
Тема 3. Рада національної безпеки та оборони, основи її управління. 
1. Завдання та склад РНБО. 
2. Функції та компетенція РНБО. 
3. Організаційно-правові основи управління в сфері національної безпеки 

України.  
 

Рекомендована література: [22, 23, 25, 27,  29, 38,  45, 50, 65, 66, 68, 
69, 95]. 
 

1. Ра́да національної безпе́ки і оборони Украї́ни (РНБОУ)  
       РНБОУ - координаційний орган з питань національної безпеки і оборони 

при Президенті України. Відповідно до статті 107 Конституції 
України РНБОУ координує і контролює діяльність органів виконавчої влади 

у сфері національної безпеки і оборони. 
       Рішення РНБОУ вводяться в дію указами Президента України. 
       Компетенція та функції РНБОУ визначаються законом. Рада 

національної безпеки і оборони України проводить свої засідання у 

будівлі Адміністрації Президента України. 
Раду національної безпеки і оборони України утворено Указом 

Президента України від 30 серпня 1996 року N 772 замість Ради оборони 

України та Ради національної безпеки України, які працювали у період з 1991 

до 1996 року. 
Раду оборони України було утворено постановою Верховної Ради 

України від 11 жовтня 1991 року N 1658-XII. Згідно з Положенням про Раду 

оборони цей орган було визначено як вищий державний орган колегіального 

керівництва питаннями оборони і безпеки України, який утворюється з 

метою захисту суверенітету, конституційного ладу, територіальної цілісності 

та недоторканності республіки, вироблення стратегії і постійного 

вдосконалення політики у сфері оборони і державної безпеки, всебічної 

наукової оцінки характеру військової загрози, визначення ставлення до 

сучасних війн, ефективного контролю за виконанням завдань держави та її 

інститутів по підтриманню обороноздатності України на рівні оборонної 

достатності. 
Розпорядженням Президента України від 23 січня 1992 року N 28 

відповідальним секретарем Ради оборони України було призначено 

ВІТОВСЬКОГО Мирослава Івановича, який обіймав цю посаду до 30 

листопада 1995 року. 
До складу Ради оборони згідно з постановою Верховної Ради України 

від 9 квітня 1992 року N 2261-XII входили Президент України — Голова 

Ради оборони України, Голова Верховної Ради України, Прем'єр-Міністр 
України, Перший заступник Голови Верховної Ради України, Міністр 

закордонних справ України, Міністр оборони України, Міністр внутрішніх 

справ України, Міністр машинобудування, військово-промислового 

комплексу і конверсії України, Голова Служби безпеки України, 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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Командуючий Національною гвардією України, Командуючий 

Прикордонними військами України. 
Згідно з Тимчасовим положенням про Раду національної безпеки 

України, затвердженим Розпорядженням Президента України від 3 липня 

1992 року N 117, Раду було визначено як консультативно-дорадчий орган у 

системі державної виконавчої влади при Президенті України, головним 

завданням якого є підготовка пропозицій та проектів рішень Президента 

України щодо реалізації політики у сфері захисту національних інтересів та 

забезпечення національної безпеки України. 
З 1 липня по 19 листопада 1992 року посаду Державного радника 

України з питань національної безпеки, Секретаря Ради національної безпеки 

України, а з 19 листопада 1992 року по 19 квітня 1993 року — Радника 

Президента України з питань національної безпеки — Секретаря Ради 

національної безпеки при Президенті України обіймав СЕЛІВАНОВ 

Володимир Миколайович. 
1 грудня 1993 року Секретарем Ради національної безпеки при 

Президентові України — Керівником апарату Ради національної безпеки при 

Президентові України був призначений КАРТАВЦЕВ Валерій 

Степанович (обіймав цю посаду до 5 серпня 1994 року). 
Розпорядженням Президента України від 5 серпня 1994 року N 95 

Секретарем Ради національної безпеки при Президенті України, а Указом 

Президента України від 17 жовтня 1994 року N 613 — Секретарем Ради 

національної безпеки при Президентові України — Радником Президента 

України з питань національної безпеки був призначений ГОРБУЛІН 

Володимир Павлович. 
Указом Президента України від 23 серпня 1994 року N 469 було 

затверджено нове Положення про Раду. Згідно з ним Раду визначено як 

колегіальний орган при Президентові України, який здійснює організаційно-
координаційну діяльність в галузі забезпечення національної безпеки. 

