено роль і місце Міністерства з питань надзви-

чайних ситуацій (пізніше - Державної служби України з надзви-

чайних ситуацій) при вирішенні завдань з ліквідації кризових 

ситуацій. Адже зрозуміло, що у разі здійснення відкритої агресії 

проти України створюються умови для виникнення надзвичай-

них ситуацій різного рівня, певні надзвичайні ситуації можуть 

виникати також у разі здійснення терористичних актів, втручан-

ня у внутрішні справи України, виникненні внутрішньої неста-

більності, порушеннях державного кордону, активізації органі-

зованої злочинності; 

- серед переліку можливих сценаріїв виникнення кризових си-

туацій і відповідного планування застосування сил і засобів сек-

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/20/2013#n22
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тору безпеки і оборони розглянуто лише збройну агресія проти 

України та порушення державного кордону. В той же час відсу-

тнє розмежування повноважень державних органів при ліквіда-

ції інших видів воєнних конфліктів, в які може бути втягнена 

Україна, наприклад, у разі виникнення збройного конфлікту 

усередині держави.  

8. Стратегічним бюлетенем визнається можливість застосуван-

ня Збройних Сил України всередині держави.  

До такого висновку призводить те, що серед переліку воєнних 

конфліктів, в які може бути втягнена Україна, визнається зброй-

ний конфлікт усередині держави (воєнний конфлікт низької ін-

тенсивності). А до одного з основних завдань сил оборони ви-

значається, у тому числі, локалізація збройного конфлікту шля-

хом рішучих і активних дій Збройних Сил України, інших війсь-

кових формувань та ефективним використанням їх можливостей 

надійно блокувати територію, на якій ведуться бойові дії, обме-

живши їх поширення на іншу територію, позбавити противника 

здатності нарощувати свої угруповання, а також застосування 

сил і засобів Збройних Сил України для припинення протиправ-

них дій, на захист життя і здоров'я громадян, об'єктів державної 

власності за межами України, у районах кризових ситуацій. 

9. Розглядається модель складових сектору безпеки і оборони 

України на середньо- та довгострокову перспективу. Вони по-

винні мати високий рівень бойової та мобілізаційної готовності, 

бути оснащені переважно модернізованим і новим озброєнням 

та військовою технікою, забезпечені необхідними ресурсами, 

бути здатними виконувати покладені на них завдання. При цьо-

му визначається, що основною метою реформування та розвитку 

складових сектору безпеки і оборони України є забезпечення на 

основі принципу оборонної достатності їх спроможності спільно 

виконувати завдання щодо оборони України, захисту її сувере-

нітету, територіальної цілісності і недоторканності в умовах 

проведення позаблокової політики та функціонування в демок-

ратичному суспільстві. 

Зважаючи на перелік державних структур, які потребують ре-

формування, можна зробити висновок, що саме вони і склада-

ють систему сектору безпеки і оборони – це Збройні Сили Укра-
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їни, внутрішні війська МВС, Служба зовнішньої розвідки, Дер-

жавна прикордонна служба, Служба безпеки, Управління дер-

жавної охорони, Державна спеціальна служба транспорту, Дер-

жавна служба спеціального зв'язку та захисту інформації, Дер-

жавна пенітенціарна служба.  

Ні про які інші складові сектору безпеки, які потребують ре-

формування мова далі не йде. З цього можна зробити висновок, 

що вище політичне керівництво держави чітко визначилося з 

переліком державних структур, які вирішують завдання з запо-

бігання і ліквідації всіх реальних і потенційних загроз у сферах 

безпеки і оборони. Виходячи з цього, і розроблені заходи по їх 

реформуванню на період до 2023 року. В такому разі є всі підс-

тави стверджувати про розроблену структуру сектору безпеки і 

оборони, яка схематично відображена на рис. 2.39. 

Як видно з цієї схеми, запропонована структура сектору безпе-

ки і оборони відрізняється від тої, що зображена на рис. 2.37 як 

за формою так і за змістом: 

- значно зменшено кількість складових сектору безпеки і 

оборони. Адже з перерахованих вище 16 суб’єктів залишилося 

лише 9; 

- відсутній поділ складових на профільні органи державної 

влади та органи загальної компетенції. В даному випадку скла-

довими є і ті і ті; 

- одночасно складовими сектору безпеки і оборони є як 

державні органи (наприклад, Державна прикордонна служба, 

СЕКТОР БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ 

Рис. 2.39. Структура сектору безпеки і оборони України 

(відповідно до Стратегічного оборонного бюлетеня України від 29.12.2012 р.) 
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Служба безпеки) так і сили державних органів (наприклад, 

Збройні Сили України, внутрішні війська); 

- знову ж, до складу сектору безпеки і оборони не включе-

но ні державного органу ні сил, які залучаються для вирішення 

завдань цивільного захисту як в мирний час так і в особливий 

період. 

10. Розроблено стратегію, основні принципи, етапи, завдання 

та умови, необхідні для трансформації сил безпеки і оборони як 

цілісної системи шляхом системних змін у діяльності всіх його 

складових, спрямованих на створення нових (поліпшення наяв-

них) можливостей для нейтралізації існуючих і ймовірних загроз 

у сферах національної безпеки та оборони держави.  

До суб’єктів трансформації віднесені Збройні Сили України, 

внутрішні війська МВС, Служба зовнішньої розвідки, Державна 

прикордонна служба, Служба безпеки, Управління державної 

охорони, Державна спеціальна служба транспорту, Державна 

служба спеціального зв'язку та захисту інформації, Державна 

пенітенціарна служба.  

Конкретний перелік в розробленій стратегії трансформації сил 

сектору безпеки і оборони свідчить про недоопрацювання авто-

рами Стратегічного бюлетеня питання визначення терміну «сек-

тор безпеки і оборони». Це твердження ґрунтується на тому, що:  

- одночасно до складових сектору безпеки і оборони і його 

сил включені як центральні органи державної влади, так і сили і 

засоби, які знаходяться в їх розпорядженні; 

- знову ж таки, до складу сил сектору безпеки і оборони не 

включені, сили, що залучаються для вирішення завдань цивіль-

ного захисту, а саме Оперативно-рятувальна служба цивільного 

захисту як спеціальне невійськове об’єднання. Можливо ця 

служба вже не потребує трансформації? Відповідь однозначна – 

ні, потребує. Адже на час ухвалення Стратегічного бюлетеня 

розроблялися документи щодо перетворення Міністерства з над-

звичайних ситуацій у Державну службу з питань надзвичайних 

ситуацій, а до цього 2 жовтня 2012 Верховною Радою України 

був прийнятий Кодекс цивільного захисту України, про деякі 

положення якого говорилося вище.  

11. В Стратегічному бюлетені визначена перспективна струк-
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тура Збройних Сил України. Планується, що Збройні Сили Ук-

раїни матимуть у своєму складі: 

- Генеральний штаб Збройних Сил України; 

- міжвидові органи військового управління;  

- військові частини, військові навчальні заклади, установи 

та організації (рис. 2.40). 

За ступенем бойової готовності бойовий склад Збройних Сил 

України поділятиметься на Сили постійної готовності та Сили 

резерву. 

З наведеного можна зробити такі висновки: 

- запропонована структура Збройних Сил України вступає 

в протиріччя з положеннями діючих законодавчих актів (напри-

клад, законами «Про оборону України», «Про Збройні Сили Ук-

раїни») та загальноприйнятими положеннями воєнної науки; 

- основним військовим формуванням у Збройних Силах 

України визнається військове формування типу «військова час-

тина». 

Еволюція поглядів вітчизняних воєнних науковців та законот-

ворців на призначення, структуру Збройних Сил України відо-

бражена на рис. 2.41.  
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Генеральний штаб Зброй-

них Сил України 

Рис. 2.40. Перспективна структура Збройних Сил України до 2023 року 
(відповідно до Стратегічного оборонного бюлетеня України від 29.12.2012 р.). 
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Рис. 2.41. Еволюція поглядів на статус Збройних Сил України в системі забезпечення національної безпеки та їх 
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12. Визначені напрями, основні принципи, етапи трансформа-

ції сектору безпеки і оборони, завдання та умови цієї трансфор-

мації. 

Визначається, що «трансформація сил безпеки і оборони пе-

редбачає побудову нової моделі сектору безпеки і оборони  

шляхом уточнення функцій, завдань та розподілу конкретної 

відповідальності і дольової участі всіх складових системи гаран-

тування національної безпеки України за визначеними сценарі-

ями застосування військ (сил)». 

Така постановка питання, на думку автора, є дещо некорект-

ною. Адже кожна складова сил безпеки і оборони є підконтро-

льною частиною відповідної складової сектора безпеки і оборо-

ни (наприклад, Збройні Сили України – Міністерства оборони, 

внутрішні війська – Міністерства внутрішніх справ тощо). Най-

більш коректно було б говорити про трансформацію Воєнної 

організації держави у сектор безпеки і оборони. 

Позитивним є те, що при виконанні завдань, необхідних для 

трансформації сектору безпеки і оборони, в якості обов’язкової 

умови визнається за «проведення скоординованих системних 

реформ у силах оборони…,  чіткого розподілу дольової участі, 

підвищення відповідальності кожної із складових сектору за ви-

конання визначених завдань та інтеграції (об'єднання) їх можли-

востей (внеску) для виконання спільних завдань». 

13. Тяжко не погодитися з твердженням, що виконання конце-

птуальних положень Стратегічного бюлетеня дає можливість 

для системного реформування сектору безпеки і оборони та за-

безпечення його ефективного функціонування в прогнозованому 

середовищі безпеки. 

Виконання визначених завдань потребує консолідації зусиль 

органів державної влади, українського суспільства навколо ос-

новної мети - забезпечення національної безпеки держави, ефек-

тивного відстоювання її національних інтересів у сферах безпе-

ки і оборони.  

Досягнення перспективної моделі Збройних Сил України та 

складових сектору безпеки і оборони України потребує залучен-

ня значних ресурсів і відповідального, раціонального, економно-

го та прозорого їх використання. Для досягнення цілей 
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Рис. 2.42. Еволюція поглядів на державну структуру, відповідальну за ліквідацію зовнішніх і внутрішніх 

загроз національній безпеці України з застосуванням воєнної сили. 
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реформування і розвитку складових сектору безпеки і оборони 

необхідно постійно вдосконалювати законодавчу та норматив-

но-правову базу у сферах національної безпеки і оборони дер-

жави. 

Аналіз розглянутих нормативно-правових актів дає підстави 

зробити наступні висновки: 

1. Вітчизняна воєнна наука та законодавство за всі роки не-

залежності України не виробило єдиних поглядів на державну 

структуру, яка б в комплексі вирішувала складні завдання з за-

побігання і ліквідації наявних і потенційних зовнішніх і внутрі-

шніх загроз суверенітету, територіальної цілісності країни. Під 

цією структурою у різні часи розумілися «Збройні Сили Украї-

ни», «Воєнна організація держави», «сектор безпеки України», 

«сектор безпеки і оборони України» (рис. 2.42).  

2. Воєнна наука і законодавство України чітко не визначи-

лося щодо переліку державних органів, які несуть відповідаль-

ність за захист конкретних національних інтересів шляхом за-

стосування воєнної сили. Ця невизначеність ховається за фор-

мулюваннями типу «інші військові формування», «відповідні 

правоохоронні органи», «органи спеціального призначення», 

«органи державної влади» тощо. Погляди на склад військових 

формувань та правоохоронних органів, які діють у воєнний час 

та беруть участь в обороні України, збройному захисті її націо-

нальних інтересів відображені в таблиці 2.21. 

3. Положення законодавчих актів щодо призначення, ролі і 

місця деяких суб’єктів в системі забезпечення національної без-

пеки (в тому числі і оборони) є, дещо, суперечливими, потребу-

ють подальшого вивчення і доопрацювання. 

4. Вади чинних законодавчих та інших нормативно-

правових актів та документів (суперечливість окремих положень 

одне одному, недосконалість понятійно-категорійного апарату, 

який у них використовується) значно знижують ефективність 

формування, становлення та функціонування Воєнної організа-

ції держави та безпосередньо Збройних Сил України. 

Автору цього дослідження невідомо випадків в історії військо-

вого будівництва Збройних Сил будь-якої держави, коли б від-

булося таке приниження статусу державної військової структу-
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ри, яка несе основний тягар відповідальності за ліквідацію зов-

нішніх і внутрішніх загроз існування держави воєнного характе-

ру. Але історія військового будівництва в Україні є яскравим 

прикладом того, як відбувається фактичне знищення Збройних 

Сил України в будь-якому значенні цієї структури: чи то сукуп-

ності всіх збройних структур держави чи як суто одна військова 

структура з обмеженим колом завдань.  

 

2.5.  Про деякі проблеми законодавчого забезпечення      

керівництва Збройними Силами України 

 

Основний висновок, на який автор цього дослідження прагнув 

навести читача при аналізі законодавчих актів в попередніх під-

розділах, зводиться до того, що в перші роки незалежності Укра-

їни вітчизняною воєнною наукою і відповідно законодавством 

була зроблена стратегічна помилка, суть якої полягає в тому, 

що основній державній структурі, яка відіграє вирішальну роль 

в захисті держави від зовнішніх загроз (агресії) було надано 

найменування «Збройні Сили України». 

В цій частині дослідження здійснена спроба довести ще раз, 

що ця стратегічна помилка, на жаль, не усувається, а застосу 

вання терміну «Збройні Сили України» в тому розумінні, який 

визначено вітчизняним законодавством, призводить до поглиб-

лення цієї помилки і заводить вітчизняну воєнну науку в стан, 

коли кількість помилок, породжених цим рішенням переросте в 

таку негативну якість, виправлення якої дорого обійдеться дер-

жаві Україна. 

Розглянемо деякі питання керівництва державними структура-

ми, які тим чи іншим чином впливають на оборону України та 

забезпечення національної безпеки.   

Вперше вислів «Президент України є Головнокомандуючим 

Збройними Силами» використаний в розділі «Органи військово-

го управління» Концепції оборони та будівництва Збройних Сил 

України, прийнятій Верховною Радою України 11 жовтня 1991 

року та проаналізованій вище. Зразу ж слід зазначити, що в пун-

ктах 2 і 4 цього документу при визначенні відповідно повнова-

жень Президента України та Міністра оборони України вико- 
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Таблиця 2.21 

Погляди на перелік державних структур, які беруть участь в обороні, збройному захисті національних інтересів України 

№ 

з/п 

Назва  

державного  

органу  

Найменування і рік ухвалення нормативно-правового акту 

Закон «Про оборону України»  

(зі змінами і доповненнями) 

Воєнна докт-

рина України 
(у редакціях) 

Концеп-
ція (осно-

ви держа-

вної по-

літики) 
націона-

льної 

безпеки 
України 

Закон «Про 

основи націо-

нальної безпе-

ки України»  

(зі змінами і 

доповненнями) 

Стратегія 

національної 

безпеки  

України  

(у редакціях) 

Стратегіч-

ний обо-

ронний 

бюлетень  

України 

Конс-

титу-

ція 

Укра-

їни 

1991  1994 2000 2003 2006 2008 1993 2004 2012 1997 2003 2005 2007 2012 2004 2012 1996 

1. Збройні Сили України + + + + + + + + + + + + + + + + + 

2. Прикордонні війська України + + +    +   +        

Державна прикордонна служба 

України 
   + +      + +   +   

3. Національна гвардія України + +     +   +        

4. Служба безпеки України + + + + +  +   + + +      

5. війська (формування) ЦО  + + + +  +           

військові підрозділи МНС          +     +   

Єдина державна система 

цивільного захисту 
             +    

сили цивільного захисту                +  

6. органи, війська МВС України  + + + +  +   +     +   

7. Служба зовнішньої  розвідки 

України   
           +      

8. Державна спеціальна служба 

транспорту 
    +    +       +  

9. Державна служба спеціального 

зв'язку та захисту інформації 

України 

        +       +  

9. інші військові формування + + + + + +  + + + + + + + + + + 

10. відповідні правоохоронні 

органи 
  + + + +  + +  + + +   + + 

правоохоронна система              +    

11. оборонна промисловість        +      +    

12. Державна пенітенціарна служ-

ба України 
               +  
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ристовуються одночасно словосполучення «Збройні Сили» та 

«Збройні Сили України». 

В цій Концепції, зокрема, визначений і склад Збройних Сил 

України (див. рис. 2.1):  

- Війська наземної оборони (Сухопутні війська, Прикордонні 

війська, Республіканська гвардія і війська цивільної оборони); 

- Війська повітряної оборони (Військово-повітряні сили і Сили 

протиповітряної оборони); 

- Військово-морські сили.  

Зважаючи на наведене вище, можна сміливо стверджувати, що 

посада «Головнокомандуючий Збройних Сил України» надає 

право Президенту України здійснювати керівництво всіма сило-

вими структурами, які є складовою частиною Збройних Сил Ук-

раїни. І це цілком природно і зрозуміло з погляду на те, що ця 

посадова особа несе всю повноту відповідальності за безпеку 

держави і кожного її громадянина. Та й повноваження, визначе-

ні цією Концепцією, підтверджують висновок про те, що Прези-

денту України повинні підпорядковуватися всі військові дер-

жавні структури, які можуть бути залучені до виконання за-

вдань захисту держави не тільки від зовнішніх посягань, але і в 

разі виникнення внутрішніх загроз її існування та цілісності. 

В подальшому в законах «Про оборону України» та «Про 

збройні сили України», прийнятих 6 грудня 1991 року, Прези-

дент України також визнається Головнокомандуючим Збройни-

ми Силами України. Зокрема, в Законі «Про збройні сили Украї-

ни» визначено, що Президент України здійснює загальне керів-

ництво Збройними  Силами України, а Міністерство оборони 

України - безпосереднє керівництво. 

Як наголошувалося вище, Законом «Про оборону України» ви-

значено, що Збройні Сили України є військовою державною 

структурою, призначеною для збройного захисту суверенітету, 

незалежності, територіальної цілісності та неподільності Украї-

ни від воєнного нападу ззовні. А Законом «Про збройні сили 

України» визначено склад цієї військової державної структури 

(див. рис. 2.7): сухопутні війська (війська наземної оборони); 

військово-повітряні сили (війська оборони повітряного просто-

ру); військово-морські сили.  
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Як бачимо, наведений склад Збройних Сил України суттєво ві-

дрізняється від того, що наводився в Концепції оборони та буді-

вництва Збройних Сил України. Основна відмінність полягає в 

тому, що зі складу Збройних Сил України виключені Прикор-

донні війська, Республіканська гвардія та війська цивільної обо-

рони. 

Виходячи з наведеного вище, напрошується висновок про те, 

що посада «Головнокомандуючий Збройних Сил України» надає 

повноваження Президенту України здійснювати загальне керів-

ництво не всіма військовими державними структурами, а лише 

однією з них - Збройними Силами України. Тобто, можна ствер-

джувати, що понижений статус Президента України як військо-

вого керівника, як мінімум, на один порядок.  

До того ж, якщо проаналізувати повноваження, визначені За-

коном «Про оборону України», то підтверджується думка про 

те, що сфера впливу Президента України в питаннях забезпе-

чення оборони України розповсюджується лише на її Збройні 

Сили (наприклад, визначення структури та чисельного складу, 

забезпеченості озброєнням та військовою технікою, планування 

дислокації та розташування, розвитку та використання, фінансу-

вання тощо), а по відношенню до інших державних органів, то 

він лише координує їх діяльність у галузі оборони. Але ж функ-

ції «керівництво» і «координація», дещо, м’яко кажучи, відріз-

няються одна від одної.  

Цим же Законом «Про оборону України» Президенту України 

надане право прийняти рішення та видати наказ про ведення бо-

йових дій лише Збройним  Силам України. Тоді постає логічне 

запитання: Яка посадова особа чи орган державної влади мо-

жуть і повинні прийняти рішення про використання інших вій-

ськових державних структур у разі втягування України у зброй-

ний конфлікт чи війну? Чіткої відповіді на це питання Закон не 

дає.   

21 жовтня 1993 року Верховною Радою України були внесені 

зміни в законодавство, згідно з якими Президент України визна-

ний Верховним Головнокомандуючим Збройних Сил України. 

Але суті ці доповнення не змінили – Президент України зали-

шився керівником лише однієї військової державної структури. 
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В попередніх розділах вже акцентувалася увага на тому, що у 

разі агресії (війни) проти України Збройні Сили свої завдання 

виконують у тісній взаємодії з іншими військовими державними 

структурами. Наприклад, з Прикордонними військами, а пізніше 

– з Державною прикордонною службою, з Національною гварді-

єю, а пізніше - з внутрішніми військами Міністерства внутріш-

ніх справ, зі Службою безпеки тощо. 

Таким чином, напрошується ще одне запитання: Якими повно-

важеннями наділений Президент України по відношенню до ін-

ших військових державних структур, якщо він є Верховним Го-

ловнокомандуючим лише Збройних Сил України? 

Відповідь на це питання дають законодавчі акти України, 

прийняті у різні часи. Узагальнена інформація щодо повнова-

жень Президента України по відношенню до органів держави, 

які можуть залучатися до збройного захисту держави відобра-

жена в таблиці 2.22. 

