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1. Поняття та зміст воєнної доктрини. 
          ВОЄННА ДОКТРИНА УКРАЇНИ Затверджена Указом Президента 

України від 15 червня 2004 року № 648 (в редакції Указу Президента 

України від 8 червня 2012 року № 390/2012). 

          I. Загальні положення. 
1. Воєнна доктрина України (далі - Воєнна доктр- 

ина) - це система керівних поглядів на причини виникнення, сутність і 

характер сучасних воєнних конфліктів, принципи і шляхи запобігання їм, 

підготовку держави до можливого воєнного конфлікту, а також на 

застосування воєнної сили для захисту державного суверенітету, 

територіальної цілісності, інших життєво важливих національних інтересів. 
2. Правовою основою Воєнної доктрини є Конституція України, 

міжнародні договори України, згода на обов'язковість яких надана 

Верховною Радою України, та закони України. 
3. Воєнна доктрина грунтується на результатах аналізу воєнно-політичної 

обстановки, прогнозування її розвитку, принципах оборонної достатності та 

дотримання політики позаблоковості. 
4. Воєнна доктрина має оборонний характер. Україна не вважає жодну 

державу (коаліцію держав) своїм воєнним противником, але визнаватиме 

потенційним воєнним противником державу (коаліцію держав), дії або 

наміри якої матимуть ознаки загрози застосування воєнної сили проти 

України. 
5. У Воєнній доктрині наведені нижче терміни вживаються у такому 

значенні: 
воєнно-політичні відносини - сукупність намірів і дій сторін (держав, 

коаліцій держав, міжнародних корпорацій, політичних партій, блоків, груп 

населення), спрямованих на досягнення власних інтересів із застосуванням 

усіх наявних інструментів, у тому числі воєнної сили, у політичній, воєнній, 

економічній та інших сферах життєдіяльності; 
воєнно-політична обстановка - стан воєнно-політичних відносин між 

сторонами з наявних питань відносин на певний момент (період) часу; 
воєнно-політичний ризик - наміри або дії однієї із сторін воєнно-

політичних відносин, які за певних умов опосередковано можуть заподіяти 

шкоди національним інтересам іншої сторони; 
воєнно-політичний виклик - наміри або дії однієї із сторін воєнно-

політичних відносин, що спрямовані на досягнення власних цілей без 

урахування інтересів інших сторін і можливості заподіяння їм шкоди; 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/390/2012/paran12#n12
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/390/2012/paran12#n12
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/390/2012/paran12#n12
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80


загроза застосування воєнної сили - наміри або дії однієї із сторін воєнно-
політичних відносин, які свідчать про готовність до застосування воєнної 

сили проти іншої сторони з метою досягнення власних цілей; 
воєнний конфлікт - спосіб вирішення суперечностей між державами із 

застосуванням воєнної сили або в разі збройного зіткнення всередині 

держави; 
воєнна політика України - діяльність суб'єктів забезпечення національної 

безпеки держави щодо запобігання воєнним конфліктам, організації та 

здійснення військового будівництва і підготовки Збройних Сил України, 

інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а 

також правоохоронних органів спеціального призначення, Державної 

спеціальної служби транспорту України, Державної служби спеціального 

зв'язку та захисту інформації України (далі - військові формування та органи 

спеціального призначення) до збройного захисту національних інтересів. 

Воєнна політика - складова державної політики, головною метою якої є 

підтримання міжнародної безпеки, запобігання воєнним конфліктам, 

забезпечення обороноздатності держави. 
          II. Воєнно-політична обстановка та характерні риси сучасних 
воєнних конфліктів. 

6. Сучасній воєнно-політичній обстановці притаманні суперечності 

воєнно-політичних відносин, спричинені розбіжностями національних 

інтересів, цілей, позицій держав стосовно шляхів і способів вирішення 

глобальних, регіональних та внутрішніх проблемних питань. 
7. Воєнно-політична обстановка у світі є динамічною і розвивається під 

впливом таких тенденцій: 
формування системи багатополярних відносин, установлення нового 

балансу сил та інтересів; 
посилення суперечностей між провідними центрами сили щодо поділу 

сфер впливу; 
зростання взаємної залежності провідних держав в умовах глобалізації, 

посилення впливу провідних міжнародних корпорацій, загострення боротьби 

за природні ресурси, використання енергетичного чинника для досягнення 

політичних цілей; 
зниження дієвості заходів, що застосовуються для запобігання та 

врегулювання криз і воєнних конфліктів провідними міжнародними 

організаціями; 
прагнення окремих держав досягти переваг у військово-технічній сфері, 

створити можливості для виробництва ядерної зброї; 
збереження ролі воєнної сили як засобу вирішення проблемних питань 

воєнно-політичних відносин; 
посилення небезпеки неконтрольованого розповсюдження ядерної зброї, 

її носіїв, матеріалів для їх виробництва, технологій подвійного призначення; 
поширення тероризму (у тому числі кібертероризму), піратства, 

організованої злочинності, нелегальної міграції, незаконної торгівлі зброєю 

та наркотиками, торгівлі людьми; 



прискорення розвитку інформаційних технологій, збільшення 

спроможностей держав щодо проведення інформаційних та інформаційно-
психологічних операцій, посилення чутливості суспільства до загибелі 

мирного населення та втрат особового складу військових формувань у 

воєнних конфліктах; 
глобальні кліматичні зміни, зменшення запасів природних ресурсів, 

зростання дефіциту питної води, продуктів харчування і посилення 

міграційних процесів у світі. 
8. Внутрішніми умовами, які суттєво обмежують спроможності України 