З прийняттям 28 червня 1996 року Конституції України розпочався 

новий період у діяльності Ради. Указом Президента Українивід 30 серпня 

1996 року N 772 відповідно до статті 107 КонституціїУкраїни було також 

утворено Апарат Ради. Указом Президента України від 4 жовтня 1996 року N 

927 затверджено Положення про Апарат Ради (нову редакцію Положення 

затверджено Указом Президента Українивід 14 жовтня 2005 року N 1446). 
Формування законодавчої бази з питань діяльності Ради було завершено з 

прийняттям 5 березня 1998 року Закону України N 183/98-ВР «Про Раду 

національної безпеки і оборони України». 
За період з дня утворення Ради національної безпеки і оборони України 

посаду Секретаря РНБОУ обіймали: 
1. Горбулін Володимир Павлович (з 30 серпня 1996 р. по 10 листопада 

1999 р.); 
2. Марчук Євген Кирилович (з 10 листопада 1999 р. по 25 червня 2003 р.); 
3. Радченко Володимир Іванович (з 2 вересня 2003 р. по 20 січня 2005 р.); 
4. Порошенко Петро Олексійович (з 8 лютого по 8 вересня 2005 р.); 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%86%D0%B5%D0%B2_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%86%D0%B5%D0%B2_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%96%D0%BD_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%96%D0%BD_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1446/2005/print1382704730896603
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/183/98-%D0%B2%D1%80/print1382704730896603
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/183/98-%D0%B2%D1%80/print1382704730896603
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%96%D0%BD_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%87%D1%83%D0%BA_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


5. Кінах Анатолій Кирилович (з 27 вересня 2005 р. по 16 травня 2006 р.); 
6. Горбулін Володимир Павлович (виконуючий обов'язки Секретаря 

РНБОУ з 24 травня по 10 жовтня 2006 р.); 
7. Гайдук Віталій Анатолійович (з 10 жовтня 2006 р. по 12 травня 

2007 р.); 
8. Плющ Іван Степанович (з 12 травня по 26 листопада 2007 р.); 
9. Богатирьова Раїса Василівна (з 24 грудня 2007 р. по 14 лютого 2012 р.); 
10. Клюєв Андрій Петрович (з 14 лютого 2012 р. по 24 січня 2014 р.); 
11. Парубій Андрій Володимирович  (з 27 лютого 2014 р. по 7 серпня 

2014 р.).  
12. Турчинов Олександр Валентинович (з 15 грудня 2014). 

          Склад РНБОУ - Головою РНБОУ є Президент України. Він також 

формує персональний склад РНБОУ. 
          До складу РНБОУ за посадою входять Прем'єр-міністрУкраїни, 

Міністр оборони України, Голова Служби безпеки України, Міністр 

внутрішніх справ України, Міністр закордонних справ України. У засіданнях 

Ради національної безпеки і оборони України може брати участь Голова 

Верховної Ради України. Членами Ради національної безпеки і оборони 

України можуть бути керівники інших центральних органів виконавчої 

влади. 
          За станом на 15 грудня 2014 року членами РНБОУ є: 

1. Порошенко Петро Олексійович — Президент України, Голова Ради 

національної безпеки і оборони України 
2. Аваков Арсен Борисович — Міністр внутрішніх справ України 
3. Гвоздь Віктор Іванович — Голова Служби зовнішньої розвідки 

України 
4. Гонтарева Валерія Олексіївна — Голова Національного банку України 

(за згодою) 
5. Гройсман Володимир Борисович — Голова Верховної Ради України (за 

згодою) 
6. Клімкін Павло Анатолійович — Міністр закордонних справ України 
7. Ложкін Борис Євгенович — Глава Адміністрації Президента України 
8. Муженко Віктор Миколайович — начальник Генерального штабу — 