Положення нормативно-правових актів, наведені в цій таблиці, 

дають підстави стверджувати, що Президент України як глава 

держави наділений широкими повноваженнями по відношенню 

до всіх державних структур, які залучаються до збройного захи-

сту держави. Але, слід констатувати, що ці широкі повноважен-

ня не відповідають статусу, який має Президент. 

Таблиця 2.22 

Повноваження Президента України по відношенню до державних органів, які 

можуть залучатися до збройного захисту національних інтересів 

№ 

з/п 

Найменування норматив-

но-правового акту 
Повноваження Президента України 

1. Концепція оборони та 

будівництва Збройних 

Сил України  

(11.10.1991 р.) 

- приймає рішення про використання 

Збройних Сил України (розділ ІІІ, п.2);   

2. Закон «Про оборону Ук-

раїни» (6.12.1991 р.) 

 

 

- координує діяльність державних органів у 

галузі оборони; 

- приймає рішення та видає наказ Зброй-

ним Силам України про ведення бойових 

дій (ст.5); 

3. Закон «Про Збройні Сили 

України» (6.12.1991 р.) 

- здійснює загальне  керівництво  Зброй-

ними  Силами України (ст.5) 



 179 

№ 

з/п 

Найменування норматив-

но-правового акту 
Повноваження Президента України 

4. Закон України «Про Слу-

жбу безпеки України» 

(25.03.1992 р.) 

- Президенту України підпорядкована 

Служба безпеки України (ст.1); 

5.  Конституція України 

(28.06.1996 р.) 

- здійснює керівництво у сферах націона-

льної безпеки та оборони держави; 

- приймає рішення про використання 

Збройних Сил України у разі збройної аг-

ресії проти України (ст.106); 

6.  Концепція (основи дер-

жавної політики) націо-

нальної безпеки України 

(16.01.1997 р.) 

- здійснює керівництво у сферах націона-

льної безпеки та оборони України (розділ 

V); 

7. Закон «Про державну 

охорону органів держав-

ної влади України та по-

садових осіб»  

(4.03.1998 р.) 

- Управління державної охорони України 

підпорядковане Президентові України 

(ст.11) 

8. Закон «Про Збройні Сили 

України» (редакція від 

5.10.2000 р.) 

- здійснює керівництво Збройними Силами 

України в межах, передбачених Конститу-

цією України; 

- в особливий період здійснює керівництво 

Збройними Силами України та іншими 

військовими формуваннями (ст.7);  

9 Закон «Про оборону Ук-

раїни» (редакція від 

5.10.2000 р.) 

 

- здійснює  повноваження у сфері оборони 

відповідно до Конституції України; 

- у  межах  повноважень,  визначених  Кон-

ституцією України, видає укази, розпоря-

дження, директиви і накази з питань обо-

рони (ст.6); 

10 Закон «Про Державну 

прикордонну службу Ук-

раїни» (3.04.2003 р.) 

- здійснює контроль за діяльністю Держав-

ної прикордонної служби  України  відпо-

відно  до  повноважень, визначених Кон-

ституцією України (ст.30); 

11. Закон «Про Державну 

спеціальну службу транс-

порту» (5.02.2004 р.) 

- затверджує функції та повноваження 

Державної спеціальної служби транспорту 

(ст.3); 

- здійснює контроль за діяльністю Держав-

ної спеціальної служби транспорту  відпо-

відно до своїх повноважень, визначених 

Конституцією України (ст.21); 



 180 

№ 

з/п 

Найменування норматив-

но-правового акту 
Повноваження Президента України 

12. Закон «Про Службу зов-

нішньої розвідки Украї-

ни» (1.12.2005 р.) 

- Президенту України підпорядкована 

Служба зовнішньої розвідки України (ст.1); 

13. Закон «Про Державну 

службу спеціального зв'я-

зку та захисту інформації 

України» (23.02.2006 р.) 

- Президенту України підпорядкована і 

підконтрольна Державна служба спеціаль-

ного зв'язку та захисту інформації України 

(ст.2); 

Всі державні структури, які приймають участь у виконанні за-

вдань оборони України у разі загрози або виникненні збройного 

конфлікту входять до складу Воєнної організації держави. Але 

ні в одному з документів, схваленим Верховною Радою України, 

Президентом України, не визначено порядок керівництва цією 

об’єднавчою структурою. А тому можна сміливо стверджувати, 

що Воєнна організація держави не має централізованого управ-

ління, оскільки Президент України є Верховним Головнокоман-

дувачем лише Збройних Сил України як військового формуван-

ня, котрий здійснює керівництво у сфері національної безпеки 

та оборони держави, але не є Верховним Головнокомандувачем 

всієї Воєнної організації держави. До того ж керівники всіх си-

лових структур входять до складу Кабінету Міністрів – вищого 

органу в системі виконавчої влади, яким керує Прем’єр-міністр 

України. Таким чином, в державі штучно на законодавчому рів-

ні створена система, коли керівники основних силових відомств 

держави підпорядковані, в тій чи іншій мірі, і Президенту і 

Прем’єр-міністру України    

Конституцією України за Президентом України закріплено 

статус Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України. 

Автор звертає увагу читача – лише Збройних Сил України. 

І цей статус не відповідає, якщо можна так сказати, або ж про-

сто суперечить тим повноваженням, які на нього покладаються. 

Розглянемо деякі з цих невідповідностей або ж суперечностей. 

Перша. Конституцією визначено, що Президент України є «га-

рантом державного суверенітету, територіальної цілісності Ук-

раїни, додержання Конституції України, прав і свобод людини і 

громадянина». 

Звичайно, що Президент України не в змозі самостійно вико-
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нувати покладені на нього завдання. Він як глава держави пови-

нен мати в своєму підпорядкуванні державні структури, наділені 

відповідними повноваженнями для виконання певних, законода-

вчо визначених завдань. Вище ми вже розглянули, що питання-

ми захисту суверенітету, територіальної цілісності України опі-

куються Збройні Сили. З цим все ясно, тим паче, що Президент 

України є їх Верховним Головнокомандувачем. 

Виникає логічне питання: Через який або які державні органи 

Президент України повинен забезпечувати гарантування додер-

жання Конституції України, прав і свобод людини і громадяни-

на? 

Шукаємо ці державні органи і знаходимо:  

- в Законі «Про міліцію» сказано, що міліція в Україні - захи-

щає життя, здоров'я, права і свободи громадян, власність, при-

родне середовище, інтереси суспільства і держави від протипра-

вних посягань. А міліція є державним  озброєним органом, що 

входить до структури Міністерства  внутрішніх справ України; 

- в Законі «Про Службу безпеки України» визначено, що на 

Службу безпеки покладається забезпечення державної    безпеки 

України, а також у межах визначеної компетенції «…захист 

державного суверенітету, конституційного ладу, територі-

альної цілісності…, законних… прав громадян від розвідува-

льно-підривної діяльності іноземних спеціальних служб, пося-

гань з боку окремих організацій, груп та осіб…». Служба безпе-

ки є державним правоохоронним органом спеціального призна-

чення і підпорядковується виключно Президенту України; 

- в Законі «Про Державну прикордонну службу України» ви-

значено, що Державна прикордонна служба як правоохоронний 

орган спеціального призначення забезпечує «недоторканість 

державного кордону». 

Таким чином, законодавчо визначено, що, окрім Збройних 

Сил, тільки Служба безпеки безпосередньо підпорядкована Пре-

зиденту України. Що ж стосується впливу Президента України 

на інші державні структури, то Президент України здійснює ко-

нтроль за їх діяльністю та має право призначати керівників цен-

тральних органів виконавчої влади та припиняти їхні повнова-

ження на цих посадах. Співвідношення між повноваженнями  
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 Таблиця 2.23 

Співвідношення між повноваженнями Президента України та завданнями військових і правоохоронних державних орга-

нів у забезпеченні національної безпеки, інтересів громадян і суспільства 

№ 

з/п 

Державний орган 
Президент України 

найменування завдання (призначення) 

1. Збройні Сили України - оборона України, захист її суверенітету, територіальної ціліснос-

ті і недоторканності; 

- Верховний Голов-

нокомандувач Зброй-

них Сил України;  

- гарант державного 

суверенітету, терито-

ріальної цілісності Ук-

раїни, додержання 

Конституції України, 

прав і свобод людини і 

громадянина; 

- забезпечує державну 

незалежність, націона-

льну безпеку і правона-

ступництво держави; 

- здійснює керівництво 

у сферах національної 

безпеки та оборони 

держави; 

2. Державна прикордонна 

служба України 

- забезпечення недоторканності державного кордону та охорони 

суверенних прав України в її виключній (морській) економічній 

зоні;  

3. Служба безпеки 

України 

- захист державного суверенітету, конституційного ладу, терито-

ріальної цілісності, економічного, науково-технічного і оборонно-

го потенціалу України, законних інтересів держави та прав грома-

дян; припинення та розкриття… протиправних дій, які безпосере-

дньо створюють загрозу життєво важливим інтересам України; 

4. Служба зовнішньої роз-

відки України 

- протидія зовнішнім загрозам національній безпеці України, жит-

тю, здоров'ю її громадян та об'єктам державної власності за межа-

ми України 

5. Міліція МВС України - захист життя, здоров'я, права і свободи громадян, власність, при-

родного середовища, інтересів суспільства і держави від проти-

правних посягань; 

6. Внутрішні  війська МВС 

України 

- охорона та оборона важливих державних об'єктів, участь в охо-

роні громадського порядку та боротьбі із злочинністю; 

7. війська Цивільної обо-

рони (захисту) України 

- захист населення і територій у разі виникнення надзвичайних 

ситуацій, ліквідації  їх  наслідків  та виконання інших завдань; 
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Президента України та завданнями, які стоять перед військови-

ми та правоохоронними органами у забезпеченні національної 

безпеки держави, інтересів громадян та суспільства в цілому ві-

дображені в таблиці 2.23.   

Зважаючи на вказане вище, враховуючи те, що Збройні Сили 

України за своїм статусом визнані спочатку військовою держав-

ною структурою, а пізніше взагалі військовим формуванням, то 

цілком логічно можна припустити, що, як мінімум, Президент 

України повинен називатися вже Верховним Головнокоманду-

вачем Збройних Сил України і Служби безпеки України.  

Друга. В Конституції України визначено, що Президент Украї-

ни «забезпечує державну незалежність, національну безпеку і 

правонаступництво держави».  

Вище вже акцентувалася увага на тому, що держава може 

втратити свою незалежність не лише через зовнішні чинники, 

які можуть перерости в збройний конфлікт або війну, але і через 

внутрішні загрози. Для України це питання залишається актуа-

льним і зараз.  

Для нейтралізації і ліквідації зовнішніх загроз державної неза-

лежності, як вже наголошувалося вище, є Збройні Сили України. 

Для ліквідації загроз на державному кордоні і в прикордонній 

смузі залучається також Державна прикордонна служба.  

Раніше ми з’ясували, що для ліквідації внутрішніх загроз існу-

вання держави, її цілісності залучаються міліція та внутрішні 

війська Міністерства внутрішніх справ України.  

Національна безпека являє собою «захищеність життєво важ-

ливих інтересів людини і громадянина, суспільства і держави, за 

якої забезпечуються  сталий розвиток суспільства, своєчасне ви-

явлення, запобігання і нейтралізація реальних та потенційних 

загроз національним інтересам» і «забезпечується шляхом  про-

ведення виваженої державної політики відповідно до прийнятих   

доктрин, концепцій, стратегій і програм у політичній, економіч-

ній, соціальній, воєнній, екологічній, науково-технологічній, ін-

формаційній та інших сферах».  

Таким чином, Президент України забезпечує національну без-

пеку не тільки через воєнну сферу діяльності, інструментом якої 

є Збройні Сили.  
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Законом України «Про Службу зовнішньої розвідки України» 

визначено, що одним з основних завдань Служби зовнішньої ро-

звідки як військового формуванням є також «вжиття заходів 

протидії зовнішнім загрозам національній безпеці України, жит-

тю, здоров'ю її громадян та об'єктам державної власності за ме-

жами України». Визначено, що Служба зовнішньої розвідки 

підпорядкована виключно Президентові України. 

Зважаючи на викладене вище, можна знову ж зробити припу-

щення, що Президент України, як мінімум, повинен вже мати 

титул Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України, 

Служби безпеки України та Служби зовнішньої розвідки Ук-

раїни.  

Третя. Конституцією України визначено, що Президент Укра-

їни «здійснює керівництво у сферах національної безпеки та 

оборони держави». 

Вище при аналізі законодавчих актів було з’ясовано, що 

суб’єктами забезпечення національної безпеки України в різні 

часи визнавалися Збройні Сили, Служба безпеки, Національна 

гвардія, внутрішні війська, органи і підрозділи Міністерства 

внутрішніх справ, Прикордонні війська (пізніше - Державна 

прикордонна служба), військові підрозділи Міністерства  з пи-

тань надзвичайних ситуацій, Служба зовнішньої розвідки, інші 

військові формування, а також Державна спеціальна служба 

транспорту, Державна служба спеціального зв'язку та захисту 

інформації, відповідні правоохоронні органи.  

Фактично, ці ж державні органи залучаються до виконання за-

вдань оборони держави в разі розв’язання проти України зброй-

ної агресії або ж втягування її у збройний конфлікт (війну). 

Таким чином, якщо Президент України визнаний керівником у 

сферах національної безпеки і оборони, то він повинен бути на-

діленим всіма владними повноваженнями по відношенню до іс-

нуючих або ж заново створюваних державних структур, які мо-

жуть залучатися до виконання суто військових завдань у разі 

загроз існування держави. 

Як зазначалося вище, в деяких законах, які встановлюють по-

рядок функціонування державних структур, правоохоронних 

органів чи військових формувань вже чітко вказано, що вони 
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підпорядковуються безпосередньо Президенту України (напри-

клад, Служба безпеки або Служба зовнішньої розвідки). В інших 

же нормативних актах ця підпорядкованість визнається через 

механізм призначення на посади та звільнення вищого керівниц-

тва цих органів, періодичної звітності щодо результатів діяльно-

сті, присвоєння вищих військових та спеціальних звань, чинів 

або рангів тощо.    

Таким чином, законодавчо визначена необхідність виконання 

функцій керівництва певними складними багаторівневими орга-

нізаціями, якими є військові державні структури, з метою забез-

печення національної безпеки та виконання завдань оборони 

держави вступає в протиріччя з визначенням Президента Украї-

ни як Верховного Головнокомандувача лише Збройних Сил Ук-

раїни, лише однієї військової державної структури.  

На погляд автора цю проблему можна вирішити наступним 

чином: 

1-й варіант. Залишити формулювання «Президент України - 

Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України» без 

змін.  

В такому разі є потреба в переосмисленні вітчизняною воєн-

ною наукою змісту поняття «Збройні Сили України» і внесення 

відповідних змін у законодавчі акти. Тобто, до складу Збройних 

Сил України пропонується включити всі наявні в державі війсь-

кові формування, які можуть залучатися до відсічі збройної аг-

ресії проти держави. А державній структурі, яка несе повну від-

повідальність за ліквідацію зовнішніх загроз безпеки держави 

надати ім’я відмінне від того, яке використовується зараз. Тобто   

перейменувати Збройні Сили України, наприклад, в Національ-

ну Армію України (звичайно, що можливі і інші варіанти най-

менування цієї воєнної організації).  

При прийнятті за основу цього варіанту, вітчизняна воєнна на-

ука і відповідно законодавство, приймає, так би мовити, правила 

гри, прийняті в інших країнах, коли під Збройними Силами дер-

жави розуміється сукупність військових державних структур, які 

в комплексі вирішують завдання забезпечення національної без-

пеки. Про це говорилося вище в розділі І. 

Це убезпечить воєнну науку від хибного напряму розвитку і 
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появи різного роду псевдотеорій.  

2-й варіант. Залишити за державною структурою, яка відпові-

дальна за ліквідацію зовнішніх загроз, найменування «Збройні 

Сили України» і надати нове найменування державній військо-

вій організації, яка забезпечує національну безпеку в повному 

обсязі. Таким суб’єктом забезпечення національної безпеки за-

раз визнається, у тому числі і законодавчо, Воєнна організація 

держави. Хоча автором вище неодноразово висловлювалася ду-

мка про недосконалість цього терміну і необхідність викорис-

тання терміну «Воєнна організація України».  

В такому разі Президент України повинен мати статус Верхов-

ного Головнокомандувача Воєнної організації України, а не ли-

ше однієї, хоч і найважливішої її складової частини – Збройних 

Сил.  

Таблиця 2.24 

Можливі варіанти статусу Президента України як керівника збройного захис-

ту національних інтересів 

№ 

з/п 

Найменування  

об’єднавчої структури (єдиного 

органу) 
статусу Президента України 

1. Збройні Сили України 

 

Верховний Головнокомандувач  

Збройних Сил України 

2. Воєнна організація держави Верховний Головнокомандувач  

Воєнної організації держави 

3. сектор безпеки Верховний Головнокомандувач  

сектору безпеки 

4. сектор безпеки і оборони Верховний Головнокомандувач  

сектору безпеки і оборони 

5. сектор безпеки і оборони Украї-

ни 

Верховний Головнокомандувач  

сектору безпеки і оборони України 

Виникає проблема зі статусом Президента України як Верхов-

ного Головнокомандувача, якщо зважити на еволюцію поглядів 

військових науковців і вітчизняних законодавців на об’єднавчу 

структуру всіх воєнних (збройних) організацій держави (див. 

рис. 2.42). Наприклад, Кузьмук О.І. стверджує, що Воєнна орга-

нізація держави відходить у минуле, на зміну йому прийшло по-

няття «Сектор безпеки і оборони» [86]. Тому логічно припусти-

ти, що найменування статусу Президента України як Верховно-
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го Головнокомандувача повинне перетерпіти такі зміни, які на-

ведені в таблиці 2.24. 

Можливо, перший погляд на цю таблицю наведе на думку, що 

в автора щось не в порядку з головою або це якась маячня. До 

того ж такі найменування статусу найвищої військової посадо-

вої особи в державі не використовується на практиці, окрім 

першого. Та автор і сам розуміє, що це повна маячня, але свідо-

мо наводить ці приклади, щоб показати, в якому напрямку руха-

ється вітчизняна воєнна наука і законотворчість у сфері безпеки 

і оборони. Вже появилися наукові праці поважних в державі вій-

ськових спеціалістів, які взялися з завзяттям обґрунтовувати 

життєздатність останнього терміну «сектор безпеки і оборони». 

Той же Кузьмук О.І., наприклад, стверджує, що: 

- у державі відсутній єдиний орган, відповідальний за обо-

рону та керівництво військовим будівництвом [86] (з цим важко 

не погодитися) 

- термін «Сектор безпеки і оборони» потребує серйозного 

обґрунтування й нормативного визначення [86] (цікаво, скільки 

часу потребуватиме цей процес?); 

- необхідно розробити та запровадити комплексну Держа-

вну програму реформування Сектору безпеки і оборони [86] (ще 

не визначено законодавчо значення цього органу (структури), а 

вже пропонується розробити Державну програму її реформу-

вання???).  

3-й варіант. Можна запропонувати надати Президенту Украї-

ни статусу Верховного Головнокомандувача Збройних Сил, 

Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Державної 

прикордонної служби, внутрішніх військ та міліції Міністер-

ства внутрішніх справ, Державної спеціальної служби тран-

спорту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту 

інформації, інших військових формувань України. Адже Пре-

зидент України має певні важелі впливу на державні структури, 

які, в тій чи іншій мірі, залучаються до виконання завдань обо-

рони держави.  

Але, цілком зрозуміло, що таке найменування статусу глави 

держави є неприйнятним через його обтяжливість. 

4-й варіант. Взагалі нічого не змінювати і залишити все так, 
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як є. 

Вибір цього рішення буде поглиблювати кризу як воєнної нау-

ки так і законотворчу діяльність.  

Глибоко переконаний, що помилка щодо назви військової дер-

жавної структури, яка відповідає за ліквідацію зовнішніх загроз 

не усовується, а все більше і більше поширюється та поглиблю-

ється. І питання не тільки в назві, але у практиці військового бу-

дівництва в Україні це має одне з вирішальних значень. Адже 

приймаються все нові і нові законодавчі акти у розвиток війсь-

кового будівництва. Військовими науковцями розробляються 

нові теорії, вчення, пишуться наукові праці з питань розвитку 

Збройних Сил України.  

Чим далі, тим більше вітчизняна воєнна наука заходить в кут, 

вихід з якого рано чи пізно прийдеться находити більш радика-

льним шляхом. Адже наукове обґрунтування хибної точки зору 

призводить до появи псевдотеорій та псевдодогм. І чим раніше 

буде визнано помилковість певних тверджень, тим швидше буде 

знайдено вихід з цього кута і менше прийнято хибних рішень, 

які суттєво впливають як на розвиток вітчизняної воєнної науки, 

так і на військове будівництво загалом. І, як наслідок, будуть 

збережені значні державні кошти.  

