
РАДА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ
РІШЕННЯ

від 6 травня 2015 року
Введено в дію  

Указом Президента України  
від 26 травня 2015 року № 287/2015

Про Стратегію національної безпеки України
{Рішення введено в дію Указом Президента № 287/2015 від 26.05.2015}

Розглянувши проект Стратегії національної безпеки України 
та попередні результати проведення комплексного огляду сектору 
безпеки і оборони України, Рада національної безпеки і оборони 
України вирішила :
1. Схвалити проект Стратегії національної безпеки України та за-

пропонувати її Президентові України для затвердження.
2. Роботу Міністерства оборони України з організації проведення 

комплексного огляду сектору безпеки і оборони України визнати 
недостатньо ефективною.

3. Кабінету Міністрів України:
1) завершити до 30 травня 2015 року виконання заходів комплекс-

ного огляду сектору безпеки і оборони України;
2) розробити та внести у місячний строк в установленому поряд-

ку на розгляд Ради національної безпеки і оборони України 
комплексні пропозиції щодо реформування органів сектору 
безпеки і оборони України;

3) забезпечувати залучення громадськості до підготовки проек-
тів стратегічних документів з питань реформування Збройних 
Сил України, інших утворених відповідно до законів України 
військових формувань та правоохоронних органів держави;

4) забезпечити підготовку до 25 червня 2015 року з метою забез-
печення послідовного переозброєння Збройних Сил України 
та інших військових формувань на нові зразки озброєння та 
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військової техніки проекту концепції Державної цільової обо-
ронної програми розвитку озброєння та військової техніки на 
період 2016-2020 років;

5) затвердити у тримісячний строк нову редакцію Морської док-
трини України;

6) ужити в установленому порядку заходів щодо вдосконалення 
законодавства у сфері безпеки і оборони України з урахуван-
ням нової Стратегії національної безпеки України;

7) підготувати разом із Національним інститутом стратегічних 
досліджень і подати в установленому порядку пропозиції 
щодо системи індикаторів (показників) стану національної 
безпеки.

4. Міністерству оборони України доопрацювати у місячний строк з 
урахуванням зауважень Спільної робочої групи Україна - НАТО з 
питань воєнної реформи високого рівня проекти концептуальних 
документів у сфері національної безпеки і оборони.

Секретар Ради національної  
безпеки і оборони України                    О. ТУРЧИНОВ
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RADA BEZPIECZEŃSTWA I OBRONY NARODOWEJ 
UKRAINY

decyzja

z dnia 6 maja 2015 r.

(wprowadzona na podstawie dekretu Prezydenta Ukrainy  
z dnia 26 maja 2015 r.)

o strategii bezpieczeństwa narodowego Ukrainy1 

Rozpatrując projekt strategii bezpieczeństwa narodowego Ukrainy, 
a także wcześniejsze wyniki przeprowadzenia kompleksowej kontroli 
sektora bezpieczeństwa i obrony Ukrainy, Rada Bezpieczeństwa i Obrony 
Narodowej Ukrainy postanowiła: 
1. Uchwalić projekt strategii bezpieczeństwa narodowego Ukrainy oraz 

przedłożyć go Prezydentowi Ukrainy w celu jego zatwierdzenia. 
2. Prace Ministerstwa Obrony Ukrainy związane z organizacją przepro-

wadzenia kompleksowej kontroli sektora bezpieczeństwa i obrony 
uznać za niewystarczająco skuteczne.  

3. Gabinetowi Ministrów Ukrainy:
1) zakończyć do dnia 30 maja 2015 r. czynności związane z przepro-

wadzaniem kompleksowej kontroli sektora bezpieczeństwa i obro-
ny Ukrainy;

2) opracować oraz w terminie miesiąca przedłożyć w ustalonym po-
rządku dla rozpatrzenia przez Radę Bezpieczeństwa i Obrony Na-
rodowej Ukrainy założeń w sprawie reform organów sektora bez-
pieczeństwa i obrony Ukrainy;  

3) zapewnić społeczeństwu udział w przygotowaniach projektów 
strategicznych dokumentów w sprawie przeprowadzenia reform 
Sił Zbrojnych Ukrainy, innych formacji wojskowych, utworzonych 
zgodnie z ustawodawstwem Ukrainy, oraz państwowych orga-
nów ścigania;

4) zapewnić przygotowanie do dnia 25 czerwca 2015 r. spójnej mo-
dernizacji Sił Zbrojnych Ukrainy oraz innych formacji wojskowych 
zgodnie z nowymi standardami uzbrojenia i technologii wojsko-

1 Tekst decyzji opublikowany w: Офіційний вісник України від 2015 р., № 43, 
стор. 15, ст. 1353. Tekst właściwej strategii bezpieczeństwa narodowego Ukrainy stanowi 
załącznik do decyzji. 
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wej, przewidzianymi w programie rozwoju oraz technologii woj-
skowej na lata 2016-2020 projektu Obrony narodowej;

5) w terminie trzech miesięcy zatwierdzić nowe brzmienie Morskiej 
Doktryny Ukrainy; 

6) podjąć w ustalonym porządku odpowiednie środki w celu zno-
welizowania ustawodawstwa w sferze bezpieczeństwa i obrony 
Ukrainy z uwzględnieniem nowej Strategii bezpieczeństwa naro-
dowego Ukrainy;  

7) przygotować wraz z Narodowym Instytutem Badań Strategicz-
nych oraz przedłożyć w ustalonym porządku założenia w sprawie 
systemu wskaźników stanu bezpieczeństwa narodowego.

4. Ministerstwu Obrony Ukrainy dopracować w terminie miesiąca, 
z uwzględnieniem uwag wspólnej grupy roboczej Ukraina – NATO 
w sprawie wojskowej reformy wysokiego szczebla, projekt konstruk-
tywnych dokumentów w sferze bezpieczeństwa i obrony narodowej. 

Sekretarz Rady Bezpieczeństwa 
i Obrony Narodowej Ukrainy         Oleksandr Turczynow

tłum. Iryna Kozak*2

∗ Mgr, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.