щодо вирішення проблемних питань, реагування на негативні явища та 

можуть спровокувати недружні дії інших держав, є: 
розбалансованість і незавершеність системних реформ, у тому числі у 

сфері безпеки і оборони; 
складне економічне становище, високий рівень бідності населення, 

безробіття; 
корупція, високий рівень злочинності, у тому числі організованої; 
зниження обороноздатності держави, боєздатності Збройних Сил України 

та інших військових формувань. 
9. Тенденції розвитку воєнно-політичної обстановки у світі та внутрішні 

умови України можуть суттєво впливати на вирішення проблемних питань 

воєнно-політичних відносин, найбільш актуальними з яких є: 
наявність неврегульованих воєнно-політичних конфліктів та можливість 

виникнення нових збройних конфліктів у регіоні; 
незавершеність договірно-правового оформлення державного кордону 

України, внаслідок чого зберігається ймовірність висунення територіальних 

претензій до України та виникнення суперечок між державами; 
прояви сепаратизму, що спричинені незадоволенням культурних потреб 

національних меншин, низьким рівнем життя населення та особливостями 

національно-етнічної політики суміжних з Україною держав; 
втручання у внутрішні справи України з боку інших держав з метою 

загострення соціально-політичних, міжконфесійних та міжетнічних відносин, 

створення непередбачених законом воєнізованих або збройних формувань; 
посилення конкуренції за доступ до сировинних ресурсів та за контролем 

над маршрутами їх доставки на ринки споживання, використання 

економічних конкурентних переваг для досягнення політичних цілей. 
Суперечності щодо вирішення зазначених проблемних питань, що тісно 

пов'язані між собою, можуть призвести до виникнення воєнно-політичних 

ризиків, викликів національним інтересам України, а також до загрози 

застосування воєнної сили проти неї. 
10. Україна розглядає як воєнно-політичні ризики або виклики, що 

підвищують рівень загрози застосування воєнної сили проти України, такі 

наміри чи дії держав, коаліцій держав: 
висування територіальних претензій; 
заклики або спроби щодо перегляду наявних державних кордонів; 



нарощення угруповань військ та озброєнь поблизу кордонів України, 

створення нових, розширення і модернізація наявних військових баз та 

об'єктів; 
створення або закупівля нових, а також модернізація наявних систем 

озброєння і військової техніки, у першу чергу наступального характеру, що 

призводить до порушення балансу сил; 
активізація розвідувальної діяльності спеціальних служб іноземних 

держав, а також іноземних організацій проти України; 
проведення інформаційно-психологічних заходів щодо дестабілізації 

соціально-політичної обстановки, міжетнічних та міжконфесійних відносин в 

Україні або її окремих регіонах і місцях компактного проживання 

національних меншин; 
застосування політичних і економічних санкцій проти України; 
застосування воєнної сили в регіоні або за участю держав регіону; 
підтримка сепаратизму; 
виправдання застосування воєнної сили як засобу вирішення 

міждержавних спорів; 
послаблення законодавчих обмежень щодо застосування воєнної сили за 

межами власної території; 
порушення державами міжнародних угод, договорів про 

нерозповсюдження зброї масового знищення, засобів її доставки, здійснення 

контролю над озброєннями, обмеження і скорочення озброєнь або вихід з 

них (припинення участі в них); 
стимулювання ескалації воєнних конфліктів у регіоні. 
11. Загроза застосування воєнної сили проти України може реалізуватися 

шляхом: 
втягнення України у воєнний конфлікт між іншими державами; 
збройної агресії; 
збройного конфлікту на державному кордоні; 
переростання внутрішньої нестабільності у збройний конфлікт всередині 

держави. 
12. Україна може бути втягнута у воєнні конфлікти, які відрізнятимуться 

за причинами виникнення, цілями сторін та наслідками, зокрема: 
збройний конфлікт, що може виникнути в разі обмеженого збройного 

зіткнення на державному кордоні між Україною та іншою державою 

(збройний конфлікт на державному кордоні) або збройних зіткнень всередині 

України (збройний конфлікт всередині держави) за участю непередбачених 

законом воєнізованих або збройних формувань. Негативні наслідки для 

національної безпеки України можуть оцінюватися як значні. За певних умов 

можливе переростання збройного конфлікту в локальну війну; 
локальна війна, що може виникнути в разі збройної агресії проти України 

з боку іншої держави регіону. Негативні наслідки для національної безпеки 

України можуть оцінюватися як катастрофічні; 



регіональна війна, що може виникнути в разі збройної агресії двох і 

більше держав проти України. Негативні наслідки для національної безпеки 

України можуть оцінюватися як незворотні. 
13. Ураховуючи тенденції та умови розвитку воєнно-політичної 

обстановки у світі, Україна вважає, що збройна агресія, в результаті якої 

може виникнути локальна або регіональна війна проти неї, в 

середньостроковій перспективі є малоймовірною. 
14. Сучасним воєнним конфліктам притаманні такі риси: 
підвищення ролі політичних, економічних, інформаційних засобів під час 

підготовки і в ході воєнного конфлікту; 
збільшення ролі інформаційно-психологічних операцій у досягненні 

цілей воєнних конфліктів; 
створення коаліційних і багатонаціональних сил; 
залежність політичного рішення щодо участі у воєнному конфлікті від 

суспільної думки на внутрішньому та міжнародному рівнях; 
збільшення питомої ваги дій у повітряно-космічному просторі та 

розширення їх масштабів; 
постійне вдосконалення форм і способів ведення збройної боротьби, 

зокрема, асиметричних дій; 
широке застосування новітніх систем озброєння та військової техніки, 

високоточної зброї, засобів повітряного нападу, розвідки і радіоелектронної 

боротьби; 
підвищення оперативності та якості управління в результаті переходу до 

глобальних інтегрованих автоматизованих систем управління військами і 

зброєю; 
високий ступінь одночасного ураження військ і об'єктів на всю глибину 

ведення воєнних дій, широкий і швидкий маневр військами (силами) і 

вогнем, використання мобільних угруповань військ (сил). 
          III. Запобігання виникненню воєнних конфліктів. 