Приходиться констатувати, що і на 22-му році незалежності 

України не припиняються експерименти у військовій сфері, не 

осмислені належним чином і не обґрунтовані, не націлені на до-

вготривалу перспективу. Під цими експериментами, наприклад, 

можна вбачати створення і ліквідацію деяких функціональних 

структур Збройних Сил України, створення і ліквідацію 

Об’єднаного оперативного командування, створення на вико-

нання забаганки недовготривалого керівника оборонного відом-

ства Високомобільних десантних військ (ВДВ) як нового роду 

військ з відповідним Командуванням, яке прирівняне за своїм 

статусом до командування видів Збройних Сил. Перелік подіб-

них експериментів можна продовжити. Але, як не прикро конс-

татувати, на це витрачаються державні, точніше народні кошти, 

яких так бракує, наприклад, для заходів повноцінної бойової 

підготовки військ, вирішення питань належного грошового за-

безпечення військовослужбовців, будівництва житла тощо.  
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Хочеться звернути увагу читача ще на один приклад, який є, на 

думку автора, дуже показовим для характеристики законодавст-

ва у сфері безпеки держави та керівництва військовими держав-

ними структурами. Новітня історія України має свідчення того, 

що керівник одного з силових відомств виявив відкриту непоко-

ру Президенту України як Верховному Головнокомандувачу 

Збройних Сил України. Маються на увазі події, що відбувалися 

в Україні 24 травня 2007 року, коли Міністр внутрішніх справ 

України та керівник внутрішніх війська як складової частини 

цього міністерства Цушко В.П. став на шлях відкритої непокори 

та ігнорування вказівок Президента України Ющенка В.А.  

Політичні події тих днів призвели до можливості виникнення 

відкритого збройного протистояння між двома воєнізованими 

формуваннями або силовими структурами – Міністерством вну-

трішніх справ та Управлінням державної охорони.  

На жаль, аналогічні ситуації можуть повторитися і в майбут-

ньому. Можна лише дещо поспівчувати державі Україні, що її 

громадянин Цушко В.П. як керівник силового відомства за відк-

рите невиконання вказівок Президента не був притягнутий до 

відповідальності за свій вчинок, а через деякий час був призна-

чений на майже рівнозначну за статусом державницьку посаду 

іншим Президентом держави. Вади вітчизняного законодавства, 

розкриті вище, дають підстави стверджувати, що наведений 

приклад Цушка В.П. можуть наслідувати й інші керівники сило-

вих відомств, в залежності від політичної ситуації та стану керо-

ваності державою зі сторони вищого керівництва. Адже певна 

частина керівників центральних органів державної влади є чле-

нами Кабінету Міністрів, яким керує Прем’єр-міністр України.   

На думку автора, однією з причин виникнення подібної ситуа-

ції і є те, що офіційно Президент України має статус Верховного 

Головнокомандувача лише Збройних Сил України. Звичайно, 

що основна причина виникнення подібних ситуацій полягає в 

недосконалості вітчизняного законодавства у сферах національ-

ної безпеки і оборони, у тому числі, невідповідності положень 

одних нормативно-правових актів іншим, яка іноді переходить в 

безпосередні суперечності. Про це неодноразово наголошувало-

ся вище при аналізі законодавчих актів.  
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Вважається за доцільне звернути увагу в цьому сенсі ще на од-

ну проблему, яка випливає з положень вітчизняного законодав-

ства. Суть її полягає в наступному. 

Відповідно до положень діючого Закону «Про оборону Украї-

ни» Збройні Сили України як військове формування є лише су-

купністю військових з'єднань і частин та органів управління ни-

ми. Якщо говорити мовою військових, то максимально керівник 

такого військового формування прирівняний за своїм статусом 

до керівника військового об’єднання типу «армія». В радянські 

часи це була посада, яку обіймали воєначальники у військовому 

званні «генерал-полковник».  

Таким чином, Збройні Сили України прирівняні за своїм стату-

сом до військового об’єднання типу «армія», а Верховний Голо-

внокомандувач Збройних Сил України, яким є Президент Украї-

ни, може мати максимальне військове звання «генерал-

полковник».   

І то таке твердження є дуже спірним. Адже в сучасних Зброй-

них Силах України військового з’єднання типу «армія» немає. 

Дехто з військових аналітиків може заперечувати автору. Мов-

ляв, у Збройних Силах України є військові формування типу 

«армійський корпус» і прирівняні до нього, а тому сукупність 

об’єднань типу «корпус» якраз і становитиме об’єднання війсь-

кових формувань, прирівняного за своїм статусом до «армії». 

Але таке твердження не витримує критики, зважаючи на законо-

давче визначення вищого військового формування в Збройних 

Силах України типу «з’єднання» [6].  

З цього слідує, що армійський корпус або прирівняні до них 

військові формування вже не підпадають під статус 

«об’єднання», а мають статус «з’єднання».  

Основним військовим формуванням в сучасних Збройних Си-

лах України є бригада (механізована, танкова, артилерійська, 

аеромобільна, авіаційна тощо). Хоча, багато військових спеціа-

лістів прагнуть стверджувати, що, наприклад, механізована бри-

гада має статус «з’єднання». З цим тяжко погодитися, зважаючи 

в першу чергу на те, що сучасна механізована бригада Сухопут-

них військ Збройних Сил України складається суто з підрозділів 

типу «батальйон (дивізіон)», а не є сукупністю військових фор-
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мувань типу «військова частина», якими були окремі батальйо-

ни (дивізіони).   

Таким чином, сучасні Збройні Сили України, зважаючи на 

склад формувань, які до нього входять, фактично прирівняні за 

своїм статусом до військового об’єднання типу «армійський ко-

рпус».  

Ця теза знайде своє підтвердження, як не прикро це констату-

вати, якщо визначити бойовий потенціал кожного військового 

формування окремо і сумарний сучасних Збройних Сил Украї-

ни, який значно, на порядки, зменшився в результаті проведення 

заходів з реформування за роки незалежності України з 1991 ро-

ку. Виходячи з сказаного вище, можна вважати, що статус Пре-

зидента України як Верховного Головнокомандувача Збройних 

Сил України понижений ще на один рівень і прирівняний до 

статусу командувача армійського корпусу. Максимальне війсь-

кове звання, яке може мати ця вища посадова особа в державі – 

генерал-лейтенант.   

Але й це ще не кінець реформаторства. Зважаючи на запропо-

нований в Стратегічному оборонному бюлетені України перспе-

ктивний склад Збройних Сил України на період до 2023 року, 

основним військовим формуванням у вітчизняному війську по-

винна стати військова частина (див. рис. 2.40). В існуючих орга-

нізаційно-штатних структурах - це бригада або полк. Сукупність 

військових частин – це військове формування типу «з’єднання». 

Вище військове звання, яке отримував командир з’єднання – ге-

нерал-майор. Еволюція (радше слід говорити регрес) поглядів 

вітчизняної військової науки та законодавців на структуру вій-

ськового формування відображено на рис. 2.43. 

Зважаючи на схему, відображену на цьому рисунку, можна 

стверджувати, що Збройні Сили України в перспективі до 2023 

року повинні перетворитися на військове формування, яке за 

статусом відповідало б лише дивізії. Таким чином, Президент 

України як Верховний Головнокомандувач Збройних Сил Укра-

їни матиме можливість отримати максимальне військове звання 

«генерал-майор».  

Якщо слідувати логіці вітчизняної воєнної науки та законотво-

рців, які за 22 роки військового будівництва так понизили статус 
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Збройних Сил України, то можна припустити, що після 2023 ро-

ку появиться ідея розглядати Збройні Сили України вже як су-

купність військових підрозділів. 

Сказане вище ще раз підтверджує висловлену вище тезу про: 

недосконалість воєнно-наукового забезпечення заходів зі 

створення, розбудови, реформування, функціонування Воєн-

ної організації держави, Збройних Сил України та законодавчо-

го оформлення цих заходів. Це ж стосується і організації систе-

ми вищого політичного і військового керівництва цими структу-

рами; 

законодавче закріплення за державною воєнною організацією, 

що відповідає за ліквідацію лише зовнішніх загроз національної 

безпеки, найменування «Збройні Сили України» та надання їй 

статусу «військового формування» у тому значенні як це пода-

ється в законах зменшує, точніше принижує роль і місце Пре-

зидента України як глави держави в системі керівництва 

забезпеченням національної безпеки. 

2012 р. 
(на перс-

пективу до 
2023 р.) 

2008 р. 

2000 р. 

Рис. 2.43. Зміна поглядів на структур Збройних Сил України як військового формування. 
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ІІІ. ШЛЯХИ І НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ              

СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ             

БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 

 

3.1. Пропозиції з удосконалення структури Воєнної              

організації України та системи управління нею.    

 

До 1991 року під «воєнною організацією держави» розумілася 

складна організація державного рівня, що має свої певні специ-

фічні для неї особливості і відмінності, перш за все, через низку 

завдань, які вона покликана виконувати саме їй властивими спо-

собами, формами, методами в інтересах всієї держави і її наро-

ду. Тому під термін «воєнна організація держави» підпадали, 

наприклад, і прикордонні війська, і внутрішні війська. До цієї 

категорії можна віднести і кожен з видів Збройних Сил держави, 

які спроможні наявними силами і засобами самостійно і у взає-

модії вирішувати стратегічні завдання захисту держави. Звичай-

но, що найвищою, найскладнішою воєнною організацією держа-

ви вважалися її Збройні Сили в цілому як сукупність державних 

воєнних організацій нижчого організаційного рівня.   

Теорія «воєнної організації держави» за роки незалежності Ук-

раїни набула широкого розвитку. Використання цього терміну 

призвело до зростання кількості наукових праць різного ґатунку, 

які, в тій чи іншій мірі, виправдовували його необхідність і важ-

ливість. З’явилася, наприклад, думка про необхідність створення 

Єдиної воєнної організації України як об’єднання військових 

формувань всіх міністерств і відомств [70]. 

В результаті еволюції наукових поглядів з’явився термін «Во-

єнна організація держави» як власна назва певного державного 

утворення, що поєднує в собі органи державної влади і військо-

вих формувань, призначених для вирішення завдань захисту  

інтересів держави від зовнішніх та внутрішніх загроз. Погляди 

військових спеціалістів на значення терміну «Воєнна організація 

держави» наведені в додатку 2.  

Аналіз нормативно-правових актів, прийнятих в Україні в сфе-

рі національної безпеки, у тому числі і оборони як її невід’ємної 

складової, свідчить про недосконалість законодавчого забезпе-
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чення використання терміну «Воєнна організація держави».  

Розглянуті 8 червня 2012 року Радою національної безпеки і 

оборони України як координаційним органом з питань націона-

льної безпеки і оборони і ухвалені Президентом України як гла-

вою держави і Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил 

України редакції Стратегії національної безпеки України та Во-

єнної доктрини України, в яких відсутнє будь-яке посилання на 

термін «Воєнна організація держави», ще раз підтверджує тезу 

про те, що вітчизняна воєнна наука заходить в певний глухий 

кут, використовуючи цей термін саме в такій редакції і такому 

його розумінні. 

В той же час, незважаючи на законодавче закріплення терміну 

«Воєнна організація держави», починається широко використо-

вуватися, у тому числі, в керівних нормативно-правових актах з 

питань військового будівництва,  проаналізованих вище в розді-

лі ІІ новий термін «сектор безпеки і оборони України». Хоча 

смислове навантаження і цього терміну є сумнівним та диску-

сійним.  

Термін «Воєнна організація держави» використовується у віт-

чизняних нормативно-правових актах з 16 січня 1997 року (вве-

дений в використання Концепцію (основами державної політи-

ки) національної безпеки України), а тепер визначається таким, 

що не спрацював та втрачає своє значення. Зважаючи на подібну 

практику, можна припустити, що така ж участь чекатиме і тер-

мін «сектор безпеки і оборони». Але перш, ніж це відбудеться, 

буде написано багато наукових праць щодо визначення суті цьо-

го органу (структури, системи тощо), призначення, складу фун-

кцій завдань тощо. Автор впевнений, що через деякий час буде 

визнано нежиттєздатність і цього терміну «сектор безпеки і обо-

рони». Про сучасні протиріччя, закладені в цьому терміні гово-

рилося вище. 

Виходячи з аналізу розглянутих у попередньому розділі нор-

мативно-правових актів, прийнятих в Україні у розвиток систе-

ми забезпечення національної безпеки, враховуючи досвід воєн-

ного будівництва інших країн, пропонується наступне: 

Перше. Виключити з вжитку в законах та інших нормативно-

правових документах терміни «Воєнна організація держави» та 
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«сектор безпеки і оборони України».  

Для позначення окремих військових утворень (структур, орга-

нізацій, органів тощо), які вирішують покладені на них завдання 

в інтересах всієї держави, слід використовувати термін «воєнна 

організація (структура, орган тощо) держави» або «державна во-

єнна організація (структура, орган тощо)».  

Натомість, пропонується в законах та інших нормативно-

правових документах використовувати термін «Воєнна органі-

зація України».  

На думку автора, під Воєнною організацією України слід ро-

зуміти органи державного військового управління, Збройні Сили 

України, державні органи (організації, заклади, установи, підп-

риємства), діяльність яких безпосередньо спрямована на вирі-

шення завдань збройного захисту національних інтересів держа-

ви від зовнішніх та внутрішніх загроз воєнного характеру. Зага-

льна структура запропонованої Воєнної організації України ві-

дображена на рис. 3.1.  

Звичайно, що порядок створення, функціонування, застосуван-

ня в мирний і воєнний час, керівництва, всебічного забезпечення 

всіх складових частин Воєнної організації України визначається 

відповідними законами. 

Друге. До органів державного військового управління пропо-

нується віднести (рис. 3.2):  

- Президента України як главу держави, гаранта її державного 

суверенітету та територіальної цілісності, Верховного Головно-

командувача Збройних Сил України; 

- Раду національної безпеки України як координаційний орган з 

питань національної безпеки при Президентові України. Зважа-

ВОЄННА     ОРГАНІЗАЦІЯ     УКРАЇНИ 

органи державного  

військового управ-

ління 

Збройні  
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України 

органи, організації, заклади, 

установи, підприємства, які 
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Рис. 3.1. Структура Воєнної організації України (варіант). 
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ючи на те, що сфера оборони держави є складовою частиною 

національної безпеки, пропонується Раду національної безпеки і 

оборони України перейменувати в Раду національної безпеки 

України. 

- Міністерство оборони України як головний орган у системі 

центральних органів виконавчої влади з формування та реаліза-

ції державної політики з питань  національної  безпеки у воєнній 

сфері, сфері оборони і військового будівництва. На нього покла-

даються функції з керівництва підготовкою і виконанням за-

вдань Національною Армією України;  

- Міністерство внутрішніх справ України як головний орган у 

системі центральних органів виконавчої влади з формування та 

реалізації державної політики у сфері захисту прав і свобод лю-

дини та громадянина, власності, інтересів суспільства і держави 

від злочинних посягань, боротьби зі злочинністю та незаконни-

ми збройними формуваннями, розкриття та розслідування зло-

чинів, охорони громадського порядку, забезпечення громадської 

безпеки, безпеки дорожнього руху, міграції, охорони та оборони 

важливих державних об'єктів. На нього покладаються функції з 

керівництва підготовкою і виконанням завдань формуваннями 

поліції, у тому числі військами поліції України;  

- Міністерство державної безпеки України як головний орган 

у системі центральних органів виконавчої влади з формування 

та реалізації державної політики у сфері охорони державного 

кордону, захисту суверенітету, конституційного ладу, територі-

альної цілісності, економічного, науково-технічного і оборонно-

го потенціалу, законних інтересів держави та прав громадян від 

розвідувально-підривної діяльності іноземних спеціальних 

служб, посягань з боку окремих організацій, груп та осіб, а та-

кож забезпечення охорони державної таємниці. На нього покла-

даються функції з керівництва підготовкою і виконанням за-

вдань Військами державної безпеки України; 

- Генеральний штаб Збройних Сил України - головний військо-

вий орган з планування оборони держави, управління застосу-

ванням Національної Армії України та інших складових Зброй-

них Сил України, координації та контролю за виконанням за-

вдань у сфері оборони; 
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- Ставку Верховного Головнокомандувача Збройних Сил Украї-

ни - як орган вищого військового управління в особливий пері-

од. 

Слід констатувати, що вітчизняним законодавством визначена 

лише можливість створення і функціонування в особливий пері-

од Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил Ук-

раїни. Наприклад, в ст. 8 Закону України «Про оборону Украї-

ни» визначено, що цей вищий колегіальний орган військового 

керівництва може створюватися.  

Таким чином, напрошується твердження, що цей орган керів-

ництва може і не створюватися. Адже не визначені обов’язкові 

умови, при яких створюється Ставка Верховного Головнокома-

ндувача. Подібна невизначеність відображена і в Законі України 

«Про Збройні Сили України». Адже в ст. 7 цього Закону зазна-

чається, що «в особливий період керівництво Збройними Сила-

ми України та іншими військовими формуваннями Президент 

України може здійснювати через Ставку Верховного Головно-

командувача». Тобто, існує можливість керівництва Збройними 

Силами та іншими військовими формуваннями через якийсь ін-

ший орган управління. Який? Адже формулювання типу «може 

здійснювати» не передбачає обов’язковості виконання функцій 

керівництва.  

Зважаючи на важливість цього органу управління в системі за-

безпечення національної безпеки, особливо у разі здійснення 

ОРГАНИ ДЕРЖАВНОГО ВІЙСЬКОВОГО УПРАВЛІННЯ 
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Рис. 3.2. Структура органів державного військового управління (варіант). 
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агресії проти України, слід чітко визначити умови, при яких 

створюється або не створюється Ставка Верховного Головноко-

мандувача.  

В історії незалежної України досвіду функціонування подібно-

го органу державного військового управління не існує.  

Ставка Верховного Головнокомандування (далі - СВГК) як 

надзвичайний орган вищого військового управління функціону-

вав, наприклад, в СРСР у роки Великої Вітчизняної війни 1941-

1945 років. СВГК вносила зміни і уточнення до структури і ор-

ганізації Збройних Сил, здійснювала планування кампаній і 

стратегічних операцій, ставила завдання фронтам і флотам та 

керувала їх бойовою діяльністю, погоджувала зусилля Червоної 

Армії та армій союзних держав, організовувала взаємодію між 

стратегічними угрупуваннями і оперативними об'єднаннями різ-

них видів Збройних Сил і партизанами, розподіляла між фрон-

тами резервні з'єднання та матеріальні засоби, що були в її роз-

порядженні, здійснювала контроль за ходом виконання постав-

лених завдань, керувала вивченням і узагальненням досвіду вій-

ни. Робочими органами СВГК були Генеральний штаб, управ-

ління Наркомату оборони і Наркомату ВМФ. При Ставці функ-

ціонували група радників з різних питань (на початковому етапі 

війни), а також повноважні представники та спеціальні уповно-

важені [77, c. 302]. 

На цей час автору невідомі нормативно-правові акти, які б ви-

значали завдання, повноваження та склад цього органу управ-

ління. Можливо, вони є суто конфіденційними. Лише у відпові-

дних законах, а також в Положенні про Генеральний штаб 

Збройних Сил України визначено, що Генеральний штаб в особ-

ливий період є робочим органом Ставки Верховного Головно-

командувача Збройних Сил України. 

Відповідно до вимог Закону України «Про оборону України» 

Положення про Ставку Верховного Головнокомандувача, в яко-

му, зокрема, передбачаються умови утворення, персональний 

склад, гранична чисельність тощо, розробляється Радою націо-

нальної безпеки і оборони України.  

Автор вважає, що при наявності Ради національної безпеки 

України, очолюваної Президентом України, потреба в Ставці, 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F)
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4_%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8_(%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE)
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%B7%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8
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навіть, в особливий період, є сумнівною. В той же час, законода-

вчо визначено, що до повноважень Ради національної безпеки і 

оборони України належить «координація та здійснення контро-

лю за діяльністю органів виконавчої влади у сфері національної 

безпеки і оборони в умовах воєнного або надзвичайного стану та 

при виникненні кризових ситуацій, що загрожують національній 

безпеці України». А до її складу відповідно до чинного законо-

давства за посадою входять Прем'єр-міністр України, Міністр 

оборони України, Голова Служби безпеки України, Міністр вну-

трішніх справ України, Міністр закордонних справ України та 

членами можуть бути керівники інших центральних органів ви-

конавчої влади.  

Досвід функціонування Ставки Верховного Головнокоманду-

вача в роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років дає підс-

тави стверджувати, що ті ж посадові особи, які є членами Ради 

національної безпеки України будуть входити і до складу Став-

ки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України. До 

того ж рішення, прийняті на засіданні Ради національної безпе-

ки, все рівно, вводяться в дію Указом Президента України як 

Верховного Головнокомандувача, а весь основний тягар з пла-

нування застосування всіх воєнних організацій у війні, коорди-

нації їх зусиль, втілення у життя прийнятих на найвищому рівні 

рішень та інших важливих питань буде здійснювати Генераль-

ний штаб Збройних Сил України.   

Третє. Під Збройними Силам України пропонується розуміти 

не окреме військове формування (як це подається зараз у вітчиз-

няному законодавстві), а сукупність (систему) державних воєн-

них організацій, які забезпечують оборону України, захист суве-

ренітету, територіальної цілісності і недоторканості її кордонів, 

ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ 

 

Національна 

Армія 

України 

Війська  

поліції   

України 

Війська  

державної  

безпеки України 

Рис. 3.3. Структура Збройних Сил України (варіант). 
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протидіють зовнішнім і внутрішнім загрозам воєнного характе-

ру і ліквідують їх.  