Головнокомандувач Збройних Сил України 
9. Наливайченко Валентин Олександрович — Голова Служби безпеки 

України 
10. Петренко Павло Дмитрович — Міністр юстиції України 
11. Полторак Степан Тимофійович — Міністр оборони України 
12. Романюк Ярослав Михайлович — Голова Верховного Суду України 

(за згодою) 
13. Стець Юрій Ярославович — Міністр інформаційної політики України 
14. Турчинов Олександр Валентинович — Секретар Ради національної 

безпеки і оборони України 
15. Ярема Віталій Григорович — Генеральний прокурор України (за 

згодою) 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%85_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%96%D0%BD_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D1%83%D0%BA_%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%8E%D1%89_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D1%97%D1%81%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D1%94%D0%B2_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B1%D1%96%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://uk.wikipedia.org/wiki/15_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/2014
http://uk.wikipedia.org/wiki/15_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/2014
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%8C_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%BA%D1%96%D0%BD_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B6%D0%BA%D1%96%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BA_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%8E%D0%BA_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%8C_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


16. Яценюк Арсеній Петрович — Прем'єр-міністр України. 
          Секретар РНБОУ: забезпечує організацію роботи і виконання рішень 

РНБОУ, призначається на посаду та звільняється з посади Президентом 

України і безпосередньо йому підпорядковується. 
          Апарат РНБОУ. Поточне інформаційно-аналітичне та організаційне 

забезпечення діяльності РНБОУ здійснює її апарат, який підпорядковується 

Секретареві РНБОУ. 
          Для опрацювання і комплексного вирішення проблем міжгалузевого 

характеру, забезпечення науково-аналітичного та прогнозного 

супроводження діяльності РНБОУ за її рішенням можуть утворюватися 

тимчасові міжвідомчі комісії, робочі та консультативні органи. 
    Функції, структура, штатна чисельність апарату РНБОУ, а також 

повноваження заступників Секретаря РНБОУ визначаються Президентом 

України. Функції та повноваження робочих та консультативних органів 

РНБОУ також визначає Президент України. 
    Структура Апарату РНБОУ.  

          Гранична чисельність працівників Апарату Ради національної безпеки і 

оборони України затверджена у кількості 162 штатних одиниць: 
 Секретар Ради національної безпеки і оборони України 
 заступники Секретаря Ради національної безпеки і оборони України 
 керівник Апарату Ради національної безпеки і оборони України; 
 заступники керівника Апарату Ради національної безпеки і оборони 

України; 
 Служба Секретаря Ради національної безпеки і оборони України 
 Інформаційно-аналітична служба; 
 Департамент з питань державної безпеки; 
 Департамент з питань воєнної безпеки; 
 Департамент з питань економічної та соціальної безпеки; 
 Департамент зовнішньополітичних аспектів національної безпеки 
 Організаційно-технічне управління; 
 Служба персоналу; 
 Фінансово-економічний відділ; 
 Режимно-секретний відділ; 
 Юридичний сектор; 
 Сектор забезпечення доступу до публічної інформації. 

              Інформаційно-аналітичний центр є робочим органом РНБОУ: 
1. забезпечує аналітичне та прогнозне супроводження діяльності РНБОУ 

щодо здійснення координації діяльності органів виконавчої влади з питань 

національної безпеки в інформаційній сфері; 
2. вивчає, аналізує, оцінює і прогнозує суспільно-політичні процеси в 

Україні, готує інформаційно-аналітичних бюлетенів та інших інформаційних 

матеріалів для РНБОУ; 
3. готує для розгляду РНБОУ пропозиції стосовно: 

 інформаційного супроводження діяльності органів виконавчої 

влади, Збройних Сил України та інших військових формувань, 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%8E%D0%BA_%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


утворених відповідно до законів України, правоохоронних 

органів України щодо забезпечення стабілізації суспільно-
політичної ситуації в Україні, протидії негативному 

інформаційному впливу на населення України та її міжнародний 

імідж; 
 вдосконалення нормативно-правових актів з питань національної 

безпеки в інформаційній сфері. 
 