15. Основними цілями воєнної політики України щодо запобігання 

виникненню воєнних конфліктів є: 
зниження рівня напруженості воєнно-політичної обстановки і 

врегулювання суперечностей між сторонами воєнно-політичних відносин; 
усунення суперечностей шляхом досягнення комплексної 

збалансованості інтересів сторін воєнно-політичних відносин; 
сприяння паритетному та збалансованому скороченню збройних сил і 

озброєнь у регіоні та світі; 
удосконалення міжнародно-правових механізмів, спрямованих на 

недопущення застосування воєнної сили для вирішення проблемних питань 

воєнно-політичних відносин. 
16. Основоположними принципами воєнної політики України щодо 

запобігання виникненню воєнних конфліктів є: 
забезпечення обгрунтованості, послідовності і системності воєнної 

політики; 
дотримання без'ядерного статусу і політики позаблоковості; 



координація та узгодженість дій на міждержавному рівні. 
17. Основними шляхами запобігання виникненню воєнних конфліктів є: 
підвищення ролі та авторитету України на міжнародній арені; 
участь у міжнародних політичних, безпекових, економічних, культурних 

та інших організаціях, діяльність яких не суперечить нормам міжнародного 

права і законодавству України; 
активне сприяння розвитку сучасних систем колективної безпеки; 
забезпечення боєздатності Збройних Сил України та інших військових 

формувань на рівні, достатньому для стримування потенційного агресора від 

застосування воєнної сили проти України; 
юридично-правове оформлення міжнародних гарантій, наданих Україні у 

зв'язку з її відмовою від ядерної зброї; 
завершення договірно-правового оформлення державного кордону 

України; 
забезпечення інформаційної безпеки; 
зміцнення позитивного іміджу України на міжнародній арені шляхом 

активізації інформаційно-роз'яснювальної роботи з питань воєнної політики 

держави; 
дотримання міжнародних зобов'язань у сфері здійснення контролю над 

озброєннями; 
участь у міжнародних операціях, пов'язаних з урегулюванням криз, в 

антитерористичній і антипіратській діяльності відповідно до норм 

міжнародного права та законодавства України; 
надання гуманітарної допомоги державам, які цього потребують, у 

визначеному міжнародними нормами порядку; 
розширення міжнародного економічного співробітництва з питань 

розвитку адміністративно-територіальних одиниць, території яких 

прилягають до державного кордону України; 
підвищення життєвого рівня населення та подолання надмірного 

майнового розшарування в суспільстві; 
дотримання прав етнічних та релігійних меншин, забезпечення їх 

національно-культурних потреб. 
18. Україна дотримується політики позаблоковості, розцінює її як 

важливий фактор зниження напруженості воєнно-політичної обстановки в 

регіоні. 
19. Україна вважає намірами або діями інших держав такі дії, що 

створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування 

воєнної сили проти неї, а саме: 
висування ультимативних вимог, виконання яких може призвести до 

порушення територіальної цілісності та суверенітету України; 
припинення дипломатичних відносин з Україною; 
дозвіл іншої держави на використання власної території третьою 

державою (коаліцією) для підготовки та здійснення агресії проти України; 
економічну або інформаційну блокаду України; 



унеможливлення виконання суб'єктами забезпечення національної 

безпеки своїх функцій; 
проведення акцій, що порушують безпеку функціонування об'єктів 

ядерної, хімічної промисловості, оборонно-промислового комплексу, 

об'єктів, на яких зберігаються озброєння, військова техніка, боєприпаси, 

інших потенційно небезпечних об'єктів, у тому числі кібернетичних атак на 

зазначені об'єкти; 
демонстрацію воєнної сили, активізацію розвідувально-підривної 

діяльності проти України; 
фінансування непередбачених законом воєнізованих або збройних 

формувань на території України чи постачання їм зброї, боєприпасів, 

вибухових речовин або військової техніки; 
проведення загальної або часткової мобілізації в разі розгортання 

військових формувань поблизу державного кордону України; 
залишення без погодження з Україною пунктів дислокації підрозділами 

збройних сил іншої держави, які відповідно до укладених міжнародних 

договорів перебувають на території України, а також дії щодо застосування 

таких підрозділів проти третьої держави. 
20. З метою стримування потенційного агресора в разі виникнення 

передумов застосування воєнної сили Україна залежно від обставин може: 
активізувати дії в міжнародному інформаційному просторі; 
звернутися до Ради Безпеки ООН, інших міжнародних та регіональних 

організацій, впливових держав, держав - гарантів безпеки України відповідно 

до Меморандуму про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до 
Договору про нерозповсюдження ядерної зброї(далі - Будапештський 

меморандум) щодо здійснення заходів з недопущення застосування воєнної 

сили проти України; 
увести правовий режим воєнного (надзвичайного) стану; 
демонструвати власну обороноздатність, готовність і рішучість до 

відбиття агресії, здатність заподіяння потенційному агресорові неприйнятних 

втрат. 
          IV. Підготовка держави до збройного захисту національних 
інтересів. 

