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Додаток 

 
Позиція групи РПР Національна безпека і оборона  

щодо Проекту Закону про національну безпеку України 
 (реєстр. №8068 від 28.02.2018) 

 

Експерти групи з питань реформування національної безпеки і оборони 
Реанімаційного Пакету Реформ проаналізували Проект Закону про національну 
безпеку України (реєстр. №8068 від 28.02.2018) та прийшли до висновку, що 
проект містить ряд суттєвих недоліків і потребує доопрацювання.  

Законопроект має бути доопрацьовано відповідно до Конституції України, 
принципів та стандартів НАТО, з врахуванням положень нової Стратегії 
національної безпеки України, цілей реформ, визначених  Стратегічним 
оборонним бюлетенем. 

Надаємо основні зауваження і пропозиції: 

До розділу І Загальні положення 

1. Привести термінологію законопроекту у відповідність до стандартів НАТО. 
Зокрема, замінити в проекті поняття «оборонно-промисловий комплекс» на 
«військово-промисловий комплекс». 

2. Визначення національної безпеки України демонструє «пасивне» розуміння 
безпеки, орієнтоване виключно на захист національних інтересів. Доцільно 
доповнити, що крім захисту, забезпечення умов для реалізації національних 
інтересів має бути основним завданням політики держави у сфері національної 
безпеки (стаття 1). 

 

До розділу ІІ Засади національної безпеки України 

3. В проекті не розкрите поняття «національні цінності» та їх зв’язок з поняттям 
«національний інтерес». Національні цінності є незмінними основами буття 
народу, нації, держави, тоді як національні інтереси спрямовані на реалізацію 
національних цінностей. Зокрема, державний суверенітет, територіальна 
цілісність, демократичний конституційний лад є національними цінностями, в 
той час як інтеграція України до ЄС або вступ до НАТО є національним 
інтересом (стаття 1 і 3). 
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4. У законопроекті не достатньо окреслені ключові галузеві види безпеки, 

зокрема інформаційна, економічна, соціальна, екологічна тощо, що матиме 
наслідком дисбаланс в системі захисту національної безпеки України. Поряд з 
комплексною стратегією національної безпеки необхідно передбачити 
прийняття галузевих доктрин безпеки, що підсумовуються у стратегії 
національної безпеки. 

До розділу ІІІ Демократичний цивільний контроль 

5. Пропонуємо створити інститут військового омбудсмена для захисту прав 
військовослужбовців. 

6. Передбачити, що Президент як Верховний Головнокомандувач є не тільки 
суб’єктом, але об’єктом демократичного цивільного контролю, зокрема з боку 
парламенту та громадянського суспільства. 

7. Передбачити парламентський нагляд за діяльністю Служби безпеки України.  
8. Діяльність державних органів з питань оборони та з питань розвідки має бути 

предметом контролю з боку окремих парламентських комітетів. 
9. Пропонуємо доповнити статтю 7 «Контроль, що здійснюється КМУ»  стосовно 

ролі КМУ в управлінні військово-промисловим комплексом, а саме,  після слів 
«…про стан справ у підпорядкованих органах сектору безпеки і оборони» 
доповнити словами: «, та у державних підприємствах, військово-промислового 
комплексу (як унітарних, так і корпоратизованих, якщо частка власності 
держави в корпоратизованих підприємствах становить більше 50 відсотків)».  

10. Доповнити законопроект положеннями щодо деполітизації Збройних сил 
України та контролю за її дотриманням, як одного з ключових елементів 
демократичного цивільного контролю.  

11. Включити в  перелік інструментів громадського контролю участь в роботі  
громадських рад при органах державної влади, які входять до сектору безпеки і 
оборони (стаття 10). 

 
До розділу ІV Сектор безпеки і оборони 

12. Привести повноваження усіх органів державної влади у сфері національної 
безпеки і оборони у відповідність до положень Конституції України. 

13. Передбачити чітке розділення та узгодженість функцій Верховного 
Головнокомандувача ЗСУ, Головнокомандувача ЗСУ, Начальника 
Генерального Штабу ЗСУ та Міністра оборони України. Головнокомандувач 
ЗСУ має підпорядковуватися Міністру оборони. 

14. Посилити повноваження КМУ у визначенні та нейтралізації загроз для 
національної безпеки України. 