2. Функції та компетенція РНБОУ. 
          Відповідно до Закону України «Про Раду національної безпеки і 

оборони України»  функціями цього органу є: 
 Внесення пропозицій Президенту України щодо реалізації засад 

внутрішньої і зовнішньої політики у сфері національної безпеки і оборони. 
 Координація та здійснення контролю за діяльністю органів виконавчої 

влади у сфері національної безпеки і оборони у мирний час. 
 Координація та здійснення контролю 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. 
     Компетенція. Відповідно до функцій, визначених вищезгаданим 

Законом, Рада національної безпеки і оборони України: 
 розробляє та розглядає на своїх засіданнях питання, які відповідно до 

Конституції та законів України, Концепції (основ державної політики) 

національної безпеки України, Воєнної доктрини України належать до сфери 

національної безпеки і оборони, та подає пропозиції Президентові України 

відповідно до своїх досліджень. 
 здійснює поточний контроль діяльності органів виконавчої влади у 

сфері національної безпеки і оборони, подає Президенту України відповідні 

висновки та пропозиції; 
 залучає до аналізу інформації посадових осіб та фахівців органів 

виконавчої влади, державних установ, наукових закладів, підприємств та 

організацій усіх форм власності; 
 ініціює розроблення нормативних актів та документів з питань 

національної безпеки і оборони, узагальнює практику їх застосування та 

результати перевірок їх виконання; 
 координує і контролює переведення центральних і місцевих органів 

виконавчої влади, а також економіки країни на роботу в умовах воєнного чи 

надзвичайного стану; 
 координує і контролює діяльність органів місцевого самоврядування в 

межах наданих повноважень під час введення воєнного чи надзвичайного 

стану; 
 координує та контролює діяльність органів виконавчої влади по 

відбиттю збройної агресії, організації захисту населення та забезпеченню 

його життєдіяльності, охороні життя,здоров'я, конституційних прав, свобод і 

законних інтересів громадян, підтриманню громадського порядку в умовах 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/183/98-%D0%B2%D1%80/print1382704730896603
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/183/98-%D0%B2%D1%80/print1382704730896603
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%87%D0%B0%D1%81
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%94%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%94%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA


воєнного та надзвичайного стану та при виникненні кризових ситуацій, що 

загрожують національній безпеці України. 
 

3. Організаційно-правові основи управління в сфері національної 

безпеки України  
Законодавчу основу забезпечення національної безпеки становлять 

Конституція України, закони України, укази Президента України, постанови 

та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти 

державних органів влади та управління, прийняті в межах їх компетенції в 

даній сфері; міжнародні договори та угоди, укладені або визнані України. 
           Для безпосереднього виконання функцій забезпечення національної 

безпеки в системі виконавчої влади створюються і діють сили і засоби 

забезпечення національної безпеки, до яких входять: 
а) Збройні сили України; Служба безпеки України; Внутрішні війська, органи 

і підрозділи Міністерства внутрішніх справ України; Прикордонні війська 

України; військові підрозділи Міністерства України з питань надзвичайних 

ситуацій та у справі захисту населення від наслідків Чорнобильської 

катастрофи та інші військові формування, створені відповідно до Конституції 

України, які виконують свої функції в даній сфері згідно з чинним 

законодавством;  
б) органи, що забезпечують безпечне ведення робіт у промисловості, 

енергетиці, на транспорті і в сільському господарстві; служби забезпечення 

безпеки засобів зв'язку та інформації; митні служби; природоохоронні 

служби; органи охорони здоров'я населення та інші державні органи 

забезпечення безпеки, які діють відповідно до законодавства України. 
Способи забезпечення національної безпеки це - комплекс державних, 

організаційно-правових і спеціальних заходів, застосування яких входить до 

компетенції державних органів влади загальної та спеціальної компетенції. 