21. Основною метою підготовки держави до збройного захисту 

національних інтересів є досягнення рівня обороноздатності, достатнього для 

стримування інших держав від застосування воєнної сили проти України, а в 

разі воєнного конфлікту - для оперативного і злагодженого переходу держави 

з мирного на воєнний стан і відсічі збройній агресії, ліквідації (локалізації, 

нейтралізації) збройного конфлікту, територіальної оборони і цивільного 

захисту України. 
22. Під час підготовки держави до збройного захисту національних 

інтересів Україна дотримується таких основних принципів: 
оборонної достатності, що полягає у всебічному задоволенні потреб 

підготовки держави до збройного захисту національних інтересів з 

урахуванням поточного і прогнозованого характеру воєнно-політичної 
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обстановки, економічних і фінансових можливостей держави та пріоритету 

прогресивного соціально-економічного розвитку України; 
високої готовності держави, що передбачає ефективне переведення з 

мирного на воєнний стан і забезпечення належного рівня готовності до 

застосування Збройних Сил України та інших військових формувань; 
системності планування, що передбачає централізоване керівництво на 

основі цілісної системи стратегій, програм, планів і забезпечує всебічну 

підготовку держави до збройного захисту національних інтересів. 
23. Пріоритетними напрямами підготовки держави до збройного захисту 

національних інтересів є: 
удосконалення системи управління підготовки держави до збройного 

захисту національних інтересів на основі своєчасного виявлення, аналізу та 

наукового прогнозування воєнно-політичних ризиків, викликів і загрози 

застосування воєнної сили проти України; 
удосконалення функцій, завдань військових формувань та органів 

спеціального призначення відповідно до принципу оборонної достатності, 

оптимізація їх кількісно-якісних параметрів; 
ефективне застосування системи кадрового забезпечення 

централізованого типу, вдосконалення системи здійснення добору кадрів і 

комплектування військових формувань та органів спеціального призначення 

у ході їх професіоналізації; 
підвищення ефективності військово-патріотичного виховання громадян 

України, забезпечення престижу військової служби, вдосконалення системи 

життєзабезпечення Збройних Сил України та інших військових формувань; 
підвищення оперативних і бойових (спеціальних) можливостей Збройних 

Сил України та інших військових формувань шляхом оснащення їх 

відновленими, модернізованими і новими системами озброєння, військової та 

спеціальної техніки, підтримання на належному рівні боєздатності, 

мобілізаційної та бойової готовності; 
модернізація системи мобілізаційної підготовки держави відповідно до 

проведених реформ та економічних можливостей; 
виконання державних цільових програм реформування та розвитку 

оборонно-промислового комплексу, розвиток його наукового, науково-
технічного та виробничого потенціалу шляхом стимулювання 

фундаментальних і пошукових досліджень в інтересах забезпечення 

обороноздатності держави, створення наукоємної високотехнологічної 

продукції військового та подвійного призначення з урахуванням необхідності 

забезпечення раціонального балансу між міжнародною кооперацією, 

експортом озброєнь і державним оборонним замовленням; 
визначення і формування раціональних обсягів непорушних та 

мобілізаційних запасів, необхідних для забезпечення дій (діяльності) 

військових формувань та органів спеціального призначення і функціонування 

національної економіки в особливий період; 
розвиток інфраструктури регіонів з урахуванням потреб підготовки 

території держави до оборони. 



24. Досягнення необхідного рівня обороноздатності держави 

здійснюється шляхом формування і реалізації воєнно-економічної, військово-
промислової та військово-технічної політики. 

25. Метою воєнно-економічної політики з підготовки держави до 

збройного захисту національних інтересів є всебічне задоволення 

обгрунтованих і визначених з точки зору оборонної достатності потреб 

Збройних Сил України та інших суб'єктів забезпечення національної безпеки 

у фінансових і матеріальних ресурсах у мирний час та особливий період. 
26. Основні напрями воєнно-економічної політики: 
ресурсне забезпечення програм (планів) реформування і розвитку 

Збройних Сил України та інших військових формувань; 
удосконалення механізму формування і здійснення контролю за 

видатками державного бюджету, які передбачені на потреби оборони, 

оптимізація бюджетних витрат та забезпечення їх раціонального розподілу, в 

тому числі при формуванні державного оборонного замовлення, з 

дотриманням установлених пріоритетів; 
ресурсне забезпечення функціонування національної економіки, 

Збройних Сил України, інших військових формувань і вдосконалення їх 

мобілізаційної підготовки; 
ресурсне забезпечення соціальних гарантій військовослужбовців, членів 

їх сімей і працівників Збройних Сил України та інших військових 

формувань; 
ресурсне забезпечення утилізації надлишкових та непридатних для 

використання за призначенням зразків озброєння, військової та спеціальної 

техніки, боєприпасів і компонентів ракетного палива в рамках діючих 

державних програм; 
забезпечення відповідності програм (планів) підготовки держави до 

збройного захисту національних інтересів економічним і фінансовим 

можливостям держави. 
27. Метою військово-промислової політики з підготовки держави до 

збройного захисту національних інтересів є розвиток оборонно-
промислового комплексу, підтримка технічного оснащення Збройних Сил 

України та інших військових формувань на рівні сучасних вимог, зокрема 

шляхом розроблення, випробування, виробництва, модернізації, ремонту та 

утилізації озброєння, військової та спеціальної техніки. 
28. Основні напрями військово-промислової політики: 
реформування та інноваційний розвиток оборонно-промислового 

комплексу шляхом створення інтегрованих науково-виробничих структур і 

впровадження високих наукоємних технологій, у тому числі подвійного 

призначення, поєднання централізованого державного управління із 

сучасними ринковими механізмами, підвищення ролі та вдосконалення 

інституту генеральних конструкторів; 
організація вітчизняного, в тому числі ліцензійного та серійного, 

