
Указ 

Президента України
{Указ втратив чинність на підставі Указу Президента №   555/2015 від 24.09.2015  }

Про Воєнну доктрину України

{Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента 
№ 800/2004 від 15.07.2004 
№ 702/2005 від 21.04.2005 
№ 518/2009 від 08.07.2009 
№ 390/2012 від 08.06.2012}

Відповідно  до  статті  2 Закону  України  "Про  основи  національної  безпеки
України"пост ановляю :

1. Затвердити Воєнну доктрину України (додається).

2.  Кабінету  Міністрів  України  внести  в  установленому  порядку  пропозиції  щодо
приведення актів законодавства у відповідність із цим Указом.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ 
15 червня 2004 року 

№ 648/2004

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Указом Президента України 

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

від 8 червня 2012 року № 390/2012)

ВОЄННА ДОКТРИНА УКРАЇНИ

I. Загальні положення
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1. Воєнна доктрина України (далі - Воєнна доктрина) - 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;

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
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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 обстановки, економічних і фінансових можливостей держави та
пріоритету прогресивного соціально-економічного розвитку України;
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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.
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