Всі засоби забезпечення національної безпеки можуть бути розділені на 

матеріальні і духовні; насильницькі і ненасильницькі; військові та 

невійськові. 
          Державним правоохоронним органом спеціального призначення, який 

забезпечує державну безпеку України, є Комітет Служби безпеки України. 
          В основу діяльності Служби безпеки України закладені такі принципи: 
- Законність; 
- Повага до прав і достоїнств особистості; 
- Позапартійність; 
- Відповідальність перед народом України. 

В оперативно-службовій діяльності Служба безпеки України 

дотримується принципів об'єднання єдиноначальності і колегіальності, 

гласності і конспірації. 
          Загальне керівництво діяльністю органів Служби безпеки України 

здійснюють Президент України та Кабінет Міністрів України. Згідно ст. 31 

Закону України «Про Службу безпеки України» Верховній Раді України 

доручений постійний контроль за діяльністю Служби безпеки України, 



дотриманням нею законодавства, і здійснюється Комісією Верховної Ради 

України з питань оборони і державної безпеки. 
          Голова Служби безпеки України регулярно інформує Верховну Раду 

України, Президію Верховної Ради України та Комісію Верховної Ради 

України з питань оборони і державної безпеки про діяльність Служби 

безпеки України, станів державної безпеки, дотримання чинного 

законодавства, забезпечення прав і свобод людини і щорічно подає 

Верховній Раді України звіт про діяльність Служби безпеки України. 
          Кабінет Міністрів України здійснює і контролює реалізацію 

конкретних заходів щодо національної безпеки органами державних служб 

спеціальної компетенції. 
Важливі функції контролю покладені ст. 32 Закону України «Про 

Службу безпеки України» на Президента України і уповноважені ним 

державні органи. Постійний контроль за дотриманням конституційних прав 

громадян і законодавства в оперативно-розшуковій діяльності органів і 

підрозділів Служби безпеки України, а також контроль за відповідністю 

виданих Службою безпекою України положень, наказів, розпоряджень, 

інструкцій і вказівок - Конституції і законам України здійснюють спеціально 

призначені Президентом України посадові особи. Указом Президента 

України від 22 жовтня 1998 «Про контроль за діяльністю Служби безпеки 

України» затверджені засади здійснення контролю у сфері безпеки. Основна 

увага приділяється заходам, спрямованим на посилення контролю, втілення 

нових форм його здійснення. Введена спеціальна посада - Уповноважений з 

питань контролю за діяльністю Служби безпеки України, який призначається 

Президентом України і йому підпорядковується. Згідно з указом 

уповноваженому надаються широкі права у сфері контролю за діяльністю 

Служби безпеки України. 
Вищий нагляд за додержанням і застосуванням законів Службою 

безпеки України здійснює Генеральний прокурор України та уповноважені 

ним прокурори. 
          Безпосереднє керівництво всією діяльністю Служби безпеки України, її 

Центральним управлінням здійснює голова Служби безпеки України. Він 

несе персональну відповідальність за виконання завдань, покладених на 

Службу безпеки України. Його призначає на посаду Верховна Рада України 

за поданням Президента України. 
Голова Служби безпеки України має заступників, які за його поданням 

призначаються Президентом України. 
Для вирішення основних напрямів і проблемних питань оперативно-

службової діяльності та роботи з кадрами в Службі безпеки України 

створюються колегії. Члени колегії призначаються Президентом України за 

пропозицією голови Служби безпеки України та згоди Верховної Ради 

України. Члени колегії зобов'язані вийти з складу членів будь-яких партій, 

рухів та ін. Громадських об'єднань, які мають перед собою політичні цілі. 