виробництва озброєння, військової і спеціальної техніки відповідно до 

завдань державних цільових оборонних програм з розроблення, модернізації 



та закупівлі озброєння і військової техніки для Збройних Сил України та 

інших військових формувань; 
залишення у державній власності стратегічно важливих для забезпечення 

обороноздатності держави підприємств; 
поступове оновлення науково-технічної та виробничо-технологічної бази 

оборонно-промислового комплексу, впровадження новітніх технологій; 
своєчасна утилізація надлишкових та непридатних для використання за 

призначенням зразків озброєння, військової, спеціальної техніки, 

боєприпасів і компонентів ракетного палива; 
удосконалення системи мобілізаційного розгортання оборонно-

промислового комплексу. 
29. Метою військово-технічної політики з підготовки держави до 

збройного захисту є технічне оснащення військових формувань та органів 

спеціального призначення озброєнням, військовою і спеціальною технікою 

(переважно вітчизняного виробництва) для виконання покладених на них 

завдань за призначенням. 
30. Основні напрями військово-технічної політики: 
підвищення темпів технічного оснащення військових формувань та 

органів спеціального призначення відновленими, модернізованими і новими 

зразками озброєння, військової та спеціальної техніки, у першу чергу 

автоматизованими системами управління і цифрового зв'язку, 

високоточними боєприпасами, авіаційною технікою, засобами 

протиповітряної оборони, бойовими кораблями та ракетними комплексами; 
підвищення технічної готовності озброєння, військової та спеціальної 

техніки військових формувань та органів спеціального призначення; 
розвиток випробувальної бази та полігонів; 
створення національної системи та нормативно-правової бази 

розроблення і виробництва озброєння, військової і спеціальної техніки, 

сумісної з відповідними системами провідних держав світу; 
забезпечення раціонального рівня стандартизації та уніфікації озброєння, 

військової, спеціальної техніки військових формувань та органів 

спеціального призначення. 
          V. Застосування воєнної сили у воєнних конфліктах. 

31. Метою застосування Україною воєнної сили є: 
у разі збройної агресії - примушення агресора до відмови від подальшого 

застосування воєнної сили з повним відновленням територіальної цілісності і 

суверенітету України, а також до надання гарантій щодо відшкодування 

завданих збитків; 
у разі збройного конфлікту - досягнення згоди між сторонами конфлікту 

про відмову від вимог, що порушують конституційний лад і територіальну 

цілісність України, від подальшого застосування воєнної сили, а також про 

роззброєння незаконних воєнізованих або збройних формувань. 
32. Під час застосування воєнної сили Україна керується такими 

принципами: 
незастосування воєнної сили першою; 



адекватність застосування воєнної сили масштабу збройної агресії 

(збройного конфлікту); 
дотримання норм міжнародного права. 
Україна не припинятиме спроб вирішення воєнного конфлікту за 

допомогою політичних, дипломатичних та інших інструментів. 
33. Дії, які Україна розглядає як збройну агресію, визначаються Законом 

України «Про оборону України». 
34. У разі збройної агресії або збройного конфлікту на державному 

кордоні Україна вживатиме такі дії: 
застосування Збройних Сил України та інших військових формувань 

відповідно до планів їх застосування, не виключаючи при цьому перенесення 

воєнних дій на територію агресора; 
здійснення територіальної оборони і цивільного захисту України 

відповідно до законодавства; 
звернення до Ради Безпеки ООН, інших міжнародних організацій, 

впливових держав, держав - гарантів безпеки України відповідно 

до Будапештського меморандуму з вимогою визнання акту збройної агресії 

та примушення агресора до припинення воєнних дій, відновлення 

територіальної цілісності і державного суверенітету України, відшкодування 

завданих Україні збитків; 
активізує дії в міжнародному інформаційному просторі з метою визнання 

і засудження світовою спільнотою акту збройної агресії, роз'яснення 

несправедливого стосовно України характеру воєнного конфлікту, 

політичної позиції та дій України щодо його вирішення. 
35. Україна, користуючись невід'ємним правом кожної держави на 

індивідуальну та колективну оборону в разі збройної агресії, не виключає 

можливості отримання військової допомоги від інших держав і міжнародних 

організацій. 
          VI. Прикінцеві положення. 

36. Воєнна доктрина є основою для підготовки та прийняття воєнно-
політичних і воєнно-стратегічних рішень, розроблення стратегій і програм у 

воєнній сфері. 
37. Керівництво суб'єктами забезпечення національної безпеки в частині 

заходів із запобігання виникненню воєнних конфліктів, підготовки держави 

до збройного захисту і захисту національних інтересів здійснюється 

Президентом України відповідно до Конституціїта законів України. 
38. Положення Воєнної доктрини уточнюються і доповнюються в 

установленому порядку з урахуванням змін воєнно-політичної обстановки у 

світі, характеру загрози застосування воєнної сили, умов соціально-
економічного розвитку України. 
39. Реалізація положень Воєнної доктрини забезпечується Президентом 

України, Радою національної безпеки і оборони України, Кабінетом 

Міністрів України, органами державної влади відповідно до повноважень, 

визначених Конституцією та законами України. 
 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1932-12
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2. Аналіз основних положеннь. 
          Україна обрала найбільш науково-обгрунтований шлях розбудови 

власних Збройних Сил. На першому етапі (16.07.90 р. - 24.08.91 р.) Україна 

визначилася зі своєю державністю. На другому - (24.08.91 р. - 9.04.92 р.) - 

Верховна Рада України прийняла загальну концепцію оборони і створення 

Збройних Сил, реалізувала її в ряді базових законів з військових питань і 

почала розбудову власних Збройних Сил. На третьому етапі (9.04.92 р. - н.ч.) 