До складу Збройних Сил України пропонується включити  

(див. рис. 3.3): 

- Національну Армію України – воєнну організацію держа-

ви, на яку покладаються оборона України, ліквідація зовнішніх 

загроз її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканно-

сті. Слід зазначити, що тут і далі буде використовуватися таке 

найменування. Звичайно, що можливе застосування й іншого 

найменування (це вже справа законодавчого органу), наприклад, 

Національні сили оборони України, Національне Військо Украї-

ни, Народна Армія України тощо); 

- Війська поліції України - воєнну організацію держави, що 

відповідає за ліквідацію внутрішніх загроз безпеки держави 

(охорона громадського порядку, важливих державних об’єктів, 

боротьба із злочинністю і незаконними збройними формування-

ми, ліквідація внутрішнього збройного конфлікту тощо); 

- Війська державної безпеки України - воєнну організацію 

держави, відповідальну за державну безпеку України (забезпе-

чення недоторканності державного кордону та ліквідація загроз 

на ньому, здійснення розвідувальної і контррозвідувальної дія-

льності, функціонування державної системи урядового зв'язку 

тощо). При визначенні місця і ролі Збройних Сил України в сис-

темі забезпечення національної безпеки автор в цілому пого-

джується з думкою Гончарука М., що «Збройні Сили держави 

об’єднують і консолідують всі збройні формування, незалежно 

від їх відомчої приналежності, і являють собою основу воєнної 

організації», але не погоджується з запропонованим складом 

Збройних Сил України: «військові формування Міністерства 

оборони (Армія України або Військо України), Державної при-

кордонної служби України, Служби безпеки України, Міністер-

ства з питань надзвичайних ситуацій України, формування Дер-

жавної охорони України та податкової інспекції» [74]. 

Чітке визначення державних воєнних організацій, які входять 

до складу Збройних Сил України і, відповідно, до Воєнної орга-

нізації України дає можливість максимально зменшити викорис-

тання словосполучення «інші військові формування», особливо 
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в нормативно-правових документах, якими є закони. Звичайно, 

що уникнути його цілковитого використання неможливо та цьо-

го, напевне, і не потрібно прагнути. Але для позначення всіх во-

єнних організацій держави, які залучаються до захисту націона-

льних інтересів України з застосуванням воєнної (озброєної) си-

ли пропонується використовувати термін «Збройні Сили Украї-

ни».  

 

На глибоке переконання автора інші військові формування 

можуть утворюватися, але виключно у складі визначених дер-

жавних структур, а не набувати статусу окремих державних вій-

ськових структур (органів, організацій тощо).  

Максимальне зменшення кількості складових Збройних Сил 

України значно покращує можливості з ефективного управління 

ними, особливо в період кризових ситуацій, якими є війна або 

збройний конфлікт, навіть, найменшої інтенсивності. 

Сфера відповідальності Збройних Сил України та сектору ко-

жної конкретної її складової (Національної Армії, військ поліції, 

військ державної безпеки) в системі забезпечення національної 

безпеки відображена на рис. 3.4.  

зовнішні  

загрози 

Сектор відповідальності 

Національної Армії України 

загрози на держав-

ному кордоні 

Сектор відповідальності 

військ державної безпеки 

(Прикордонних військ) 

 

Рис. 3.4. Місце і роль Збройних Сил України та їх складових в системі забезпечення       

національної безпеки України  

Сфера відповідальності 

Збройних Сил України 

внутрішні 

загрози  Сектор відповідальності 

військ поліції  
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Важливим також є підхід щодо визнання певної державної ор-

ганізації як воєнної та включення її до складу Збройних Сил Ук-

раїни. Він полягає в тому, що: 

комплектування воєнних організацій держави як складових 

Збройних Сил України здійснюється громадянами держави, 

яким надається статус «військовий» (військовий поліції або по-

ліцейський, військовий державної безпеки).  

наявність в воєнних організаціях держави як складових Зброй-

них Сил України сил і засобів (зброї), що дає змогу вирішувати 

покладені на них завдання з використанням воєнної сили. 

Пропонується відійти від терміну «військовослужбовець», так 

як його використання створює певний дискомфорт, наприклад, 

при вживанні словосполучення «військовослужбовець служби за 

контрактом». Напевне, краще буде звучати термін «військовий 

служби за контрактом». 

Таблиця 3.1 

Перелік державних органів, які комплектуються військовослужбовцями 

№ 

з/п 

Найменування 

державного 

органу 

Підстава 

Закон України формулювання 

1. Збройні Сили 

України  

«Про Збройні 

Сили України» 

…особовий склад Збройних Сил 

України складається з військовос-

лужбовців…, які є громадянами 

України (ст. 5); 

2. внутрішні вій-

ська Міністерс-

тва внутрішніх   

справ України  

«Про внутрішні 

війська Мініс-

терства внутрі-

шніх справ Ук-

раїни» 

…особовий склад внутрішніх  

військ складається із військовос-

лужбовців… (ст. 8); 

3. Державна при-

кордонна слу-

жба України 

«Про Державну 

прикордонну 

службу Украї-

ни» 

…особовий склад Державної   

прикордонної служби України 

складається із військовослужбов-

ців… (ст. 14); 

4. Служба безпе-

ки України 

«Про Службу 

безпеки Украї-

ни» 

…кадри Служби безпеки України 

складають: співробітники-

військовослужбовці, …а також 

військовослужбовці строкової 

служби (ст. 19); 
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№ 

з/п 

Найменування 

державного 

органу 

Підстава 

Закон України формулювання 

5. Служба зовні-

шньої розвідки 

України. 

«Про Службу 

зовнішньої роз-

відки України» 

…до співробітників Служби зов-

нішньої розвідки України як вій-

ськового формування належать 

військовослужбовці…    (ст. 1);  

6. Державна спе-

ціальна служба 

транспорту 

Міністерства 

інфраструктури 

України 

«Про Державну 

спеціальну слу-

жби транспор-

ту» 

особовий склад Державної спеці-

альної служби транспорту скла-

дається із… військовослужбовців 

(ст.  5); 

7. Війська Циві-

льної оборони 

(захисту) Укра-

їни* 

«Про війська 

Цивільної обо-

рони України» 

…війська Цивільної оборони Ук-

раїни комплектуються в порядку 

призову громадян на військову 

службу на основі загального вій-

ськового обов'язку, а також на 

добровільній основі за контрак-

том (ст. 12); 

8. Управління 

державної охо-

рони України  

 

«Про державну 

охорону органів 

державної влади 

України та поса-

дових осіб» 

…кадри Управління державної 

охорони України складаються з 

військовослужбовців, прийнятих 

на військову службу… за контра-

ктом, військовослужбовців стро-

кової служби… (ст. 16); 

9. Державна слу-

жба спеціаль-

ного зв'язку та 

захисту інфор-

мації України  

«Про Державну 

службу спеціа-

льного зв'язку та 

захисту інфор-

мації України»  

…до особового складу Державної 

служби спеціального зв'язку та 

захисту інформації України на-

лежать особи рядового і началь-

ницького складу, які проходять 

службу за контрактом… (ст. 10). 

*Відповідно до Кодексу цивільного захисту України, який вступає в дію з      

1.07.2013 р.,  Державна служба України з надзвичайних ситуацій не комплектується 

військовослужбовцями, а її Оперативно-рятувальна служба набуває статусу «спеці-

ального невійськового об’єднання». 

Звичайно, запропонований варіант структури Збройних Сил 

України ставить на порядок денний питання щодо визначення 

місця і ролі певних державних органів, які вже створені (реорга-

нізовані) і функціонують в державі. Зокрема, в таблиці 3.1 наве-

дений перелік державних органів, які, відповідно до діючого за-

конодавства, комплектуються військовослужбовцями і, в тій чи 
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іншій мірі, залучаються до виконання певного виду завдань з 

захисту України у воєнний час.  

Як видно з даних, поданих у таблиці, всі структури, окрім 

Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, 

комплектуються громадянами, яким надається статус «військо-

вослужбовець». Якщо ж проаналізувати положення існуючих 

законодавчих документів, то можна зробити висновок, що ста-

тус службовців Державної служби спеціального зв'язку та захис-

ту інформації не відрізняється від статусу військовослужбовців. 

Наприклад, в питаннях соціального захисту вони керуються од-

ними і тими ж законами «Про  пенсійне забезпечення осіб, зві-

льнених з військової служби, та деяких інших осіб», «Про статус 

ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ 

і деяких інших осіб та їх соціальний захист» тощо.  

Зважаючи на наведений принцип комплектування перерахова-

них в таблиці 3.1 державних органів (формувань, структур, ін-

ститутів тощо) саме військовослужбовцями, можна стверджува-

ти, що всі вони відносяться до категорії військових або озброє-

них. І ця структура державних органів, що комплектуються вій-
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ськовослужбовцями (див. рис. 3.5), нагадує склад Воєнної орга-

нізації держави або сектору безпеки і оборони України, про що 

вже говорилося вище. 

Погляд на відображену схему наштовхує на думку про те, що 

кількість державних органів, які відносяться до категорії «війсь-

кові» є надмірною. А це створює певні проблеми в організації 

системи державного керівництва ними, значно утруднює питан-

ня координації їх зусиль та налагодження взаємодії у кризових 

ситуаціях, особливо у разі виникнення збройного конфлікту чи 

розв’язання повномасштабної війни. Досвід ведення бойових дій 

Російською Федерацією на території Чеченської Республіки є 

тому яскравим підтвердженням. 

Особливе навантаження з питань керівництва лягає на плечі 

Президента України, якому деякі військові державні органи під-

порядковані безпосередньо (див. табл. 2.22). 

Викладене вище ставить питання щодо визначення місця існу-

ючих державних структур, зокрема Державної прикордонної 

служби, Служби зовнішньої розвідки, Державної спеціальної 

служби транспорту, Державної служби спеціального зв'язку та 

захисту інформації, Управління державної охорони, військ Ци-

вільної оборони (Оперативно-рятувальної служби цивільного 

захисту) в загальній системі забезпечення національної безпеки 

в оборонній (військовій) сфері.   

Зразу ж слід зазначити, що автор не підтримує ідеї створення 

окремих центральних органів на базі деяких структурних елеме-

нтів інших центральних органів, користуючись принципом «ок-

рема проблема – окрема структура її вирішення» в абсолютному 

його значенні. Зокрема, автором ставиться під сумнів створення 

та надання статусу окремих державних органів, наприклад, 

Службі зовнішньої розвідки, Управлінню державної охорони, 

Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації 

України, які створені на базі відповідних органів Служби безпе-

ки і виведені з її складу та безпосередньо підпорядковані Прези-

денту України.  

Що заважає цим органам виконувати покладені на них завдан-

ня, знаходячись у складі запропонованого Міністерства держав-

ної безпеки України. Якщо зважити на перелік, обсяги і масшта-
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би завдань, які виконувалися аналогічними структурами Коміте-

ту державної безпеки СРСР в умовах жорсткого протистояння 

капіталістичної і соціалістичної систем у вигляді «холодної вій-

ни», гонки озброєнь, прихованих і відкритих конфліктів, у тому 

числі і збройних, то навантаження на запропоноване Міністерс-

тво державної безпеки України як об’єднавчої структури буде 

далеко не на його користь, тобто на порядок меншим.    

Четверте. Під Національною Армією України пропонується 

розуміти воєнну організацію держави, яка відповідає за ліквіда-

цію лише зовнішніх загроз безпеки держави, забезпечує оборону 

України, захист суверенітету, територіальної цілісності і недо-

торканості її кордонів, протидію іншим зовнішнім загрозам во-

єнного характеру (агресія, міждержавний збройний конфлікт 

тощо).  

До складу Національної Армії України (далі - Національної 

Армії) пропонується включити Сухопутні сили (війська), Повіт-

ряні сили (війська), Морські сили (війська) як види Збройних 

Сил та об’єднання, з'єднання, військові частини, військові нав-

    

Рис. 3.6. Загальна структура Національної Армії України (варіант) 
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чальні заклади, установи та організації, що не належать до видів 

Збройних Сил. 

Національна Армія організаційно складається з органів управ-

ління, об'єднань, з'єднань, частин та підрозділів (рис. 3.6). 

Реалії співіснування держав в кінці ХХ – початку ХХІ століть, 

досвід запобігання і ліквідації кризових ситуацій в окремій взя-

тій державі чи регіоні світу свідчать про те, що ні одна державна 

структура наявними у її підпорядкуванні силами і засобами не в 

змозі самостійно запобігти виникненню і розв’язанню кризової 

ситуації. Цей висновок стосується безпосередньо і Національної 

Армії. Адже досвід ведення збройних конфліктів свідчить про 

те, що тільки злагоджені, скоординовані дії всіх її складових під 

єдиним керівництвом дають змогу успішно виконати завдання 

збройного захисту національних інтересів держави і її громадян. 

Тому виникає потреба в наявності функціональних структур у 

складі Національної Армії, до складу яких будуть включатися 

визначені військові формування (військові частини, підрозділи) 

з різних видів Збройних Сил, родів військ і спеціальних військ. 

Варіант функціональної структури Національної Армії може бу-

ти визначений, виходячи з стратегічних поглядів на характер 

зовнішніх загроз безпеки України воєнного характеру.    

Національна Армія, звичайно, повинна займати найважливіше, 

центральне місце у всій системі забезпечення національної без-

пеки держави у оборонній (воєнній) сфері. Адже армія в державі 

існуватиме завжди, в той час як інші державні органи можуть 

створюватися, реформуватися та розформуватися (наприклад, 

Національна гвардія, Прикордонні війська).  

Центральним органом виконавчої влади, відповідальним за 

проведення в життя державної політики у сфері оборони, функ-

ціонування, бойову та мобілізаційну готовність, боєздатність і 

підготовку Національної Армії до здійснення покладених на неї 

функцій і завдань, звичайно, є і повинно бути Міністерство обо-

рони України.  

Безпосереднє керівництво Національною Армією у мирний та 

воєнний час здійснюватиме Міністерство оборони України через 

її Головнокомандувача. Головнокомандувачем (Командувачем) 

Національної Армії може бути за посадою начальник Генераль-
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ного штабу Збройних Сил України або окрема посадова особа.  

Генеральному штабу Збройних Сил України законодавчо, а не 

Указом Президента, повинна надаватися вся повнота повнова-

жень з підготовки всіх силових структур держави до відсічі 

збройної агресії, налагодження взаємодії між ними як у мирний 

час так і в особливий період. 

Слід зазначити, що необхідно законодавчо визначити і закрі-

пити принцип неможливості застосування в мирний час Націо-

нальної Армії як в цілому, так і її окремих складових елементів 

всередині країни з використанням воєнної сили. Автором підт-

римується лише можливість застосування у мирний час певних 

військових формувань Національної Армії всередині країни ви-

ключно для участі в ліквідації надзвичайних ситуацій природно-

го та техногенного характеру. 

Пропонується Державній спеціальній службі транспорту на-

дати статус військового об'єднання, вивести її зі складу цивіль-

ного Міністерства інфраструктури України і ввести (точніше, 

повернути) до складу Національної Армії. Тим паче, що відпо-

відно до чинного законодавства ця служба, фактично, є військо-

вим формуванням по своїй суті, а «в особливий період… пере-

водиться на воєнне становище і перепідпорядковується Генера-

льному штабу Збройних Сил України» [30].  

А тому, включення цієї служби до складу Національної Армії 

сприятиме більш якісному вирішенню питань комплектування її 

особовим складом, його професійної підготовки, мобілізаційної 

і бойової готовності, забезпеченості спеціальною технікою, ін-

шими матеріально-технічними засобами, ресурсами та майном 

тощо. Адже і зараз законодавчо визначено, що всі ці та інші ва-

жливі питання життєдіяльності служби у мирний час та конт-

роль за здатністю та готовністю до виконання покладених на неї 

обов'язків в особливий період не вирішуються без участі Гене-

рального штабу Збройних Сил України. 

Цілком ймовірно, що запропоноване включення Державної 

спеціальної служби транспорту до складу Національної Армії 

викличе необхідність надання цьому державному органу іншого 

найменування (наприклад, залізничні війська). 

П’яте. Щодо Військ поліції України, то під цим терміном 
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пропонується розуміти воєнну організацію держави, призначену 

для охорони та оборони важливих державних об'єктів, охорони 

громадського порядку, боротьбі із злочинністю, з незаконними 

збройними формуваннями, ліквідації внутрішнього збройного 

конфлікту та інших внутрішніх загроз безпеки України.  

До складу Військ поліції України пропонується включити: 

внутрішні війська, формування кримінальної поліції, поліції 

охорони, транспортної поліції, дорожньої поліції, спеціальної 

поліції, поліції громадської безпеки, судової поліції.  

Безпосереднє керівництво Військами поліції України (далі – 

Військами поліції) здійснює Міністерство внутрішніх справ. 

Звичайно, загальне керівництво Військами поліції залишиться за 

Президентом України.  

Зважаючи на специфічність виконання завдань кожним струк-

турним елементом військ поліції як особливої воєнної організа-

ції, вважається недоцільним введення посади Головнокоманду-

вача (Командувача) Військ поліції. У разі ж введення цієї поса-

ди, вважається доцільним зайняття цієї посади Міністром внут-

рішніх справ.    

Автор не ставить за мету остаточно визначити структуру 

Військ поліції. Звичайно, що їх основу складатимуть внутрішні 

війська. Головне в цьому питанні визначити сферу застосування 

цієї воєнної організації, а саме – ліквідація внутрішніх загроз 
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національній безпеці держави.  

При визначенні структури Військ поліції як воєнної організа-

ції, звичайно, слід врахувати весь позитивний досвід, набутий в 

1991-2000 роках, коли в Україні функціонувала Національна 

гвардія як державний озброєний орган.  

Один з можливих варіантів структури Військ поліції відобра-

жено на рис. 3.7.  

Шосте. Під Військами державної безпеки України пропону-

ється розуміти воєнну організацію держави, що забезпечує не-

доторканість державного кордону, ліквідацію загроз на ньому, 

функціонування державної системи урядового зв'язку, захист 

державної таємниці, здійснює розвідувальну і контррозвідува-

льну діяльність та інші завдання у сфері державної безпеки Ук-

раїни.  

В зв’язку з визначенням основних завдань постає нагальне пи-

тання щодо підпорядкування Міністерству державної безпеки 

України (далі – Міністерству держбезпеки) таких окремих дер-

жавних органів як Державна прикордонна служба, Служба зов-

нішньої розвідки, Державна служба спеціального зв'язку та за-

хисту інформації, Управління державної охорони.  

Таке підпорядкування значно підвищить роль і місце цього ор-

гану в системі забезпечення національної безпеки, сконцентрує 

під єдиним керівництвом весь обсяг завдань у галузі державної 

безпеки, дасть змогу комплексно вирішувати завдання з рефор-

мування всіх структурних елементів Міністерства держбезпеки.  

Загальне керівництво Військами державної безпеки України 

(далі – Військами держбезпеки) здійснюється Президентом Ук-

раїни, а безпосереднє – Міністерством державної безпеки Укра-

їни, яке утворюється на базі існуючої Служби безпеки України.  

Через специфіку та особливість виконання покладених завдань 

кожною складовою цієї воєнної організації вважається недоці-

льним введення посади Головнокомандувача Військ держбезпе-

ки. У разі ж її введення, ним може бути за посадою Міністр де-

ржбезпеки.  

Варіант структури Військ держбезпеки може виглядати таким, 

як це відображено на рис. 3.8.  
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Сьоме. Слід розглянути питання щодо доцільності існування 

воєнізованих структур у цивільних центральних органах влади, 

наприклад, у Державній податковій службі України.   

На думку автора, запропонований шлях щодо передачі деяких 

державних структур в інші (про це йшла мова вище) надасть 

змогу вирішити цю проблему. 

Враховуючи викладені вище пропозиції, структура Воєнної ор-

ганізації України буде виглядати так, як це відображено на     

рис. 3.9. 

Таким чином, втілення в життя запропонованого вище дасть 

змогу: 

- створити чітку і зрозумілу структуру системи забезпе-

чення національної безпеки держави у оборонній (воєнній) сфе-

рі; 

- надати Президенту України, де-юре та де-факто, статусу 

реального керівника всієї Воєнної організації України, Верхов-

ного Головнокомандувача Збройних Сил України та гаранта 

державного суверенітету, територіальної цілісності держави, до-

держання Конституції України, прав і свобод людини і громадя-

нина; 

- юридично наділити Президента України відповідними 

владними повноваженнями щодо впливу на озброєні державні 

структури (воєнні організації), які в усій сукупності і взаємодії 

Рис. 20. Структура Військ державної безпеки України (варіант). 
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ВОЄННА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНИ 
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Рис. 3.9. Структура Воєнної організації України (варіант). 