          Згідно Закону України «Про Службу безпеки України» від 25 березня 

1992 р, органи Служби безпеки України становлять собою цілісну 

централізовану систему, яку складають: 
- Центральне управління Служби безпеки України; 
- Регіональні органи Служби безпеки України; 
- Служба безпеки Автономної Республіки Крим; 
- Органи військової контррозвідки; 
- Військові формування; 
- Навчальні, науково-дослідні та інші установи Служби безпеки України. 
          До регіональним органам служби безпеки України належать: 
- Обласні управління СБУ; 
- Міжрайонні, районні, місцеві підрозділи, розташування і територіальна 

компетенція яких можуть не збігатися з адміністративно-територіальним 

поділом України. 
          Організаційна структура Служби безпеки України визначається 

Президентом України. 
          Центральне управління Служби безпеки України відповідає за стан 

державної безпеки, координує і контролює діяльність інших органів Служби 

безпеки України. До його складу входять: 
- Апарат голови Служби безпеки України; 
- Функціональні підрозділи: розвідки, контррозвідки, військової 

контррозвідки, захисту національної державності, боротьби з корупцією та 

організованою злочинною діяльністю, інформаційно-аналітичний, 

оперативно-технічний, оперативного документування, слідчого, урядового 

зв'язку, по роботі з особовим складом, адміністративно-господарський, 

фінансовий , військово-медичний та інші, згідно з організаційною 

структурою Служби безпеки України. 
          Центральне управління Служби безпеки України видає положення, 

накази, розпорядження, інструкції, дає вказівки, обов'язкові для виконання у 

системі Служби безпеки України. Зазначені акти не підлягають виконанню, 

якщо в них встановлюються не передбачені законодавством додаткові 

повноваження органів і співробітників Служби безпеки України або 

антиконституційні обмеження прав та свобод громадян. 
В межах своєї компетенції Центральне управління Служби безпеки 

України вносить Президенту України пропозиції про видання актів з питань 

збереження державної таємниці, обов'язкової для виконання органами 

державного управління, підприємствами, установами, організаціями та 

громадянами. 
В інтересах державної безпеки органи і підрозділи Служби безпеки 

України можуть утворюватися на окремих державних стратегічних об'єктах і 

територіях, у військових формуваннях. 
          Органи військової контррозвідки створюються для 

контррозвідувального забезпечення Збройних сил України, Прикордонних 

військ України та інших військових формувань, дислокованих на території 

України. 



          Начальники підрозділів Центрального управління Служби безпеки 

України - розвідки, контррозвідки, військової контррозвідки, захисту 

національної державності, боротьби з корупцією та організованою 

злочинною діяльністю, інформаційно-аналітичного, оперативно-технічного, 

оперативного документування, слідчого, урядового зв'язку, роботи з 

особовим складом, а також начальники регіональних органів - обласних 

управлінь Служби безпеки України призначаються Президентом України за 

поданням голови Служби безпеки України. 
          У своїй оперативно-службовій діяльності регіональні органи Служби 

безпеки України не залежать від органів місцевої державної адміністрації та 

місцевого самоврядування, посадових осіб, партій і рухів. 
          У своєму розпорядженні органи Служби безпеки України мають 

навчальні заклади, науково-дослідні, експертні і військово-медичні установи 

та підрозділи, центри спеціальної підготовки, а також підрозділи 

спеціального призначення. 
Діяльність Служби безпеки України здійснюється на основі 

дотримання прав і свобод людини. Органи і співробітники Служби безпеки 

України повинні поважати гідність людини і виявляти до неї гуманне 

ставлення, не допускати розголошення відомостей про особисте життя 

людини. У виняткових випадках, з метою припинення та розкриття 

державних злочинів, окремі права та свободи особи можуть бути тимчасово 

обмежені у порядку і межах, визначених Конституцією та законами України. 
На вимогу громадян України у місячний строк Служба безпеки України 

зобов'язана дати їм письмові пояснення з приводу обмеження їх прав чи 

свобод. 
Громадськість України через засоби масової інформації та в інших 

формах у визначеному законодавством порядку інформується про діяльність 

Служби безпеки України. 
          Не підлягають розголошенню відомості, що становлять державну, 

військову, службову і комерційну таємницю, а також інформація 

конфіденційного характеру, розголошення якої може завдати шкоди 

національній безпеці України, честі і гідності особи або порушити її законні 

права, крім випадків, передбачених законодавством в інтересах правосуддя. 