15. Стаття 15. Міністерство оборони України, п.7 та п.8 визначає призначення 
Міністра оборони та його заступників з числа цивільних осіб. При цьому не 
визначено вимоги до цивільних осіб. Пропонуємо доповнити п.7 та 2 абзац п.8 
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словами, «з числа цивільних осіб, які не були на військовій службі або на 
службі в інших складових сектору безпеки і оборони протягом десяти років до 
моменту їх призначення». 

16. Вважаємо не доцільним доповнення повноважень РНБО координуючими 
функціями. Для цього потрібно створити спеціалізоване Агентство 
національної безпеки (стаття 14). 

17. Законопроектом визначені повноваження органів і процедури, що стосуються 
тільки Сектору безпеки і оборони. Суб’єкти та об’єкти забезпечення 
національної безпеки в проекті закону не визначені (розділ 4). 

18. До переліку складових сектору безпеки і оборони не включено Державне 
агентство резерву, Державну службу експортного контролю, Територіальну 
оборону (стаття 12). 

19. Викласти пункт перший статті 23 (Центральний орган виконавчої влади, що 
забезпечує формування та реалізує державну військово-промислову політику) у 
наступній редакції: 

“1. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та 
реалізує державну військово-промислову політику, є головним органом у 
системі центральних органів виконавчої влади, який визначає пріоритетні 
напрями розвитку військово-промислового комплексу, забезпечує 
нормативно-правове регулювання у цій сфері, аналізує стан та тенденції 
розвитку військово-промислового комплексу України, розробляє та 
організовує виконання державних програм розвитку військово-
промислового комплексу. 
2. Головним завданням військово-промислового комплексу України є 
забезпечення оперативних спроможностей сил та засобів сектору безпеки і 
оборони шляхом постачання нових і модернізації наявних зразків 
озброєння, військової та спеціальної техніки задля підвищення 
обороноздатності та захисту суверенітету України у спосіб, що сприяє 
розвитку економіки держави”. 

 
До розділу V Планування у сферах національної безпеки і оборони 

20. Проект не відповідає положенням чинного Закону Про організацію оборонного 
планування. Рекомендуємо привести усі види безпекового планування до 
стандартів держав-членів НАТО. 

21. Викласти абзац другий ст. 35 в наступній редакції: «Обсяг видатків на 
фінансування сектору безпеки і оборони має становити не менше п'яти 
відсотків запланованого обсягу внутрішнього валового продукту, з яких не 
менше трьох відсотків – на фінансування сил оборони, та не менше 0,5 відсотка 
валового внутрішнього продукту на забезпечення розвитку військово-
промислового комплексу». 
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22. Окрім оборонного планування та планування у сфері національної безпеки 

пропонуємо передбачити планування галузевих видів безпекової діяльності.  
 

До розділу VІ Прикінцеві та перехідні положення 

23. Доповнити п.5: «Кабінету Міністрів України у тримісячний термін з дати 
набуття чинності цього закону створити ЦОВВ, що забезпечує формування та 
реалізує державну військово-промислову політику». 

24. Доповнити п.5: «Кабінету Міністрів України у шестимісячний термін з дати 
набуття чинності цього закону розробити та внести до ВР зміни до ЗУ «Про 
державну таємницю» в частині зниження рівня секретності в секторі безпеки та 
оборони, зокрема в оборонних закупівлях відповідно до стандартів  НАТО,  а 
саме: 

a. передбачити, що не буде відноситься до державної таємниці інформація 
про закупівлю товарів, робіт і послуг для забезпечення Збройних Сил 
України та інших військових формувань та правоохоронних органів, у 
тому числі за державним оборонним замовленням; 

b. передбачити, щоб уповноважений орган (МЕРТ або інший 
уповноважений ЦОВВ) оприлюднював на його веб-порталі інформацію 
про реєстр виробників продукції, робіт і послуг оборонного призначення, 
що приймають участь у виконанні державного оборонного замовлення; 

c. передбачити, щоб державні замовники з оборонного замовлення  
звітували про результати здійснення процедур закупівлі, укладення та 
виконання державних контрактів з оборонного замовлення (у частині, що 
не містить державної таємниці) з оприлюдненням звіту уповноваженим 
органом (МЕРТ або інших уповноважених ЦОВВ) на його веб-порталі.  