Президент України - Верхов-

ний Головнокомандувач 

Збройних Сил України 

Рада  

національної  

безпеки України 

Міністерство  

оборони України 

Генеральний штаб 

Збройних Сил  

України 

Міністерство  

внутрішніх справ 

України 

Національна Армія 

України 

Війська поліції 
України  

Війська державної 
безпеки України 

Прикордонні 

війська 

формування 

зовнішньої  

розвідки  

формування 

державної  

охорони 

формування 
 спеціального 

зв'язку та захисту 

інформації 

Сухопутні  

сили (війська) 

 

Морські  

сили (війська) 
 

Повітряні  

сили (війська) 
 

об’єднання, з'єд-

нання, військові 

частини, військові 

навчальні заклади, 

установи та 

організації, що не 

належать до видів 

Збройних Сил  

формування 

контррозвідки 

Міністерство  

державної безпеки 

України 

Ставка Верховного 

Головнокомандувача 

Збройних Сил України 

внутрішні 

війська  
 

формування 

дорожньої 

поліції 
 

формування 

кримінальної 

поліції 
 

формування 

поліції 

охорони 
 

формування 

спеціальної 

поліції 
 

формування 

транспортної  

поліції 
 

формування 

поліції гро-

мадської безпеки  

формування 

судової  

поліції 
 



 213 

між собою вирішують завдання з запобігання та ліквідації зов-

нішніх і внутрішніх загроз безпеці держави воєнного характеру; 

- створити чітку вертикаль керівництва в системі управ-

ління Воєнною організацією України і Збройними Силами Укра-

їни; 

- покращити загальну керованість всіма складовими еле-

ментами системи забезпечення національної безпеки в оборон-

ній сфері; 

- виправити помилки у дослідженнях вітчизняних військо-

вих науковців з питань ролі і місця Воєнної організації України, 

Збройних Сил України в загальній системі забезпечення націо-

нальної безпеки, їх структури, функцій, завдань, обов’язків, спо-

собів застосування всіх їх складових елементів; 

- удосконалити вітчизняне законодавство з питань забезпе-

чення національної безпеки; 

- привести положення вітчизняних законодавчих та інших 

нормативно-правових актів у відповідність до норм і правил во-

єнної науки; 

- комплексно та взаємоузгоджено вирішувати питання роз-

витку (реформування) всіх складових Воєнної організації Украї-

ни, Збройних Сил України та наблизити їх до європейських ста-

ндартів; 

- усунути штучні (що найбільш небезпечно), законодавчо 

визначені і закріплені передумови виникнення конфліктів різно-

го характеру всередині держави між силовими структурами; 

- ініціювати питання щодо ліквідації (розформування, пе-

редання в інші державні інституції) військових формувань у 

державних структурах, які фактично не вирішують завдань за-

побігання та ліквідації загроз національній безпеці держави во-

єнного характеру; 

- оптимізувати та упорядкувати систему військових та спе-

ціальних звань вищого керівництва всіх складових Воєнної ор-

ганізації України та Збройних Сил України; 

- зменшити кількість військових формувань у невійськових 

державних органах. 
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3.2. Сили територіальної оборони як резерв підвищення обо-

роноздатності України.    

 

З перших кроків свого існування Україна зробила історичній 

вибір на відмову від територіальних претензій до своїх сусідів та 

ядерної зброї. З прийняттям оборонної Воєнної доктрини вона 

відвела собі роль сторони, яка оборонятиметься і не виступати-

ме по відношенню до своїх сусідів в якості агресора або союз-

ника іншої країни-агресора. З воєнної точки зору Україна поста-

вила свої Збройні Сили у несприятливі стратегічні і тактичні 

умови перед можливим агресором.  

Значно ускладнило завдання перед Збройними Силами України 

по захисту свого народу прийняття політики позаблоковості. 

Така політика значно ускладнює можливість пошуку союзників 

для вирішення можливих кризових ситуацій у будь-якому регіо-

ні. Така політика, звичайно, вимагає збільшення видатків для 

забезпечення обороноздатності.  

Реформування Збройних Сил України, яке передбачає їх бага-

торазове скорочення без підвищення якості, не поліпшують во-

єнно-стратегічні умови, а, навпаки, ставить питання про обо-

ронну достатність держави. Резонно, що у сучасних воєнно-

політичних умовах, коли воєнна сила продовжує являти собою 

вагомий аргумент міжнародного впливу, перед Україною вини-

кають завдання:  

- підняття бойових можливостей Збройних Сил України на рі-

вень сучасних європейських армій; 

- створення для них сприятливих воєнно-стратегічних та так-

тичних умов на своїй території. 

Перше завдання вирішується у рамках різного роду державних 

програм з реформування і розвитку наявних в Україні воєнних 

(озброєних) державних структур. А друге – знаходиться у стадії 

наукового пошуку і дослідження.  

Реформування сучасних Збройних Сил України, яке фактично 

здійснюється у напрямку скорочення (не завжди це відбувається 

системно) органів військового управління і військових форму-

вань різного рівня, призвело до значного пониження як їх зага-

льного бойового потенціалу, так і кожної складової частини (ви-
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ду, роду військ, об’єднання, з’єднання, військової частини). 

Дехто з військових аналітиків вважає, що і «перехід від диві-

зійно-полкової до досконалішої бригадно-батальйонної структу-

ри Сухопутних військ дав змогу ліквідувати проміжні ланки си-

стеми управління військами (силами), підвищити мобільність та 

автономність дій з’єднань і військових частин, їхню вогневу й 

ударну силу» [84].  
Подібне твердження є вкрай дискусійним і, фактично, не від-

повідає реальному стану справ, а, швидше за все, видає бажане 

за дійсне. Адже, наприклад, механізована бригада як основне 

військове формування Сухопутних військ відповідно до своєї 

організаційно-штатної структури аж ніяк не підпадає під статус 

«з’єднання». У Збройних Силах України механізовані бригади 

були «з’єднаннями» лише в період з 1993 по 1997 роки, коли їх 

механізовані (танкові) батальйони, артилерійські (зенітні) диві-

зіони мали статус «окремих» та були «військовими частинами». 

В кінці ж 1997 року відбулося переформування окремих баталь-

йонів з військових частин у лінійні підрозділи.  

А тому твердження про підвищення «автономності дій» ліній-

ного батальйону є вкрай сумнівним, бо через реформування ко-

мандир цього підрозділу, фактично, був позбавлений всіх пов-

новажень для прийняття самостійних управлінських рішень, всі 

питання, наприклад, всебічного забезпечення вирішувалося уп-

равлінням бригади. 

Не витримує критики і твердження про підвищення в результа-

ті реформування «вогневої й ударної сили» механізованих (тан-

кових) бригад. Нинішня організаційно-штатна структура цих 

військових частин, фактично (за незначним відхиленням), від-

повідає, організаційно-штатній структурі мотострілецьких 

полків Радянської Армії. А тому, про яке підвищення вогневої і 

ударної сили можна говорити, коли лише по механізованих (та-

нкових) складових, які мала дивізія, пройшло їх зменшення, як 

мінімум, в 4 рази.  

Про те, що Збройні Сили України як державна військова стру-

ктура поступово втрачають свої можливості для якісного і ефек-

тивного виконання поставлених завдань по захисту держави ту-

ра поступово втрачають свої можливості для якісного і ефек- 
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Таблиця. 3.2 

Зведені результати бойової підготовки механізованих, танкових, аеромобільних (високомобільних десантних) військ Сухо-

путних військ за 2008-2012 рр. (кількість і відсоток виконання від запланованого) 

№ 

з/п 
Найменування заходів 

Об’єднані сили швидкого реагування Основні сили оборони 

2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 

1. Бригадні тактичні навчан-

ня 

1 

(100%) 
- - - - - - - - - 

2. Полкові тактичні навчання - - - - 1 

(100%) 

- - - - - 

3. Батальйонні тактичні нав-

чання 

6 

(66,7%) 

3* 4 

(100%) 

4 

(100%) 

4 

(100%) 

- - - 1 

(100%) 

- 

4. Дивізіонні тактичні (так-

тико-спеціальні) навчання 

13 

(76,5%) 

- - - - 5 

(100,0%) 

- - - - 

5. Ротні тактичні навчання 30 

(65,2%) 

- 3 

(100%) 

14 

(100%) 

49 

(100%) 

6 

(100,0%) 

- - 5 

(100%) 

- 

6. Батарейні тактичні (такти-

ко-спеціальні) навчання 

53 

(86,9%) 

- - -  47 

(83,9%) 

- - -  

7. Бойові стрільби взводів 118 

(51,3%) 

- 21 

(110%) 

60 

(100%) 

141 

(100%) 

44 

(56,4%) 

- - 15 

(100%) 

- 

8. Бойові стрільби відділень 586 

(79,2%) 

- 81 

(100%) 

246 

(100%) 

474 

(100%) 

148 

(72,5%) 

- 6 

(100%) 

94 

(100%) 

- 

9. Стрільби з озброєння тан-

ків 

106 

(76,6%) 

39 

(100%) 

84 

(100%) 

66 

(84,6%) 

38 

(48,7%) 

255 

(90,6%) 

280 

(85,9%) 

259 

(84%) 

267 

(86,4%) 

135 

(78%) 

10. Стрільби з озброєння 

БМП (БТР)  

629  

(62,2%) 

143  

(82,2%) 

616  

(100,1%) 

480  

(63,2%) 

502 

(87,3%) 

642 

(77,7%) 

285 

(74,8%) 

325 

(44,5%) 

278 

(59,8%) 

191 

(68,9%) 

11. Стрільби зі стрілецької 

зброї 

6378  

(89,6%) 

780  

(100%) 

3601  

(120%) 

1128 

(100%) 

992 

(100%) 

4395 

(81,1%) 

776 

(96,3%) 

2219 

(77%) 

766 

(100%) 

630 

(100%) 
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Продовження таблиці 3.2. 

№ 

з/п 
Найменування заходів 

Об’єднані сили швидкого реагування Основні сили оборони 

2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 

12. Водіння танків 

 

36 

(21,8%) 

8 

(14,8%) 

6 

(7,6%) 

3 

(3,8%) 

5 

(6,4%) 

17 

(5,5%) 

4 

(1,4%) 

27 

(12,1%) 

10 

(3,2%) 

34 

(24,3%) 

13. Водіння БМП (БТР) 1114 

(50,9%) 

71 

(26,3%) 

250 

(16%) 

177 

(21,2%) 

248 

(32,2%) 

111 

(6,3%) 

16 

(4,3%) 

41 

(3,5%) 

35 

(12,2%) 

19 

(10,7%) 

14. Водіння автомобілів - - 182  

(14,5%) 

36 

(60%) 

3 

(5%) 

- - 12 

(1%) 

- - 

15. Стрибки з парашутом 27693 

(100%) 

15186 

(57,7%) 

16289 

(62,4%) 

17 199 

(71,8%) 

33174 

(103,7%) 

832 

(100%) 

- - - - 

 

* Показники виконання планів зазначено з урахуванням раптових перевірок стану бойової готовності військ (сил) та участі в інших позапланових заходах. 
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тивного виконання поставлених завдань по захисту держави сві-

дчать і дані, наведені в таблиці 3.2. В ній подані результати бо-

йової підготовки механізованих, танкових, аеромобільних (ви-

сокомобільних десантних) військ, що входять до складу 

Об’єднаних сил швидкого реагування та Основних сил оборони, 
за період з 2008 по 2012 роки [65, 66, 67, 68, 69].  

Дані, наведені в цій таблиці, свідчать про те, що організації бо-

йової підготовки Основних сил оборони приділяється вкрай ма-

ло уваги. Такий стан виконання основних заходів бойової підго-

товки наводить на думку про те, що командири всіх рівнів цієї 

функціональної складової Збройних Сил України (від командира 

взводу до командира полку (бригади)) з року в рік втрачають 

навички щодо організації заходів з бойового злагодження відді-

лень, взводів, рот (батарей), батальйонів (дивізіонів), а тому і 

втрачають вкрай важливі управлінські якості керування цими 

підрозділами в складних бойових умовах. 

Не може не викликати занепокоєння і ступінь виконання бага-

тьох запланованих заходів з бойової підготовки. Звичайно, що 

невиконання запланованого відбувається через недостатнє фі-

нансування заходів бойової підготовки. Наприклад, у 2012 році 

це недофінансування становило 12,2% [69]. 

Таким чином, продовження розформування багатьох війсь-

кових формувань, які безпосередньо повинні брати участь в 

обороні держави, призводить до зниження сумарного бойово-

го потенціалу Збройних Сил України і, як наслідок, створює 

умови для їх неспроможності виконати поставлені на них 

завдання. 

Висловлене вище викликає необхідність пошуку інших шляхів 

для забезпечення безпеки держави. Одним з таких шляхів або 

напрямків є створення сучасної системи територіальної оборо-

ни. 
Слід зазначити, завдання щодо створення сприятливих умов 

для дій своїх військ і, навпаки, несприятливих для військ проти-

вника, ставилося і стоїть перед військовими керівниками, воєна-

чальниками і полководцями всіх часів з моменту появи таких 

понять, як «військо» і «війна». Одним із надійних джерел ком-

пенсації неспроможності власного війська виконати постав-
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лені перед ним завдання у війні та підвищення можливості захи-

стити суверенітет країни є використання народного опору. Істо-

рія людства і війн знає чимало прикладів, коли менш могутні 

армії за допомогою народного опору, досягали перемоги. Відо-

мий військовий теоретик К.Клаузевіц стверджував, що «народ, 

якій розумно користується цим засобом, отримує відносну пере-

вагу над народом, який нехтує ним». [81]. 

Розглядаючи проблеми захисту своєї країни, слід чітко усвідо-

мити наступне: якщо держава в особі її керівництва не організо-

вує підготовку народу до оборони належним чином у мирний 

час, то при певних умовах, сам народ стихійно організує її уже в 

ході агресії. При цьому він (народ), як правило, досягає перемо-

ги, але ціною значних фізичних, моральних зусиль, великих ма-

теріальних витрат і людських втрат. Все це має назву народний 

опір, який в науці ще класифікується, як народно-визвольна бо-

ротьба. 

Територіальна оборона в якості воєнного терміну ввійшла у 

воєнну науку у другій половині ХХ сторіччя за результатами 

Другої світової війни і оцінки ролі дій партизан, народного опо-

лчення, підпільних організацій в тилу противника, які вагомо 

допомогли Радянської Армії, збройним силам антигітлерівської 

коаліції у боротьбі з фашистською воєнною машиною. Тоді во-

єнною наукою європейських держав, в тому числі радянською, 

була здійснена спроба зробити явище народного опору у війні 

організованим, керованим, максимально наближеним до дій 

збройних сил і погодженим з ними.  

Прикладами ефективного використання народного опору агре-

сору можна розглядати дії партизанських формувань у Другій 

світовій війні, у В’єтнамі в 60-70-х роках минулого століття, дії 

моджахедів проти Радянської Армії в Афганістані протягом 

1979-1989 рр.  

На думку автора, актуальними і нині є слова згаданого вище 

військового теоретика К.Клаузевіца, який стверджував, що «на-

родна війна, в цілому, повинна розглядатися як прорив, скоєний 

в наш час стихією війни в обмежуючих її штучних дамбах, як 

подальше розширення та підсилення того загального процесу 

хвилювання, який ми називаємо війною» [82]. 
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Аналіз перебігу війн і збройних конфліктів сучасності дає під-

стави для таких висновків: 

чим більш організованим і керованим стає народний опір і чим 

більше він узгоджується з діями регулярної армії, тим швидше і 

з меншими втратами досягається перемога над агресором; 

організований озброєний народний опір ніколи не відкидався 

керівниками розвинутих держав, які мали могутні армії, а зав-

жди використовувався ними, а в деяких країнах він ставав єди-

ним способом і надією на збереження незалежності. 

Зразу ж слід відзначити, що організація народного опору вима-

гає часткового озброєння народу, на яке може рішатися не кож-

ний керівник держави або уряд, особливо антидемократичного 

спрямування.  

Відповідно до діючого Закону «Про оборону України» терито-

ріальна оборона є системою загальнодержавних воєнних і спеці-

альних заходів, що здійснюються в особливий період із завдан-

нями: 

охорони та захисту державного кордону; 

забезпечення умов для надійного функціонування органів дер-

жавної влади, органів військового управління, стратегічного 

(оперативного) розгортання військ (сил); 

охорони та оборони важливих об'єктів і комунікацій; 

боротьби з диверсійно-розвідувальними силами, іншими 

озброєними формуваннями агресора та антидержавними неза-

конно утвореними озброєними формуваннями; 

підтримання правового режиму воєнного стану. 

Аналогічне визначення терміну «територіальна оборона» і її 

завдань подається і в Положенні про територіальну оборону Ук-

раїни, затверджене відповідним Указом Президента держави. 

Військовими спеціалістами відзначається, що діюче Положення 

про територіальну оборону України, фактично, копіює зміст ке-

рівних документів з питань територіальної оборони, які були ро-

зроблені ще в колишньому СРСР.  

Відомо, що радянською воєнною наукою на територіальну 

оборону  покладалися обмежені завдання з виконання допоміж-

них дій своїм військам тільки в їх тиловій зоні. Вони мали хара-

ктер узгоджених дій військових формувань стратегічних ре-
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зервів та деяких органів і військових формувань силових держа-

вних структур і були, головним чином, спрямовані на охорону 

важливих державних і військових об’єктів, протидію диверсій-

ним силам противника та ліквідацію наслідків військових руй-

нувань.  

Територіальна оборона з такими завданнями і залученими до їх 

виконання силами не враховує в повній мірі власний досвід що-

до ведення широкомасштабної партизанської війни, боротьби 

підпільних патріотичних організацій та народного ополчення, 

набутий у роки Другої світової війни. Це зрозуміло, в першу 

чергу, з погляду на те, що Воєнною доктриною Радянського 

Союзу передбачалося наносити упереджувальні нищівні удари, 

які дозволяли вести широкомасштабні наступальні дії на тери-

торії противника. При такій стратегії територіальній обороні, 

звичайно, відводилася незначна роль допоміжних дій в тилу ар-

мії з метою звільнити бойові частини від виконання другоряд-

них завдань. На той час це було розумно і логічно. 

Сьогодні ми маємо нову державу - Україну, нову армію та інші 

умови і можливості забезпечення національної безпеки. Звідси 

випливає, що і зміст територіальної оброни повинен бути значно 

ширшим.  

Як зазначалося вище, в умовах скорочення Збройних Сил Ук-

раїни, коли одночасно не підвищується їх якість, неминуче зни-

жується обороноздатність держави, виникає загроза перейти 

межу оборонної достатності держави. А це недопустимо для су-

веренної України. Тому виникає потреба заповнення вакууму, 

який утворюється в цьому процесі, іншими елементами воєнно-

го потенціалу. І таким елементом може стати ефективна система 

територіальної оборони України, яка органічно вписується в за-

гальну оборону держави і значно підвищує її обороноздатність. 

Під територіальною обороною слід розуміти різновид народно-

го опору, який зорганізується і здійснюється під керівництвом і 

контролем держави і спрямовується на сприяння діям регуляр-

ної армії для досягнення перемоги над агресором. Як у воєнному 

мистецтві головними діючими суб’єктами є полководець і вій-

сько, так у народному опорі головними діючими суб’єктами є 

вождь і народ. В територіальній  обороні такими головними ді-
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ючими суб’єктами стають державні органи управління на чолі з 

главою держави і організовані озброєні народні формування. 

По своїй суті територіальна оборона повинна являти собою ор-

ганізований і керований центральною владою народний зброй-

ний опір агресору, який здійснюється Силами територіальної 

оборони у взаємодії з всіма суб’єктами Збройних Сил України. 

А тому вона є формою збройної боротьби Збройних Сил Украї-

ни в цілому, а не тільки Національної Армії України. Таким чи-

ном, вітчизняна воєнна наука повинна поповниться новою скла-

довою - мистецтвом територіальної оборони.  

Територіальну оборону необхідно організовувати і вести за 

єдиним замислом одночасно на всій території України, в тому 

числі і на місцевостях, які тимчасово контролюються противни-

ком. Вона повинна бути добре організованою, керованою, а от-

же професійно підготовленою завчасно і ефективною в дії. 

В умовах сучасної війни або збройного конфлікту, коли будуть 

відсутні такі звичні для поняття як «лінія фронту», «багатоеше-

лонована та суцільна оборона», а «смуга оборони» перетворю-

ється в «операційну зону», для територіальної оборони будуть 

характерні, в залежності від умов, її наступні різновидності:  

- територіальна оборона в зоні дій своїх військ (Національ-

ної Армії України); 

- територіальна оборона в глибині країни; 

- територіальна оборона на території, яка контролюється 

противником. 

Вважається, що територіальна оборона повинна організовува-

тися у мирний час за територіальним принципом відповідно до 

адміністративного поділу держави, а готуватися і вестися в осо-

бливий період Силами територіальної оборони з метою: 

- забезпечення захисту населення, його життєдіяльності; 

- максимального збереження і забезпечення надійного фу-

нкціонування державних органів і організацій, об’єктів соціаль-

но-економічної інфраструктури і життєзабезпечення на всій те-

риторії держави, у тому числі на тимчасово контрольованій про-

тивником; 

- підвищення можливостей Національної Армії України, 

військ поліції, військ державної безпеки з захисту суверенітету і 
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територіальної цілісності країни; 

- створення сприятливих умов для дій своїх військ (сил), і 

навпаки, несприятливих умов для дій військ противника на всій 

території держави;  

- надання обороні держави всенародного характеру; 

- протидії інформаційно-психологічним заходам против-

ника;  

- підтримання національно-патріотичного настрою грома-

дян. 