на основі загальної концепції і законів підготовано Військову доктрину. На 

четвертому етапі слід очікувати затвердження вищим військовим 

керівництвом України окремих концепцій будівництва видів збройних сил і 

родів військ, що випливають з Військової доктрини, а на п'ятому етапі - 

розроблених на основі окремих концепцій програм будівництва армії і флоту. 

         Тут варто підкреслити, що Україна не лише міцно утримує ініціативу 

серед держав колишнього Союзу в розробці нормативної бази з оборонних 

питань, але і є першою в історії військового будівництва, яка перш ніж 

зарахувати першого солдата до власних Збройних Сил (3.01.92 р.), 

попередньо ухвалила закон про його соціальний захист (20.12.91 р.). Це стало 

можливим тому, що з вересня 1991 р. військові вчені України працюють у 

принципово нових якісних умовах - вони перестали займатися апологетикою 

вже прийнятих рішень і висловлювань керівників, а змогли з повною 

віддачею реалізувати своє основне призначення - на підставі досягнень 

сучасної військової науки готувати висновки і рекомендації для прийняття 

рішень. Якби не агонізуюча касатонівщина, результати військового 

будівництва були би помітними більш рельєфно.  

          Перебуваючи на третьому етапі військового будівництва, важливо 

бачити принципово нове явище у військовій політиці провідних 

індустріально розвинених держав: повномасштабне вирішення проблеми 

національної безпеки і її основної складової - військової безпеки. Тут слід 

засвоїти висновки наших істориків про те, що Україна уже двічі - в XVII 

столітті й на початку XX-го - не змогла здобути справжньої незалежності 

лише тому, що не вдалося забезпечити національну безпеку. Чи відповідає 

Військова доктрина України поточному моменту і чи виражені в ньому уроки 

власної історії? Перш ніж, чекати відповіді на це питання хочу привернути 

увагу до наступного.  

          Оскільки військова доктрина - документ державного значення і 

конституційного рівня, враховуючи, що вона є доктриною держави, а не її 

збройних сил, проект Військової доктрини України розроблявся в режимі 

повної гласності для всіх, кому доведеться реалізовувати її на практиці. З цієї 

причини проект привернув до себе значну увагу військових і цивільних 

фахівців, а також зумовив чимало публікацій в засобах масової інформації. 

За усього розмаїття думок, в публікаціях виокремлюється ряд авторів, які, не 

володіючи предметом розмови, але, стараючись підняти свій політичний 

статус, викривляють поняття національної безпеки, проводять надумане 



порівняння проекту нашої доктрини з "доктриною" колишнього Союзу, 

демонструють правовий нігілізм. В зв'язку з цим, вважаю своїм обов'язком 

внести ясність з ряду питань.   

          По-перше, в міжнародній практиці прийнято і закріплено в ряді 

багатосторонніх (двосторонніх) угод визначення поняття "національна 

безпека", розроблене Фондом міжнародної безпеки при ЮНЕСКО. 

       Згідно цього визначення національна безпека - стан суспільства при 

якому сукупність державних громадських гарантій, забезпечує його стійкий 

розвиток, захист базових інтересів нації, джерел її духовного і матеріального 

благополуччя від зовнішньої і внутрішньої загрози. (При цьому під нацією 

мається на увазі народ конкретної держави). Для підтримання такого стану 

держава створює систему забезпечення національної безпеки. Оскільки 

сукупність гарантій досягається комплексним використанням економічного, 

науково-технічного, військового та інформаційного потенціалів держави, то в 

спрощеному вигляді система забезпечення національної безпеки складається 

з чотирьох підсистем, кожна з яких наділена відповідними функціями. 

Підсистема військової безпеки становить собою військову організацію 

держави, що має потенційну спроможність засобами збройної боротьби 

завдати агресору недопустимих для нього збитків.  

      По друге, в колишньому Союзі військова доктрина, як офіційно 

прийнятий і юридично оформлений документ ніколи не існував. 1987яр. було 

прийнято лише політичний розділ військової доктрини країн-учасниць 

Варшавського договору. Щоправда, 1990 р. журнал "Военная мысль" 

опублікував проект військової доктрини СРСР, але з огляду на слабкий 

військово-теоретичний рівень, ця публікація зазнавала жорсткої критики і 

нині не розглядається серйозними дослідниками. Тому порівняння проекту 

Військової доктрини України з неіснуючою військовою доктриною 

колишнього Союзу виглядає досить анекдотично. 

       По-третє, нині в Російській Федерації є два проекти військової доктрини: 

основний - розроблений Генеральним штабом Росії приналежно до СНД і 

альтернативний - розроблений військовими вченими для Росії. Жодного 

проекту ще не розглянуто Верховною Радою Російської Федерації і 

здійснювати її порівняльний аналіз з проектом Військової доктрини України 

надто поспішно.  

       По-четверте, коаліційна військова доктрина Північно-атлантичного 

союзу (НАТО) 1991 р., національна військова стратегія США (читай - 

військова доктрина 1992яр.), основний і альтернативний проекти військової 

доктрини Російської Федерації носять яскраво виражений характер 

національної безпеки при всій різноманітності підходів до розробки цієї 

проблеми.  

  

        По-п'яте, при підготовці проекту Військової доктрини України було 



враховано пропозиції й рекомендації військового керівництва України та 

великої групи військових учених, які мають різні предмети наукових 

зацікавлень. В ході обговорення підготованого проекту від народних 

депутатів України надійшло понад 130 рекомендацій, а також 

альтернативний варіант народного депутата України генерал-полковника 

професора В.К. Стрельникова. З огляду на лаконічність альтернативного 

варіанту, він практично цілком увійшов до основного складу Військової 

доктрини України. 