Для досягнення цієї мети Силам територіальної оборони у вза-

ємодії з суб’єктами Збройних Сил України (Національною Ар-

мією, військами поліції, військами державної безпеки) потрібно 

вирішувати наступні основні завдання: 

у мирний час: 

а) в режимі повсякденної діяльності: 

- планування застосування Сил територіальної оборони і їх 

військова підготовка у системах Міністерства оборони, Мініс-

терства освіти і науки, Міністерства молоді і спорту, Товариства 

сприяння обороні України та інших; 

- організація і здійснення взаємодії Сил територіальної 

оборони з Національною Армією, військами поліції, військами 

державної безпеки при підготовці до виконання завдань;  

- підготовка державної інфраструктури до можливої агресії 

і утримання необхідних запасів матеріально-технічних засобів; 

- здійснення воєнно-патріотичної роботи, основаної на ре-

алізації права кожного громадянина на самозахист і захист своєї 

Батьківщини, спрямованої на підготовку населення до боротьби 

з можливим агресором; 

- вирішення міжетнічних протиріч на початковій фазі їх 

виникнення і створення умов для формування єдиної нації; 

- виконання заходів інформаційно-психологічної боротьби, 

спрямованих на підтримання міжнародного іміджу України що-

до її високої обороноздатності; 

б) під час дій правового режиму надзвичайного стану: 

- сприяння оперативним штабам (до складу яких можуть 

входити представники Міністерства внутрішніх справ, Мініс-

терства оборони, Міністерства національної безпеки, Державної 
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служби з надзвичайних ситуацій, місцевих органів виконавчої 

влади і органів місцевого самоврядування) в здійсненні заходів 

правового режиму надзвичайного стану, в тому числі при про-

веденні спеціальних операцій; 

в) під час дій правового режиму воєнного стану: 

- сприяти військовому командуванню у запровадженні та 

здійсненні заходів правового режиму воєнного стану на відпо-

відній території, в тому числі при проведенні операцій щодо 

встановлення контрою у визначеному районі; 

у загрозливий період, крім того: 

- посилення охорони та захисту державного кордону; 

- забезпечення умов для надійного функціонування органів 

державної влади, органів військового управління, стратегічного 

(оперативного) розгортання військ (сил); 

- надання допомоги в охороні та оборона важливих 

об’єктів, комунікацій, військової інфраструктури (військових 

комісаріатів, підприємств оборонного значення, маршрутів ви-

сування і районів запланованого зосередження військ, мостів 

через водні перешкоди тощо); 

- боротьба з диверсійно-розвідувальними силами, іншими 

збройними формуваннями агресора та незаконними збройними 

формуваннями; 

- організація та здійснення евакуаційних заходів у прикор-

донної смузі; 

- проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних 

робіт у небезпечних районах, аварій (руйнувань), зумовлених 

терористичними актами та диверсіями; 

- допомога у виконанні мобілізаційних заходів;  

під час війни (збройного конфлікту), додатково:  

а) в операційній зоні дій військ та тиловій зоні своїх військ: 

- допоміжні дії військам в утриманні базових районів 

з’єднань та військових частин та відновленні їх боєздатності пі-

сля нанесення ударів і проведення бойових дій; 

- охорона, а при необхідності$ і оборона населених пунк-

тів; 

- виконання окремих бойових завдань спільно із з’єднан-

нями і військовими частинами Національної Армії, військ полі-
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ції, військ державної безпеки;  

- участь у виконанні заходів за планом інформаційно-

психологічної операції; 

- проведення заходів щодо підготовки державної інфра-

структури, населення і Сил територіальної оборони до дій в 

умовах можливої окупації і організація взаємодії з силовими 

структурами держави, у першу чергу, з територіальними ор-

ганами військового управління; 

- організація та здійснення евакуаційних заходів; 

- проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних 

робіт у небезпечних районах, захист населення від наслідків во-

єнних дій, аварій (руйнувань), зумовлених застосуванням засо-

бів ураження, терористичними актами та диверсіями; 

- відновлення державної інфраструктури і комунікацій, 

життєдіяльності населення і перехід Сил територіальної оборони 

на легальний режим роботи на визволених територіях; 

б) на території, яка тимчасово контролюється противником: 

- забезпечення ударів і рейдів своїх військ в тилу против-

ника; 

- ведення партизанської війни; 

- нанесення пошкодження комунікаціям противника і 

створення несприятливих умов для їх функціонування; 

- корегування ударів ракетних військ і авіації; 

- ведення розвідки;  

- забезпечення прихованого зберігання зброї, боєприпасів, 

військового майна і матеріальних засобів;  

- виконання заходів за планом інформаційно-психологічної 

операції; 

- всебічне, особливо морально-психологічне, забезпечення 

життєдіяльності населення і Сил територіальної оборони; 

- захист населення від можливих карних дій противника; 

- протидія в організації противником з числа місцевих жи-

телів підпорядкованих військових формувань і їх діям. 

Перелік завдань Сил територіальної оборони може доповнюва-

тися і уточнюватися. Від їх виконання будуть залежати успішні 

дії Національної Армії України, військ поліції, військ державної 

безпеки у цілому. Більшість із них тісно пов’язані з військовими 
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операціями у визначених операційних зонах.  

Із зростанням обсягу завдань територіальної оборони і підви-

щенням їх значимості, підвищується її роль у загальновійськовій 

операції і їх взаємозалежність одна від одної.  

Безумовно, такий підхід приведе до створення, як нової моделі 

територіальної оборони, так і нової моделі військової операції.  

При цьому розширюються форми застосування Сил територі-

альної оборони у сучасному збройному конфлікті або війні і ро-

зширюється їх зміст. До основних з них можна віднести:  

- захист населення та його адаптація до умов війни (форма 

дій, спрямована на досягнення основної мети територіальної 

оборони. Для цього потрібна відповідна державна програма, яка 

тісно пов’язана з формуванням єдиної нації); 

- підтримання правового режиму воєнного стану, в тому 

числі на території, яка тимчасово контролюється противником 

(досвід бойових дій в Чеченській Республіці, Іраку, Лівії, Сирії, 

коли багатомільйонні маси населення, фактично, кинуті в умови 

безладу і хаосу, викликає потребу досліджень питань управління 

цими процесами);   

- допоміжні дії Сил територіальної оборони в інтересах за-

гальновійськових і спеціальних операцій Національної Армії 

Сил, військ поліції, військ державної безпеки в зоні бойових дій 

(ці дії набувають великого значення для успішних маневрених 

дій військ, особливо при нанесенні глибоких ударів і рейдових 

дій); 

- підривна діяльність Сил територіальної оборони на тери-

торії, яка тимчасово контролюється противником (форма, яка 

ввібрала в себе багатий історичний досвід народного опору в 

тилу противника); 

- участь в стратегічних інформаційно-психологічних опе-

раціях (перспективна і ефективна форма психологічної бороть-

би, в умовах демократизації світового суспільства набуває все 

більшої результативності при досягненні воєнною мети і все бі-

льшого значення, особливо, в умовах територіальної оборони). 

Територіальна оборона повинна базуватися на наступних 

принципах:  
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- організація і ведення дій тільки на своїй території в ме-

жах відповідних адміністративно-територіальних утворень (у 

тому числі і окупованій); 

- бойові дії формувань військового типу здійснюються за 

принципом «де живу, там і воюю» - вони не повинні переміщу-

ватися вслід за армією; 

- навчання спеціалістів Сил територіальної оборони здійс-

нюється спеціалістами Національної Армії України, військ полі-

ції та військ держбезпеки; 

- комплектування формувань Сил територіальної оборони 

для дій на окупованій агресором території здійснюється тільки 

добровольцями; 

- забезпечення формувань Сил територіальної оборони фа-

хівцями, зброєю, боєприпасами, військовою технікою, майном і 

іншими матеріально-технічними засобами здійснюється держа-

вою; 

- інфраструктура міст і населених пунктів (соціальна, еко-

номічна, культурна, технічна тощо) не руйнується при загрозі 

окупації території агресором або у разі її здійснення - вона пере-

водиться на інший режим функціонування;     

- підтримання державою постійного інформаційного прос-

тору і здійснення інформаційно-психологічної боротьби; 

- дотримання Силами територіальної оборони «права вій-

ни», що їх кардинально відрізняє від партизан і незаконних 

озброєних формувань. 

Виходячи з нинішнього складу Збройних Сил України (на пе-

реконання автора, в перспективі - Національної Армії України) і 

тенденції до їх подальшого скорочення, застосування позиційної 

оборони при відсічі агресії у визначеній смузі у класичному ро-

зумінні неможливе, тому наявних військ буде вистачати тільки 

на створення оборони у певних ключових (базових) районах та 

на вигідних рубежах. При цьому оперативний простір між осе-

редками оборони потрібно буде заповнювати маневреними дія-

ми військ, діями інших військових формувань держави, у тому 

числі діями військових формувань Сил територіальної оборони. 

Тому можна говорити про те, що новій моделі Національної 

Армії України будуть відповідати інші моделі військових опе-
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рацій, які потрібно досліджувати і створювати.  

Адже територіальна оборона повинна бути організована не 

тільки в просторі, який звично вважається своїм тилом, але, і на 

території, яка тимчасово контролюється противником. При цьо-

му зрозумілим є те, що модель територіальної оборони повинна 

відповідати моделі сучасної військової операції. А це є зовсім 

інший підхід до організації і ведення територіальної оборони, 

також організації керівництва її Силами, взаємодії з іншими вій-

ськовими структурами та всебічного забезпечення. 

Організація і підготовка територіальної оборони на державно-

му рівні, безумовно, повинна базуватися на широкій воєнно-

патріотичній роботі, яка буде сприяти, у широкому розумінні, 

формуванню і зміцненню української нації, а у вузькому, прито-

ку в армію високопатріотичних і якісно підготовлених кадрів. 

Тільки уже через це територіальна оборона заслуговує прискіп-

ливої уваги, наукового її вивчення і кропіткої роботи по ство-

ренню і удосконаленню. 

З наведеного вище, будуть логічними, на погляд автора, насту-

пні структура і склад Сил територіальної оборони: 

органи управління (центральні, регіональні, місцеві);  

формування Сил територіальної оборони (рис. 3.9). 

Що стосується органів управління, то вищим центральним 

органом управління територіальною обороною у мирний і воєн-

ний час є Генеральний штаб Збройних Сил України. Він коор-

динує дії всіх інших органів управління в системі Воєнної орга-

нізації України з питань організації територіальної оборони, за-

стосування її Сил. 

Для координації дій Національної Армії України, військ полі-

ції, військ державної безпеки і Сил територіальної оборони на 

регіональному рівні найбільш адаптованим і придатним до ви-

конання управлінських функцій на теперішній час, є оперативне 

командування (територіальне управління) як військово-

адміністративний, територіальний орган управління, наділений 

функціями воєнного округу. У свій час управління воєнного ок-

ругу воєнного часу мало основним завданням саме керування 

територіальною обороною і підготовкою резервів.  

Управління Силами територіальної оборони в областях (райо-
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нах, містах) покладається на ради оборони, начальників терито-

ріальної оборони областей (районів, міст) і відповідні штаби, у 

яких представництво оперативного командування (воєнного ок-

ругу) здійснюють військові комісаріати.  

Наступною ланкою керівництва є безпосередні органи управ-

ління формувань Сил територіальної оборони.  

Управління Силами територіальної оборони в областях (райо-

нах, містах) покладається на ради оборони, начальників терито-

ріальної оборони областей (районів, міст) і відповідні штаби, у 

яких представництво оперативного командування (воєнного ок-

ругу) здійснюють військові комісаріати.  

Наступною ланкою керівництва є безпосередні органи управ-

ління формувань Сил територіальної оборони.  

До формувань територіальної оборони належать:  

а) формування, призначені для виконання покладених завдань 

в зоні дій формувань Збройних Сил України (Національної Ар-

мії, військ поліції, військ держбезпеки) та за її межами (тобто в 

глибокому тилу): 

- загони (батальйони, роти) територіальної оборони обла-

сного і районного значення, утворені у мирний час відповід-

 

 

 

розвідувальні загони  

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.9. Структура Сил територіальної оборони України 

(варіант). 
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но до встановленої організаційно-штатної структури. Не виклю-

чається, що організаційно-штатна структура цих формувань бу-

де неоднаковою, а залежатиме від конкретного регіону, мобілі-

заційних та навчених людських ресурсів та багатьох інших чин-

ників; 

- загони народного ополчення (самооборони), які можуть 

утворюватися безпосередньо в ході воєнних дій. Ці загони мо-

жуть виконувати додаткові, не передбачені раніше завдання, які 

випливають безпосередньо з характеру воєнних дій, а також 

слугувати резервом для поповнення штатних формувань Сил 

територіальної оборони; 

б) формування, призначені для виконання покладених завдань 

не території, окупованій військами противника: 

- партизанські загони, утворені на базі формувань Сил те-

риторіальної оборони, а також заново сформовані уже безпосе-

редньо в ході воєнних дій;  

- диверсійні, розвідувальні, підпільні загони (групи, осеред-

ки), утворені також завчасно або в ході воєнних дій. 

Формування Сил територіальної оборони, навіть ті, що утво-

рюються в умовах мирного часу, звичайно, не будуть мати од-

накової організаційно-штатної структури, а будуть створювати-

ся регіональними, місцевими органами управління відповідно до 

конкретних умов обстановки в регіоні або на відповідній адміні-

стративно-територіальній одиниці (рівнів наявних і потенційних 

зовнішніх і внутрішніх загроз, важливості оперативно-

стратегічного напрямку, кількості населення, наявності важли-

вих і небезпечних об’єктів, наявності розгорнутих військових 

частин та інших чинників). Про те, що не буде однаковою орга-

нізаційно-штатна структура формувань, які будуть діяти на те-

риторії, що тимчасово контролюється противником, або утво-

рюватимуться безпосередньо в ході воєнних дій, немає потреби 

наголошувати. 

Комплектування штатних формувань Сил територіальної обо-

рони особовим складом необхідно здійснювати за рахунок міс-

цевого населення, як зазначалося вище, на добровільній основі. 

На території кожної адміністративно-територіальної одиниці 

проживає достатня кількість громадян, які мають досвід війсь-
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кової служби та певну військову спеціальність. Багато з тих, ко-

трі не підлягають відмобілізуванню, можуть зараховуватися до 

формувань Сил територіальної оборони.  

Важливе значення для виконання особовим складом певних 

функціональних обов’язків в складі формувань Сил територіа-

льної оборони є знання умов місцевості і розташування об’єктів, 

місцевих звичаїв, характеру релігійних, національних та інших 

взаємовідносин. У разі розвитку тісних зв’язків між місцевими 

органами влади і населенням, створення атмосфери взаєморозу-

міння та зацікавленості, а також у разі розробки і гарантованого 

законодавчого визначення певних мотиваційних стимулів можна 

забезпечити достатню кількість бажаючих для служби у складі 

Сил територіальної оборони. Безумовно, це повинні бути особи, 

налаштовані патріотично, котрі розуміють складність та особли-

вий характер ситуації, в якій перебуває Україна, неминучість 

залучення населення до вирішення завдань безпеки країни, регі-

ону, області і населеного пункту мешкання. Відбором канди-

датів повинні займатися військові комісаріати у тісній співпраці 

з місцевими органами влади та самоврядування. Мотиваційними 

стимулами для залучення населення до складу формувань Сил 

територіальної оборони перш за все повинна слугувати, напри-

клад, певна надбавка до заробітної плати або пенсії та інші піль-

ги або компенсаційні виплати. 

Основним критерієм віднесення формувань, що заново створе-

ні безпосередньо в ході воєнних дій і діють у зоні дій своїх 

військ або на окупованій території, до складу Сил територіаль-

ної оборони є готовність виконувати завдання в інтересах Укра-

їни, дотримуватися встановлених вимог, бути керованими від-

повідними органами управління.  

Реалізація запропонованого вище варіанту збільшення оборон-

ного потенціалу держави потребує вирішення ряду проблем. 

По-перше. Основна проблема організації територіальної обо-

рони прихована у законодавстві України, яка породжує ряд про-

тиріч.  

Одне з таких протиріч полягає в тому, що територіальна обо-

рона як форма збройної боротьби потребує злагоджених дій всіх 

силових структур держави, місцевих органів влади та само-
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врядування. В той же час підготовка територіально ї оборони та 

безпосереднє керівництво нею покладено на командування Су-

хопутних військ, яке, являючись органом тільки військового уп-

равління, не має ніякого впливу на інші суб’єкти забезпечення 

національної безпеки.  

Друге протиріччя полягає у тому, що діюча нині теорія терито-

ріальної оборони не відповідає нинішньому і запланованому 

складу Збройних Сил України та теорії їх застосування. Іншими 

словами, на сьогодні наявна законодавча база і наукова теорія 

територіальної оборони не відповідають сучасним вимогам.  

А тому існує нагальна потреба в розробці, затвердженні Кон-

цепції територіальної оборони України, яка б відповідала новим 

редакціям Стратегії національної безпеки, Воєнній доктрині та 

сучасному воєнному мистецтву. Вона повинна враховувати осо-

бливості функціонування суб’єктів Воєнної організації України 

та безпосередньо Збройних Сил України (мається на увазі, у 

складі, запропонованому в попередньому підрозділі 3.1).  

Наступним кроком буде розробка і прийняття Закону «Про те-

риторіальну оборону України», в якому слід визначити завдан-

ня, склад, організаційну структуру, порядок комплектування, 

організації бойової підготовки, оснащення необхідним озброєн-

ням і технікою, здійснення збору у визначений час, розміщення, 

організації керівництва, всебічного забезпечення під час вико-

нання завдань, соціального захисту особового складу та інші пи-

тання.  

По-друге. В зв’язку зі зміною статусу Західного та Південного 

оперативних командувань та Північного територіального управ-

ління, позбавлення їх функцій керівництва військами, розташо-

ваними на відповідних територіях відповідальності, актуальніс-

тю питання щодо майбутнього їх реформування вважається за 

доцільне розглянути пропозицію про повернення до такої воєн-

но-адміністративної ланки військового управління як «воєнний 

округ», замість «оперативне командування» або «територіальне 

управління».  

Повернення до воєнного округу більше відповідає Воєнній 

доктрині України оборонного спрямування та запропонованому 

автором майбутньому складу Збройних Сил.  
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Воєнний округ у мирний і воєнний час повинен займатися під-

готовкою операційного напрямку (зони) та військ до військових 

операцій, організацією і забезпеченням територіальної оборони 

у своїй смузі відповідальності. У воєнний час для проведення 

військових операцій, воєнний округ, при необхідності, може фо-

рмувати основу органу управління типу «оперативне команду-

вання» на загрозливому напрямку в межах своєї зони відповіда-

льності, продовжуючи при цьому виконання своїх основних за-

вдань. 

Для вирішення цих проблем пропонується наступний шлях.  

Визнано, що Генеральний штаб Збройних Сил України є голо-

вним військовим органом з планування оборони держави,  коор-

динації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони ін-

шими державними військовими структурами, органами викона-

вчої  влади, органами місцевого самоврядування.  
На територіальному рівні таким структурним органом воєнної 

організації повинен стати воєнний округ з відповідною структу-

рою сил оборони і відповідними повноваженнями. Командувач 

воєнного округу повинен бути постійним членом Ради націона-

льної безпеки України і володіти державними повноваженнями 

вищими за повноваження голів обласних державних адміністра-

цій, які повинні бути йому підзвітні з питань оборони. (Для при-

кладу, командувач військового округу Радянського Союзу був 

членом ЦК Комуністичної партії республіки, на територіях яких 

вони розташовувалися). В управлінні воєнного округу на пос-

тійній основі повинні діяти оперативні групи від основних сило-

вих державних відомств, які наділені відповідними правами в 

межах його території.  

Таким чином, управління воєнного округу буде не тільки орга-

ном військового управління, але і територіальним органом воєн-

но-політичного (воєнно-адміністративного) управління, здатним 

за рахунок своїх кадрів сформувати тимчасовий орган управлін-

ня – оперативне командування, призначене для управління вій-

ськовою операцією на відповідній території. Основний склад 

управління воєнного округу буде продовжувати виконувати за-

вдання у своїй смузі відповідальності: здійснення воєнно-

політичного управління військовими і спеціальними операці-
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ями та їх всебічне забезпечення; керівництво Силами територіа-

льної оборони; підготовка резервів для військових формувань 

всіх суб’єктів Збройних Сил України (Національної Армії Укра-

їни, військ поліції та військ держбезпеки).  

Саме в цьому напрямку слід рухатися при здійсненні заходів 

реформування управління оперативного командування, а не 

скорочувати його. Ліквідація оперативних командувань пору-

шить цілісність Воєнної організації України, а створення воєн-

них округів лише зміцнить її. 

Централізація можливостей всіх Сил територіальної оборони в 

рамках воєнного округу, безумовно, дасть можливість його шта-

бу не тільки здійснювати якісне планування заходів територіа-

льної оборони і пов’язувати їх з військовою операцією, але і ор-

ганізовувати спільну бойову та спеціальну підготовку органів 

управління, військових формувань та території до виконання 

спільних завдань. 

Територіальна оборона у розумінні, запропонованому автором, 

також формування такого органу управління, як воєнний округ 

викликає необхідність перегляду Воєнної доктрини і пакету за-

конів про оборону України, корегування планів реформування і 

розвитку всіх складових Воєнної організації України та їх стру-

ктур. Це є необхідним сьогодні для того, щоб зберегти обороно-

здатність держави. 

Звичайно, в цьому підрозділі висловлені лише концептуальні 

думки відносно лише одного напрямку підвищення оборонного 

потенціалу України у разі здійснення агресії проти неї. Запропо-

нований варіант вирішення проблеми потребує більш детально-

го опрацювання, дослідження з врахуванням накопленого досві-

ду в інших країнах.  

Деякі критики можуть стверджувати, що створення запропоно-

ваної системи територіальної оборони в Україні є недоцільним 

при наявності високо підготовлених в професійному відношен-

ні, оснащених новітніми зразками озброєння і техніки всіх скла-

дових структур Збройних Сил.  

На глибоке переконання автора, наявність ефективної системи 

територіальної оборони, навіть при наявності найдосконаліших 

Збройних Сил, є ваговим чинником, запорукою збереження 
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будь-якою державою свого суверенітету, а тим паче, Україною.  

На жаль, приходиться констатувати, що практика військового 

будівництва в Україні дає мало шансів для оптимізму. Все біль-

ше спливає думка про те, що при збереженні існуючих тенден-

цій щодо скорочення бойових військових частин та постійного, 

системного, з року в рік, недофінансування потреб забезпечення 

усіх складових оборони держави, в найближчій перспективі на-

род України може опинитися в ситуації, коли, у разі розв’язання 

агресії, прийдеться самотужки вирішувати завдання з самозбе-

реження. Бо від інструменту, який за призначенням повинен за-

безпечувати оборону країни, захист її суверенітету і територіа-

льної цілісності від будь-яких зовнішніх збройних посягань, а 

саме Національної Армії як найважливішої складової частини 

Збройних Сил, мало що буде залежати.    
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ПІДСУМОК 

 

Звичайно, викладене вище викликає потребу в перегляді розу-

міння змісту певних понять і термінів, внесення змін у напра-

цьовані і прийняті законодавчі акти та ті, що знаходяться в про-

цесі розробки, які тим чи іншим чином стосуються питань наці-

ональної безпеки, захисту держави і її народу від внутрішніх і 

зовнішніх загроз воєнного характеру.  

Зрозуміло, потрібно розпочинати ці зміни з Конституції Украї-

ни. Особливо це питання потребує вирішення зараз, коли полі-

тичне життя викликало необхідність розробки нової редакції 

Основного Закону держави. Початок цього процесу потягне за 

собою обов’язкове внесення відповідних змін у нормативно-

правові документи, які регламентують діяльність всіх складових 

Воєнної організації України та безпосередньо Збройних Сил 

України, або розробку і ухвалення нових законодавчих актів.  

На глибоке переконання автора, запропонований варіант вирі-

шення проблем, розглянутих вище, потребує якомога швидшого 

впровадження в життя. В подальшому це позитивно вплине на 

розвиток Національної Армії України, військ поліції, військ де-

ржбезпеки, дасть змогу комплексно, у взаємозв’язку вирішувати 

проблеми розвитку в цілому як Збройних Сил України, так і всі-

єї Воєнної організації України. 
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ДОДАТКИ 

 
Додаток 1 

ХАРАКТЕРИСТИКА  

державних структур у сфері національної безпеки та оборони   
 

Сухопутні війська́ - найбільш численний самостійний вид 

Збройних Сил практично будь-якої держави, призначений для 

виконання завдань на сухопутних театрах воєнних дій. У біль-

шості країн Сухопутні війська складають основу їхньої воєнної 

могутності. За бойовими можливостями Сухопутні війська здат-

ні самостійно або у взаємодії з іншими видами Збройних Сил 

відбити вторгнення сухопутних армій, крупних повітряних і 

морських десантів противника, завдавати одночасних масованих 

вогневих ударів на всю глибину його побудови, проривати обо-

рону ворога, здійснювати наступ у високих темпах, на велику 

глибину і захоплювати зайняту територію. У деяких країнах Су-

хопутні війська можуть називатися Армією. 

Військово-повітряні сили - є високо маневреним видом 

Збройних Сил держави, призначений для поразки самостійно й у 

взаємодії з об’єднаннями інших видів збройних сил ракетно-

ядерних, авіаційних, сухопутних і морських об'єктів і угрупо-

вань, підриву його військово-економічного потенціалу, дезорга-

нізації державного і військового управління керування, пору-

шення роботи тилу й транспорту, авіаційної підтримки сухопут-

них військ і сил флоту, прикриття угруповань військ (сил) і 

об’єктів від ударів повітряного противника, забезпечення 

Збройних Сил даними повітряної розвідки, здійснення повітря-

ного десантування і повітряних перевезень. Військово-Повіт-

ряним силам належить керівна роль у завоюванні домінування в 

повітрі. 

Військово-морський флот (в деяких державах іменується 

Військово-морськими силами) - вид Збройних Сил, призначений 

для виконання завдань на океанських і морських театрах воєн-

них дій як самостійно, так і спільно з іншими видами Збройних 

Сил. Здатний руйнувати важливі наземні об'єкти супротивника, 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4_%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4_%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%B2%D0%BE%D1%94%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D1%96%D0%B9
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F
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знищувати сили його флоту в морі і в базах, підтримувати сухо-

путні війська на сухопутних театрах воєнних дій, висаджувати 

морські десанти і відбивати висадку морських десантів против-

ника, порушувати океанські і морські комунікації противника і 

захищати свої морські комунікації. 

Ракетні війська стратегічного призначення Збройних Сил 

СРСР – головний засіб стримування агресора, призначений для 

знищення засобів ядерного нападу противника, великих угрупо-

вань його військ і військових баз, руйнування військово-

промислових об’єктів, дезорганізації державного і військового 

управління, роботи тилу і транспорту. 

Війська протиповітряної оборони країни Збройних Сил 

СРСР – призначені для захисту угруповань Збройних Сил, насе-

лення, адміністративних і промислово-економічних центрів 

держави від ударів засобів повітряного нападу противника. 

Прикордонні війська Збройних Сил СРСР - державна воєн-

на організація (військове формування), призначена для охорони 

зовнішніх кордонів держави на суходолі або воді, а також для 

підтримання відповідного режиму в прикордонній смузі. 

Внутрішні війська Збройних Сил СРСР - державна воєнна 

організація (військове формування), побудована за зразком ар-

мії, основними завданнями якого є забезпечення громадської 

безпеки, конституційного ладу, прав і свобод громадян. 

Війська Цивільної оборони Збройних Сил СРСР - державна 

воєнна організація (військове формування), призначена для за-

хисту населення, матеріальних цінностей від небезпек, що вини-

кають під час ведення воєнних дій або внаслідок цих дій, прий-

має участь в захисті населення і територій від надзвичайних си-

туацій. 

Корпус морської піхоти (Marine Corps) – є складовою час-

тиною Збройних Сил США. Являє собою сили передового базу-

вання, відповідальні за забезпечення військового захисту з моря.  

Берегова́ охоро́на (Coast Guard) - один видів Збройних Сил, 

що відповідає за забезпечення дотримання морських законів і 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A1%D0%A8%D0%90
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має розширене завдання захищати населення, навколишнє сере-

довище, економіку і безпеку США в будь-якому морському ре-

гіоні, в якому ці інтереси знаходяться під загрозою, включаючи 

міжнародні води, американську берегову лінію, порти, і внутрі-

шні води. 

Національна гвардія (National Guard) - один з компонентів 

резерву Збройних сил США, може використовуватися як для 

підтримки Сухопутних військ (Армії) і ВПС під час збройних 

конфліктів, так і для виконання різних завдань всередині країни 

(ліквідації наслідків стихійних лих, підтримки правопорядку у 

разі масових хвилювань і ін.), будучи, таким чином, еквівален-

том внутрішніх військ. 

 Національна жандармерія Збройних Сил Франції - виконує 

функції національної сільської поліції і військової поліції для 

всіх Збройних Сил. Спільно з цивільною поліцією вона залуча-

ється для підтримання громадського порядку, виконує функції 

карної поліції (переслідування правопорушників і пошук злочи-

нців), веде боротьбу з порушниками військової дисципліни, 

займається обліком резервістів, проведенням мобілізації, охоро-

ною і обороною важливих державних об’єктів. 

Медична служба Збройних Сил Франції – забезпечує в ме-

дичному відношенні всі види Збройних Сил. 

Об’єднані сили забезпечення (Streitkräftebasis) Збройних 

Сил Німеччини (створені з 1.10.2000 р.) – окремий вид (компо-

нент) Збройних Сил, виконує завдання управління, забезпечення 

і навчання. Найбільш важливими функціями є: оперативне уп-

равління, централізоване забезпечення, обробка інформації, за-

безпечення оборони національної території, утримання складів 

центрального підпорядкування.  

Медико-санітарна служба (Zentraler Sanitätsdienst) Зброй-

них Сил Німеччини (створена з 1.10.2000 р.) - один з видів 

Збройних Сил, здійснює заходи медичного забезпечення всіх 

видів Збройних Сил. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/2000_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Корпус карабінерів Збройних Сил Італії – специфічне воєні-

зоване формування, наділене великим спектром поліцейських 

повноважень: охорона громадського порядку і захисту власнос-

ті, розслідування злочинів, здійснених терористичними і органі-

зованими кримінальними угрупованнями, охорону Міністерства 

іноземних справ і дипломатичних консульств за кордоном, ви-

конання функцій військової поліції тощо. Як складова Збройних 

Сил Італії з питань оборони підпорядковується Міністерству 

оборони, а з питань громадського порядку - Міністерству внут-

рішніх справ. 

Корпус Фінансової Поліції Збройних Сил Італії - поліцейсь-

ке формування, яке займається питаннями фінансової і економі-

чної безпеки в країні. Призначене також для боротьби з злочин-

ністю в фінансовій і податковій сферах, охорони державного ко-

рдону, боротьбі з контрабандою, нелегальною міграцією і неза-

конним обігом наркотичних засобів, здійснення митного і при-

кордонного контролю,  забезпечення охорони національних ку-

льтурних цінностей і здійснення територіальної оборони.  Під-

порядковується Міністерству внутрішніх справ, а також Мініс-

терству економіки і фінансів. 

Прикордонні війська України – державний озброєний орган, 

що забезпечує недоторканність державного кордону України на 

суші, морі, річках, озерах та інших водоймах України, а також 

охорону виключної (морської) економічної зони України. 

Служба безпеки України - державний  правоохоронний орган 

спеціального призначення, на який покладається захист держав-

ного суверенітету, конституційного ладу, територіальної  ціліс-

ності, економічного, науково-технічного і оборонного потенціа-

лу України, законних інтересів держави та прав громадян від 

розвідувально-підривної діяльності іноземних спеціальних 

служб, посягань з боку окремих організацій, груп та осіб.  

Національна гвардія України - державний озброєний орган, 

створений на базі внутрішніх військ, покликаний захищати су-

веренітет України, її територіальну цілісність, а також життя та 

особисту гідність громадян, їх конституційні права і свободи від 
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злочинних посягань та інших антигромадських дій.  

Основними завданнями є: захист конституційного ладу Украї-

ни, цілісності її території від спроб змінити їх насильницьким 

шляхом; участь у підтриманні режиму надзвичайного стану; уч-

асть у ліквідації наслідків аварій, катастроф та стихійного лиха; 

формування в особливий період частин для охорони і оборони 

найбільш важливих державних об'єктів; подання допомоги при-

кордонним військам у затриманні порушників державного кор-

дону України силами частин, дислокованих у прикордонних 

районах;  участь у бойових діях по відбиттю нападу ззовні та 

захисту безпеки України; охорона дипломатичних і консульсь-

ких представництв іноземних держав на території  України; уч-

асть в охороні  громадського  порядку. 

Війська внутрішньої та конвойної охорони (до 1995 року)  – 

створені на  базі внутрішніх військ, входять до системи Мініс-

терства внутрішніх справ України.  

Основними завданнями військ внутрішньої та конвойної охо-

рони є: охорона та оборона важливих державних об'єктів, ви-

правно-трудових і лікувально-трудових    установ, об'єктів мате-

ріально-технічного та військового забезпечення Міністерства 

внутрішніх справ України; супроводження спеціальних ванта-

жів; здійснення пропускного режиму на охоронюваних об'єктах; 

конвоювання заарештованих і засуджених; охорона підсудних 

під час судового процесу; переслідування і затримання заареш-

тованих і засуджених осіб, які втекли з-під варти; участь в на-

гляді за засудженими та особами, які утримуються в лікувально-

трудових профілакторіях, виконання  доручень адміністрації цих 

установ щодо забезпечення внутрішнього порядку; подання до-

помоги міліції в охороні громадського порядку; участь у лікві-

дації наслідків  надзвичайних ситуацій на охоронюваних об'єк-

тах. 

Внутрішні війська (після 1995 року) - призначені для охоро-

ни та оборони важливих державних об'єктів, а також для участі 

в охороні громадського порядку та боротьбі із злочинністю.  

Серед основних завдань внутрішніх військ є: охорона та обо-

рона важливих державних об'єктів, об'єктів матеріально-
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технічного та військового  забезпечення; супроводження спеціа-

льних вантажів; участь в охороні громадського порядку та боро-

тьбі із злочинністю; участь у ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій на об'єктах, що охороняються. 

Міліція - державний озброєний орган виконавчої влади, єдина 

система органів, яка входить до структури Міністерства внутрі-

шніх справ України, захищає життя, здоров'я, права і свободи 

громадян, власність, природне середовище, інтереси суспільства 

і держави від протиправних посягань.  

Одними з основних завдань міліції є: забезпечення особистої 

безпеки громадян, захист їх прав і свобод, законних інтересів; 

запобігання правопорушенням та їх припинення; охорона і за-

безпечення громадського порядку; забезпечення безпеки дорож-

нього руху; захист власності від злочинних посягань; виконання 

кримінальних покарань і адміністративних стягнень; участь у 

поданні соціальної та правової допомоги громадянам, сприяння 

у межах своєї компетенції державним органам, підприємствам, 

установам і організаціям у виконанні покладених на них зако-

ном обов'язків. 

Війська Цивільної оборони України - це спеціалізовані вій-

ськові формування, які підпорядковуються Міністерству Украї-

ни з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту насе-

лення від наслідків Чорнобильської катастрофи і призначені  для  

захисту населення і територій у разі виникнення надзвичайних 

ситуацій, спричинених аварією, катастрофою, стихійним лихом,  

епідемією, епізоотією, епіфітотією, великою пожежею, застосу-

ванням засобів ураження, що призвели або можуть призвести до 

людських і матеріальних втрат, ліквідації їх наслідків та вико-

нання інших передбачених законом завдань.  

Основними завданнями військ Цивільної оборони України є: 

здійснення заходів щодо підтримання органів управління, сил і 

засобів військ Цивільної оборони України в стані постійної го-

товності до виконання поставлених завдань; нагромадження, ро-

зміщення, зберігання та своєчасне відновлення озброєння, вій-

ськової та спеціальної техніки, інших матеріально-технічних за-

собів, призначених для   проведення аварійно-рятувальних робіт 



 243 

у мирний та воєнний час; проведення рятувальних та інших не-

відкладних робіт у зонах надзвичайної екологічної ситуації, осе-

редках ураження та районах стихійного лиха; проведення піро-

технічних робіт, пов'язаних із знешкодженням вибухонебезпеч-

них предметів; сприяння Збройним Силам України в обороні 

України, захисті її суверенітету, територіальної цілісності і не-

доторканності. 

Служба зовнішньої розвідки України є, державним органом 

(військовим формуванням) який здійснює розвідувальну діяль-

ність у політичній, економічній, військово-технічній, науково-

технічній, інформаційній та екологічній сферах.  

Серед її основних завдань Служби є: добування, аналітична 

обробка та надання розвідувальної інформації; здійснення спе-

ціальних заходів впливу, спрямованих на підтримку національ-

них інтересів і державної політики в економічній, політичній, 

військово-технічній, екологічній та інформаційній сферах, зміц-

нення обороноздатності,  економічного і науково-технічного ро-

звитку; участь у боротьбі з тероризмом, міжнародною організо-

ваною злочинністю, незаконним обігом наркотичних засобів, 

незаконною торгівлею зброєю і технологією її виготовлення; 

вжиття заходів   протидії   зовнішнім загрозам національній без-

пеці України, життю, здоров'ю її громадян та об'єктам державної 

власності за межами України. 

Передові сили оборони – функціональний компонент Зброй-

них Сил України, який створювався відповідно до Державної 

програми будівництва та розвитку Збройних сил України на пе-

ріод до 2005 року. Призначені для негайного реагування на змі-

ни воєнно-стратегічної обстановки, насамперед для застосуван-

ня у збройному конфлікті з метою його нейтралізації на ранній 

стадії та недопущення недопущення переростання у локальну 

або регіональну війну.  

До складу передових сил оборони входили:  

стратегічні неядерні сили стримування (далі – СНЯС); 

сили швидкого реагування (далі – СШР); 

війська прикриття.  

Роль СНЯС полягала у стримуванні можливої збройної агресії 
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шляхом загрози завдання супротивникові потужних ракетно-

авіаційних ударів переважно по військах та об’єктах на його те-

риторії, на нанесення таких збитків, що не відповідатимуть очі-

куваним результатам агресії. 

До складу СНЯС призначалися ракетна дивізія, озброєна раке-

тами Р-300, і два полки середніх стратегічних бомбардувальни-

ків Ту-22М3. Реалізація в лічені години та дні бойового потенці-

алу СНЯС могла суттєво змінити співвідношення сил на користь 

України і сприяти припиненню збройного нападу. 

Призначення СШР полягало в локалізації та воєнносиловій 

нейтралізації збройного конфлікту на ранній стадії, а також у 

забезпеченні розгортання основних сил оборони. Складовими 

СШР мали стати: у Сухопутних військах – корпус швидкого ре-

агування, придатний до виконання завдань, які виникають рап-

тово, у ВПС – авіаційна група відповідного призначення, у ВМС 

– ескадра різнорідних сил. Усі вони могли діяти як самостійно, 

так і під єдиним командуванням. 

До складу військ прикриття входили з’єднання та військові ча-

стини переважно прикордонних гарнізонів. На відповідних опе-

ративних напрямах вони мали спільно із СШР забезпечувати ро-

згортання першого ешелону основних сил оборони. 

Об'єднані сили швидкого реагування (ОСШР) - функціона-

льний компонент Збройних Сил України, призначені для запобі-

гання, воєнно-силового стримування можливої агресії проти 

України, негайного реагування на загрози і збройні конфлікти з 

метою їх нейтралізації та недопущення переростання у локальну 

чи регіональну війну. У мирний час ОСШР забезпечують захист 

від терористичних посягань своїх військових об'єктів, а також 

повинні бути готові до участі у проведенні антитерористичних 

операцій на військових об'єктах та в разі виникнення терористи-

чних загроз безпеці держави з-за меж України, у миротворчих 

операціях, ліквідації наслідків можливих аварій, катастроф і 

стихійного лиха. 

З 2006 року у складі ОСШР створено дві складові:  

Сили негайного реагування - призначені для негайного реагу-

вання на загрози, стримування, недопущення та нейтралізації 

збройних конфліктів на стадії їх зародження; 
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Сили швидкого реагування - призначені для нарощування (по-

силення) сил негайного реагування, створення угруповання 

ОСШР з метою адекватного реагування на рівень загроз, а у разі 

виникнення збройного конфлікту – недопущення переростання 

його у локальну війну.  

Основні сили оборони – функціональний компонент Зброй-

них Сил України, призначені для відсічі агресії, розгрому про-

тивника та створення умов для припинення воєнних дій, укла-

дення миру, а також для підсилення ОСШР під час ліквідації 

ними збройного конфлікту на загрозливому напрямі та застосу-

вання у локальній (регіональній) війні. Вони складаються з 

об’єднань, з’єднань, військових частин і установ видів Збройних 

Сил, оперативних командувань, родів військ, спеціальних 

військ, які приводяться у бойову готовність у стислі визначені 

терміни.  

З 2006 року у складі Основних сил оборони створено дві скла-

дові:  

Сили нарощування - призначені для нарощування зусиль, під-

силення, за необхідності, ОСШР при виконанні ними завдань 

ліквідації (локалізації, нейтралізації) збройного конфлікту; 

Сили стабілізації - призначені для розгортання з’єднань і вій-

ськових частин, необхідних для гарантованого виконання за-

вдань ОСШР і Силами нарощування, та мають бути готовими до 

застосування в усіх можливих формах ведення воєнних дій, за-

вершення ліквідації збройного конфлікту та стабілізації обста-

новки.  

Стратегічні резерви - функціональний компонент Збройних 

Сил України, забезпечують стійкість оборони України, підси-

лення (заміну) військ зі складу основних сил оборони. До їх 

складу входять об’єднання, з’єднання, військові частини та ус-

танови, які розгортаються і приводяться у бойову готовність за 

тривалі строки, а також ті, що формуються або створюються на-

передодні або вже в ході агресії проти держави. 

Сили підтримки (підсилення) – призначені для накопичення 

озброєння і військової техніки, інших матеріальних засобів, під-

готовки людських ресурсів для відновлення втрат ОСШР та Ос-
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новних сил оборони. До їх складу входять військові навчальні 

заклади та навчальні центри, резервні з`єднання та частини, ар-

сенали, бази і склади озброєння, військової техніки та інших ма-

теріальних засобів. 