  

         По-шосте, системний аналіз загальної концепції розбудови Збройних 

Сил і законів України з військових питань з цілковитою визначеністю 

дозволяє стверджувати, що для забезпечення своєї військової безпеки, як 

основної складової національної безпеки, Україна створює "власні" Збройні 

Сили з "сучасними" принципами їх комплектування, навчання і виховання, з 

"централізованим" керівництвом і єдиними поглядами на їх застосування. 

Концентрованим вираженням цих установок є Військова доктрина. Змінити її 

основний зміст можна лише змінивши закони, з яких вона випливає, але ніяк 

не навпаки. Прагнення вплинути на зміст законів у спосіб прийняття 

військової доктрини, що їм суперечить, свідчать про низьку правову 

культуру авторів, які публікують такі ідеї. 

          По-сьоме, особливості оборони території України полягають у високій 

щільності населення і підвищеній концентрації потенційно небезпечних 

об'єктів. Широко відомі наслідки подій в Муслюмово (Челябінська обл.), 

Бхопалі (Індія) і Чорнобилі переконливо доводять, що забезпечення 

військової безпеки України можливе лише в рамках системи забезпечення 

національної безпеки нашої молодої держави. 

         Геостратегічне розміщення України, специфіка організації оборони її 

території, повітряного й морського простору, глибокі перетворення, 

здійснювані в країні, відбулися на змісті факторів, які визначають першу 

Військову доктрину України за формою й змістом. Вперше імператив 

самозбереження ускладнив завдання національної військової думки - поряд з 

наукою перемагати - вміти запобігати війні. Поміркуйте самі. 

  

         Перше. В колишньому Союзі військова доктрина не могла бути 

прийнята на тій підставі, що її політичні установки щоразу перекраювалися 

під нового лідера і його висловлювання. Відсутність подібної практики в 

нашій державі уможливило знайти нову форму доктрини, структурними 

елементами якої є військово-політичний, військово-технічний і військово-

економічний розділи, що дає змогу торкнутися всіх сторін діяльності нашої 

молодої держави в галузі забезпечення власної військової безпеки. 

          Друге. Якщо порівняти підходи до військового будівництва 

колишнього Союзу і України, то можна побачити явну суперечність в 



оборонній практиці радянської держави: в політиці проголошувалося 

неприпустимість війни, а в техніці надавався пріоритет наступальним 

системам. І як наслідок - недовіра до політики Союзу і гонка озброєнь, яка 

призвела до зубожіння власного народу. В Військовій доктрині України 

усунено усякий дуалізм - установки і завдання кожного наступного розділу 

логічно випливають із попередніх. Ніколи, в жодному офіційно прийнятому 

документі на території колишнього Союзу так однозначно не ставилося 

запобігання війні в якості головного завдання, як це зроблено в Військовій 

доктрині України. 

  

          Третє. За своїм змістом Військова доктрина відповідає на два питання, 

фундаментальних для будь-якої держави, яка стала на шлях самостійного 

розвитку: як запобігти війні? і як будувати власні Збройні Сили? Тобто 

доктрина виходить за рамки забезпечення військової безпеки нашої країни і 

ми з вами стаємо свідками того, як на території колишнього Союзу вперше 

прийнято військову доктрину, яка має характер національної безпеки. 

  

          Певна річ, особливості й новизну не можна зводити лише до 

викладених вище аспектів. Вони значно різноманітніші й ширші. Проте, слід 

підкреслити, що об'єктивний аналіз військово-політичних, військово-

технічних, військово-економічних реалій, облік законів збройної боротьби і 

засад військового мистецтва дало змогу підготувати працюючу Військову 

доктрину.  

 

          Не дублюючи закони України з військових питань, військова доктрина 

містить сукупність установок з організації і забезпечення безпеки держави 

від зовнішніх військових посягань комплексом політичних, військових і 

економічних заходів. При цьому військове будівництво в Україні ведеться в 

інтересах власного захисту за умов виконання міжнародних договірних 

зобов'язань. 

  

         Установки, які відбивають завдання держави в запобіганні війни, 

викладено в першому розділі Військової доктрини України, і містять в собі 

елементи військової політики й військової стратегії. Відповідаючи на 

першочергове питання будь-якої військової доктрини - для чого потрібні 

державі власні збройні сили? - Україні вони необхідні для забезпечення 

військової безпеки, - Військова доктрина України орієнтує державу і її 

Збройні Сили на підготовку до оборони, а не для військових нападів на інші 

країни. При цьому оголошується відсутність територіальних претензій до 

інших держав і жоден народ не розглядається як противник.  

  

         Залишаючись послідовним у цьому питанні, доктриною передбачається 

заборона виробництва і застосування військами (силами) зброї масового 

знищення, регламентується початок військових дій лише з моменту 

військової агресії. 



  

          Завдання запобігання війні не нове - воно завжди стояло перед 

миролюбними державами і означало завчасне усунення небезпеки 

розв'язання війни. Спроби вирішити це завдання лише військовими засобами 

- у спосіб залякування потенційного агресора своєю військовою могутністю - 

успіху не мали і вели до виснаження мілітаризованої економіки і зубожіння 

народу. У зв'язку з цим військова доктрина, щоби не спровокувати проти 

України агресивні дії, дає установку на заборону пропаганди війни і 

втручання у внутрішні справи інших держав, на вирішення всіх 

міждержавних суперечностей політичними засобами при взаємному 

врахуванні інтересів військової безпеки інших держав, на суворе дотримання 

цілісності своєї території і на повагу незалежності будь-якої держави. 

  

          Оголошуючи мету військового будівництва і можливості власних 

Збройних Сил, Військова доктрина чітко визначає джерела зовнішньої 

військової небезпеки. Вони полягають в існуванні значної кількості держав з 

різними інтересами, що породжує економічні, політичні, соціальні й 

національно-етнічні суперечності, про існування яких свідчить постійна 

наявність зон підвищеної військової напруги, а також будівництво рядом 

держав власних збройних сил, які володіють значним наступальним 

потенціалом. 

  

          Враховуючи наявність джерел зовнішньої військової небезпеки, 

військовою доктриною не передбачається суперництва з іншими державами 

за військову перевагу, а дається установка на створення військового 

потенціалу на рівні оборонної достатності. Торкаючись характеру можливої 

війни, доктрина розглядає ядерну війну як самознищення і в цьому зв'язку 

дає орієнтир на можливу появу зброї, побудованої на нових фізичних 

принципах, здатних змінити не лише способи бойових дій, а й характер війни 

в цілому. 

  

          Враховуючи закони збройної боротьби, дотримуючись принципів 

військового мистецтва, а також беручи до уваги, що військова безпека 

складається з космічної, повітряної, наземної і морської безпеки, військова 

доктрина в другому розділі передбачає наявність у Збройних Силах повного 

комплексу органів управління, з'єднань і частин, наділених відповідними 

функціями. В цьому розділі поставлено головне оборонне завдання, яке 

полягає в підтриманні військового потенціалу, який забезпечує здатність 

Збройних Сил виконувати своє призначення за будь яких умов. Але 

необхідність підвищення військового потенціалу зовсім не означає установки 

на їх кількісне зростання. Мова йде про якісні параметри, які з чистої теорії 

переведені в площину практичної реалізації. До Збройних Сил України 

ставлять якісні вимоги: боєздатність, бойова ефективність, керованість, 

мобільність, інформованість, готовність відбити збройну агресію за будь-

яких умов, з будь-якого напрямку. Реалізація на практиці якісних параметрів 



дасть змогу не лише мати сучасну армію, але й дозволить їй відігравати 

могутню стримуючу роль і брати участь у вирішенні завдань запобігання 

війні. Доречно зауважити, що індустріально розвинені держави згодилися 

йти на скорочення військ і озброєння тому, що вивільнені при цьому засоби 

дають їм змогу фінансувати програми створення найновіших систем 

озброєнь, здатних підвищити військовий потенціал до рівня вищого, ніж до 

скорочення. Ось чому викладені в Військовій доктрині якісні параметри 

будівництва армії і флоту сприяють практичній реалізації оборонної 

достатності. 

          Бойовий і кількісний склад армії і флоту, а також об'єм їх 

мобілізаційних ресурсів установлюється в інтересах виконання головного 

оборонного завдання. В доктрині не дається і не може бути даний їх 

кількісний склад, бо кількісні параметри збройних сил змінюються в 

залежності від військово-політичної обстановки, якості озброєння і 

можливості економіки. 

          У доктрині не йдеться про одноактне створення власних Збройних Сил. 

Доктринні установки передбачають їх тривале функціонування, що знайшло 

своє вираження в постановці завдань з підготовки національних військових 

кадрів, мобілізаційних ресурсів і оборонної промисловості. В доктрині 

даються установки на розробку єдиної військово-технічної політики і 

програм розвитку сучасних систем озброєнь, на підвищення мобілізаційної 

готовності економіки і ефективності системи військового управління в 

мирний і військовий час. 

          Оборонна спрямованість розбудови армії і флоту регламентує 

Збройним Силам не лише готуватися до ведення оборонних дій, але й у 

мирний час виконати ряд підготовчих заходів: здійснювати постійну 

розвідку, нести бойове чергування (бойову службу), відпрацювати прийоми 

оборони і контрнаступу. Необхідно зазначити, що навмисна оборона вже 

успішно вирішувалася. Так, в літній кампанії 1943 р. оборона в стратегічному 

масштабі обумовила вирішальний перелом в ході Великої Вітчизняної війни. 

Але оборона не абсолютизується доктриною. Збройним Силам може бути 

надане право на застосування всіх форм і способів військових дій для 

виконання свого конституційного обов'язку. 

          Військово-економічні питання запобігання війні і будівництва власних 

Збройних Сил викладено в третьому розділі Військової доктрини. Тут дано 

установку на фінансування армії і флоту лише з державного бюджету, а в 

інтересах виконання основного оборонного завдання і будівництва Збройних 

Сил із врахуванням якісних параметрів, пріоритетним фінансуванням, ви- 

користуватимуться цільові перспективні програми, які передбачатимуть 

розробку високоточних систем та інших видів бойової техніки з потрібною 

мобільністю, малогабаритністю й значним запасом експлуатаційного 

ресурсу. При цьому, Військовою доктриною передбачається залучення до 



всіх видів забезпечення власних Збройних Сил як державних, так і приватних 

підприємств. 

          Значення Військової доктрини України, в такому вигляді, виходить за 

рамки свого прямого призначення. Це знаходить своє вираження в тому, що 

народ України і особовий склад Збройних Сил можуть засвоїти свої завдання 

в галузі зміцнення обороноздатності нашої молодої держави. Відкрите 

викладення положень доктрини ставить до відома світового співтовариства 

суть військової політики України і, водночас, служить попередженням 

можливому агресору про невідворотність відплати в разі нападу на Україну. 

Таким чином, Військова доктрина України має характер національної 

безпеки, містить установки на навмисну оборону і не суперечить принципам 

європейської й міжнародної безпеки. 

 