 Державна спеціальна служба транспорту є спеціалізованим 

державним органом транспорту у складі Міністерства транспор-

ту і зв’язку України (з 9.12.2010 р. – Міністерства інфраструкту-

ри України), призначеним для забезпечення стійкого  функціо-

нування  транспорту  в  мирний  час  та  в умовах воєнного і 

надзвичайного стану.  

Основними завданнями Державної спеціальної служби транс-

порту є: технічне прикриття, відбудова, встановлення загоро-

джень на об'єктах національної транспортної системи України з 

метою забезпечення діяльності Збройних Сил України та інших 

військових формувань; будівництво та ремонт у мирний час і в 

умовах воєнного стану нових та підвищення строку експлуатації 

і пропускної спроможності діючих об'єктів національної транс-

портної системи; відбудова транспортних комунікацій, поруше-

них унаслідок надзвичайних ситуацій, аварій і катастроф; охо-

рона об'єктів національної транспортної системи України в мир-

ний час і в особливий період; виконання інших завдань, пов'яза-

них із участю в обороні держави та забезпеченням ефективного 

функціонування національної транспортної системи України. 

Державна прикордонна служба України є правоохоронним  

органом спеціального призначення. На неї покладаються за-

вдання щодо забезпечення недоторканності державного кордону 

та охорони суверенних прав України в її виключній (морській) 

економічній зоні.  

Основними функціями є: охорона державного кордону на су-

ші, морі, річках, озерах та інших водоймах з метою недопущен-

ня незаконної зміни проходження його лінії, забезпечення до-

тримання режиму державного кордону та прикордонного режи-

му; здійснення прикордонного контролю і пропуску через дер-

жавний кордон осіб, транспортних засобів,  вантажів та іншого 

майна, а також виявлення і припинення випадків незаконного їх 

переміщення; охорона суверенних прав України в її виключній 
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(морській) економічній зоні та контроль  за реалізацією прав і 

виконанням зобов'язань у цій зоні інших держав, українських та 

іноземних юридичних і фізичних осіб, міжнародних організацій; 

ведення розвідувальної, інформаційно-аналітичної та оператив-

но-розшукової діяльності в інтересах забезпечення захисту дер-

жавного кордону України; участь у боротьбі з організованою 

злочинністю та протидія незаконній міграції на державному ко-

рдоні та в межах контрольованих прикордонних районів; участь 

у здійсненні державної охорони місць постійного і тимчасового 

перебування Президента України та посадових осіб; охорона за-

кордонних дипломатичних установ України; координація діяль-

ності військових формувань та відповідних правоохоронних ор-

ганів, пов'язаної із захистом державного кордону, а також діяль-

ності державних органів, що здійснюють різні види  контролю 

при перетинанні державного  кордону або беруть участь у за-

безпеченні режиму державного кордону, прикордонного  режи-

му  і режиму в пунктах пропуску через державний кордон Укра-

їни.  

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інфор-

мації України є державним органом, який призначений для за-

безпечення функціонування і розвитку державної системи уря-

дового зв'язку, Національної системи конфіденційного  зв'язку, 

захисту державних інформаційних ресурсів в інформаційних, 

телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних сис-

темах, криптографічного та технічного захисту інформації. Вона 

підпорядковується і підконтрольна Президенту України. 

Основними завданнями Державної служби є: участь у форму-

ванні та реалізація державної політики у сфері захисту держав-

них інформаційних ресурсів в інформаційних, телекомунікацій-

них та інформаційно-телекомунікаційних системах, криптогра-

фічного та технічного захисту інформації; забезпечення урядо-

вим зв'язком Президента України, Голови Верховної Ради Укра-

їни, Прем'єр-міністра України, інших посадових осіб органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування, органів 

військового управління, керівників підприємств, установ і орга-

нізацій у мирний час, в умовах надзвичайного та воєнного стану, 

а також у разі виникнення надзвичайної ситуації; забезпечен-
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ня функціонування, безпеки та розвитку державної системи уря-

дового зв'язку і Національної  системи конфіденційного зв'язку; 

визначення вимог і порядку створення та розвитку систем техні-

чного та криптографічного захисту інформації, яка є власністю 

держави, або інформації з обмеженим доступом; здійснення 

державного контролю за станом криптографічного та технічного 

захисту інформації, яка є власністю держави, або інформації з 

обмеженим доступом, а також за додержанням вимог законодав-

ства у сфері надання послуг електронного цифрового підпису; 

охорона об'єктів, приміщень, систем, мереж, комплексів, засобів 

урядового і спеціального зв'язку, ключових документів до засо-

бів криптографічного захисту інформації. 

Державна пенітенціарна служба України - центральний ор-

ган виконавчої влади, забезпечує реалізацію державної політики 

у сфері виконання кримінальних покарань.  

Основними завданнями служби є: реалізація державної політи-

ки у сфері виконання кримінальних покарань; забезпечення фо-

рмування системи наглядових, соціальних, виховних та профі-

лактичних заходів, які застосовуються до засуджених та осіб, 

узятих під варту; контроль за дотриманням прав людини і гро-

мадянина, вимог законодавства щодо виконання і відбування  

кримінальних покарань, реалізацією законних прав та інтересів 

засуджених і осіб, узятих під варту.  

Єдина державна система цивільного захисту населення і 

територій - сукупність органів управління, сил та засобів цент-

ральних і місцевих органів виконавчої влади, органів  місцевого 

самоврядування, на які покладається реалізація державної полі-

тики у сфері цивільного захисту. 

Цивільний захист - система організаційних, інженерно-

технічних, санітарно-гігієнічних, протиепідемічних та інших за-

ходів, які здійснюються центральними і місцевими органами ви-

конавчої влади, органами місцевого самоврядування, підпоряд-

кованими їм силами і засобами, підприємствами, установами та 

організаціями незалежно від форми власності, добровільними 

рятувальними формуваннями, що забезпечують виконання цих 

заходів з метою запобігання та ліквідації надзвичайних ситуа-
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цій, які загрожують життю та здоров'ю людей, завдають матері-

альних збитків у мирний час і в особливий період. 

Серед основних завдань цивільного захисту є: збирання та ана-

літичне опрацювання інформації про надзвичайні ситуації; про-

гнозування та оцінка соціально-економічних наслідків надзви-

чайних ситуацій; розроблення і виконання законодавчих та ін-

ших нормативно-правових актів, дотримання норм і стандартів; 

розроблення і здійснення запобіжних заходів; створення, збере-

ження і раціональне використання матеріальних ресурсів, необ-

хідних для запобігання надзвичайним ситуаціям; розроблення та 

виконання науково-технічних програм, спрямованих на запобі-

гання надзвичайним ситуаціям; оперативне оповіщення насе-

лення про виникнення або загрозу виникнення надзвичайної си-

туації, своєчасне достовірне інформування про обстановку, яка 

складається, та заходи, що вживаються для запобігання надзви-

чайним ситуаціям та подолання їх наслідків; організація захисту 

населення і територій від надзвичайних ситуацій, надання невід-

кладної психологічної, медичної та іншої допомоги потерпілим; 

проведення невідкладних робіт із ліквідації наслідків надзви-

чайних ситуацій та організація життєзабезпечення постраждало-

го населення; забезпечення постійної готовності сил і засобів 

цивільного захисту до запобігання надзвичайним ситуаціям та 

ліквідації їх наслідків; надання оперативної допомоги населен-

ню в разі виникнення несприятливих або нестандартних ситуа-

цій; навчання населення способам захисту в разі виникнення 

надзвичайних, несприятливих або нестандартних ситуацій та 

організація тренувань. 
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Додаток 2 

ВОЄННА ОРГАНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВИ  

(погляди на значення терміну) 

№ 

з/п 
Визначення Джерело 

1.  Воєнна організація держави – її озбро-

єна  організація, тобто єдність зброй-

них сил та інших збройних формувань: 

внутрішніх військ, прикордонних, Ци-

вільної оборони, держбезпеки, міліції, 

а також партизанських сил, народного 

ополчення в період війни і т.д., які 

здатні вести збройну боротьбу. 

Воєнна організація - системне соціа-

льно-політичне утворення, що склада-

ється з окремих інститутів суспільства, 

установ і організацій держави, 

об’єднаних загальною метою.* 

Милованов В.К.  

К вопросу о воен-

ной организации 

современного го-

сударства.  

Военная мысль.  

№11, 1990. 

2.  Воєнна організація держави… включає 

в себе Збройні Сили України, Службу 

безпеки України, Національну гвардію 

України, внутрішні війська, органи і 

підрозділи Міністерства внутрішніх 

справ України, Прикордонні війська 

України, військові підрозділи Мініс-

терства України з питань надзвичай-

них ситуацій та у справах захисту на-

селення від наслідків Чорнобильської 

катастрофи, інші військові формуван-

ня, створені відповідно до Конституції 

України, забезпечує оборону України, 

захист її суверенітету, територіальної 

цілісності і недоторканності її кордо-

нів; протидіє зовнішнім і внутрішнім 

загрозам воєнного характеру; бореться 

з організованою злочинністю; забезпе- 

Концепція (осно-

ви державної по-

літики) націона-

льної безпеки Ук-

раїни. Постанова 

Верховної Ради 

України від 

16.01.1997. 



 251 

№ 

з/п 
Визначення Джерело 

чує захист населення в разі катастроф, 

стихійних лих, небезпечних соціаль-

них конфліктів, епідемій тощо. 

 

3.  Воєнна організація держави - це скла-

дна, багатопрофільна і багаторівнева 

система. Вона має три підсистеми: во-

єнна сила, тобто Збройні Сили, інші 

війська, військові формування і орга-

ни, що залучаються до вирішення за-

вдань оборони і безпеки; матеріально-

технічна база будівництва, підготовки 

і застосування воєнної сили; духовний 

потенціал.*  

Манилов В.Л.  

Оптимизация во-

енной органи-

зации Советского 

государства.  

Военная мысль.  

№2, 1999. 

4.  Воєнна організація України - це орга-

нізація держави яка включає в себе: 

Збройні Сили України, Службу безпе-

ки України, Національну гвардію Ук-

раїни, внутрішні війська, органи й під-

розділи Міністерства внутрішніх справ 

України, Прикордонні війська Украї-

ни, військові підрозділи Міністерства 

України з питань надзвичайних ситуа-

цій та в справах захисту населення від 

наслідків Чорнобильської катастрофи, 

інші військові формування.  

Шамрай В.О.  

Автореферат ди-

сертації «Держав-

не управління 

військовими фор-

муваннями воєн-

ної організації: 

стан та тенденції 

розвитку в сучас-

ній Україні». Ук-

раїнська академія 

державного уп-

равління при Пре-

зидентові Украї-

ни. 1999. 

5.  Воєнна організація держави – це охоп-

лена єдиним керівництвом сукупність 

державних військових формувань, во-

єнно-промислових, воєнно-наукових, 

військово-навчальних і забезпечуваль-

них структур та органів керування ни- 

Шкідченко В.П. 

Деякі шляхи по-

дальшого розвит-

ку нормативно-

правової бази за-

безпечення воєн- 
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№ 

з/п 
Визначення Джерело 

ми, яка створює належні умови для 

збройного захисту національних інте-

ресів держави від зовнішніх і внутріш-

ніх воєнних загроз. 

ної безпеки Укра-

їни. Наука і обо-

рона, №3, 2000. 

6.  Воєнна організація держави - сукуп-

ність органів державної влади, війсь-

кових формувань, утворених відповід-

но до законів України,  діяльність яких 

перебуває під демократичним цивіль-

ним контролем з боку суспільства і 

безпосередньо спрямована на захист 

національних інтересів України від 

зовнішніх та внутрішніх загроз. 

Закон України 

«Про основи на-

ціональної безпе-

ки України».  Ві-

домості Верховної 

Ради, 2003, №39. 

7.  Воєнна організація держави - охоплена 

єдиним керівництвом сукупність орга-

нів державної влади, військових фор-

мувань, утворених відповідно до Кон-

ституції і законів України,  діяльність 

яких перебуває під демократичним  

контролем суспільства і відповідно до 

Конституції та законів України безпо-

середньо спрямована на вирішення за-

вдань захисту інтересів держави від 

зовнішніх та внутрішніх загроз. 

Закон України 

«Про демократи-

чний цивільний 

контроль над Во-

єнною організаці-

єю і правоохо-

ронними органа-

ми держави». Ві-

домості Верховної 

Ради України, 

2003, №46 

8.  Воєнна організація держави – органі-

зація, створена тим чи іншим соціаль-

ним суб’єктом для досягнення його 

цілей з допомогою воєнного насильст-

ва.* 

Клепиков Д.В.  

О теории военной 

организации.  

Военная мысль. 

№11, 2004.  

9.  Воєнна організація держави - це суку-

пність органів державної влади, війсь-

кових та озброєних формувань, утво-

рених відповідно до законів України, 

спеціальних служб, правоохоронних 

органів спеціального призначення, 

Нечхаєв С.М.  

Погляди на зміст і 

структуру Конце-

пції розвитку Во-

єнної організації 

держави.  
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№ 

з/п 
Визначення Джерело 

оперативно-рятувальної служби циві-

льного захисту, органів управління 

ними, підприємств, установ, закладів 

та організацій, що виконують завдання 

у сфері воєнної безпеки, діяльність 

яких спрямована на захист національ-

них інтересів України від зовнішніх і 

внутрішніх загроз у цій сфері та від 

кризових і надзвичайних ситуацій. 

Наука і оборона, 

№3, 2007. 

10.  Воєнна організація держави - це суку-

пність охоплених єдиним керівницт-

вом органів державної влади, військо-

вих і парамілітарних формувань, пра-

воохоронних органів, оборонно-

промислового та частини наукового 

комплексу держави, утворених відпо-

відно до Конституції та законів Украї-

ни з метою: захисту особи, суспільства 

й державного ладу; забезпечення вну-

трішньої та зовнішньої безпеки країни 

у воєнній сфері; нейтралізації воєнної 

загрози суверенітетові, територіальній 

цілісності та соціально-політичному 

устрою держави; відбиття зовнішньої 

агресії; придушення внутрішніх про-

типравних збройних виступів; підтри-

мання суспільного правопорядку 

Телелим В.М.  

Деякі міркування  

щодо визначення 

категорій «воєнна 

організація дер-

жави» та «війсь-

кове формуван-

ня». Наука і обо-

рона, №4, 2007. 

11.  Воєнна організація держави - це охоп-

лена єдиним керівництвом сукупність 

органів державної влади, військових 

формувань, частини правоохоронних 

органів і державних спеціальних орга-

нів, діяльність яких безпосередньо 

спрямована на захист національних 

інтересів держави від зовнішніх  

Поляков Л.І., Ко-

рендович В.С., 

Рудніцькій І.А. 

Воєнна організа-

ція держави і сек-

тор безпеки: акту-

альні питання ін-

ституалізації та 
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№ 

з/п 
Визначення Джерело 

загроз у воєнній  сфері воєнними ме-

тодами. 

розвитку.  

Наука і оборона,  

№1, 2008. 

12.  Воєнна організація держави - це охоп-

лена єдиним керівництвом та функці-

онально поєднана сукупність Зброй-

них Сил України, інших військових 

формувань і правоохоронних органів 

та центральних органів виконавчої 

влади, в підпорядкуванні яких вони 

перебувають, призначених для вико-

нання функцій і завдань щодо захисту 

національних інтересів держави від 

зовнішніх і внутрішніх воєнних загроз.  

Горовенко В.К., 

Лобко М.М. Про-

блеми визначення 

складу Воєнної 

організації та 

планування її роз-

витку. Наука і 

оборона, №1, 

2008. 

13.  Воєнна організація держави - воєнна 

система, що включає «Збройні Сили 

РФ, інші війська, військові формуван-

ня і органи, призначені для виконання 

завдань воєнної безпеки воєнними ме-

тодами, органи управління ними, а та-

кож частина промислового і наукового 

комплексу країни».* 

Война и мир в те-

рминах и опре-

делениях. Під заг. 

ред. Рогозина Д. 

2008/ 

14.  Воєнна організація держави – сукуп-

ність органів державного і військового 

управління, Збройних Сил Російської 

Федерації, інших військ, військових 

формувань і органів, що складають її 

основу і здійснюють свою діяльність 

воєнними методами, а також частини 

виробничого і наукового комплексів 

країни, спільна діяльність яких спря-

мована на підготовку до збройного за-

хисту і збройний захист Російської 

Федерації.* 

Воєнна доктрина 

Російської Феде-

рації. 2010. 
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з/п 
Визначення Джерело 

15.  Воєнна організація держави - сукуп-

ність Збройних Сил, інших військ і 

військових формувань, державних, во-

єнно-політичних органів управління, 

органів воєнного управління, інших 

організацій, основна діяльність яких у 

мирний час спрямована на вирішення 

завдань щодо забезпечення воєнної 

безпеки держави (недопущення воєн-

ної загрози), а у разі війни - на забез-

печення збройного захисту держави, 

відсіч нападу, розгром противника і 

досягнення політичних цілей у війні. У 

воєнну організацію держави, крім то-

го, входить оборонний сектор еконо-

міки, що здійснює наукову і (або) ви-

робничу діяльність щодо створення 

продукції (робіт, послуг) воєнного 

призначення.* 

Военная доктрина 

Республики Бела-

русь. Министерс-

тво обороны Рес-

публики Бела-

русь. Официаль-

ный сайт 

(www.mod.mil.by/

doktrina.htm) 

Примітка: * переклад з російської мови здійснений автором. 
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Додаток 3 

 ВІЙСЬКОВЕ ФОРМУВАННЯ  

(погляди на сутність терміну) 

№ 

з/п 
Визначення Джерело 

1.  Військове формування – це заново 

організована (сформована) або існу-

юча військова частина (з’єднання, 

об’єднання)*. 

Военный энцикло-

педический слова-

рь. 1986. 

2.  Військові формування – з’єднання, 

військові частини, установи, підпри-

ємства та організації Міністерства 

оборони України, Міністерства внут-

рішніх справ України, Служби безпе-

ки України, управління урядового 

зв’язку України, Державного коміте-

ту в справах охорони Державного 

кордону України та з’єднання, війсь-

кові частини, установи, підприємства 

та організації Міністерства оборони 

Російської Федерації, Міністерства 

внутрішніх справ Російської Федера-

ції, Федеральної служби безпеки Ро-

сійської Федерації, Федерального 

агентства урядового зв’язку та інфо-

рмації, Федеральної прикордонної 

служби Російської Федерації  

Угода між Урядом 

України та Урядом 

Російської Федера-

ції про організацію 

військових міжде-

ржавних переве-

зень та розрахунки  

за них  

(від 25.11.1995 р.) 

3.  Військове формування  -  створена 

відповідно до законодавства України 

сукупність військових об'єднань, 

з'єднань і частин та органів управ-

ління ними, які комплектуються вій-

ськовослужбовцями і призначені для 

оборони України, захисту її суверені-

тету, державної незалежності і націо-

нальних інтересів, територіальної ці- 

Закон України 

«Про оборону Ук-

раїни»  

(в редакції від 

5.10.2000 р.) 
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цілісності і недоторканності у разі 

збройної агресії, збройного  конфлік-

ту чи загрози нападу шляхом безпо-

середнього ведення воєнних (бойо-

вих) дій. 

 

4.  Військове формування - це створені 

відповідно до Конституції та законів 

України військові об'єднання, з'єд-

нання, частини й підрозділи та орга-

ни управління ними, призначені для 

стримування можливої агресії проти 

України, захисту її суверенітету, те-

риторіальної цілісності й недотор-

канності кордонів, у разі виникнення 

воєнної загрози, збройного конфлікту 

або збройної агресії, шляхом засто-

сування зброї.  

Телелим В.М. Де-

які міркування  

щодо визначення 

категорій «воєнна 

організація держа-

ви» та «військове 

формування».  

Наука і оборона,  

№4, 2007. 

5.  Військове формування – створені 

відповідно до законодавства будь-

якої держави сукупності військових 

об’єднань, з’єднань, частин, підроз-

ділів та органів управління ними, які 

комплектуються військовослужбов-

цями, мають постійну чи тимчасову 

організацію, належать до сухопутних 

(наземних), морських, повітряних або 

спеціальних військ (сил) цієї держа-

ви, оснащені зброєю та бойовою тех-

нікою і призначені для оборони краї-

ни, захисту їх суверенітету, держав-

ної незалежності і національних ін-

тересів, територіальної цілісності і 

недоторканості у разі збройної агре-

сії, збройного конфлікту чи загрози 

нападу шляхом безпосереднього ве- 

www.uk.wikipedia. 

org 

http://www.uk.wikipedia/
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дення воєнних (бойових) дій.  

6.  Військове формування  -  створена 

відповідно до законодавства України 

сукупність військових  з'єднань  і  

частин  та органів управління ними, 

які комплектуються військовослуж-

бовцями і призначені для оборони 

України, захисту її суверенітету, 

державної незалежності і національ-

них інтересів, територіальної ціліс-

ності і недоторканності у разі зброй-

ної агресії,  збройного конфлікту  чи 

загрози  нападу  шляхом безпосеред-

нього ведення воєнних (бойових) дій. 

Закон України  

«Про внесення змін 

до деяких законів 

України з питань 

оборони»  

(від 25.12.2008 р.)  

 

Примітка: * переклад з російської мови здійснений автором. 
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