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STRATÉGIA NÁRODNEJ BEZPEČNOSTI UKRAJINY 

 (neoficiálny preklad) 

 

Schválená nariadením                                                  

prezidenta Ukrajiny                                                                      

dňa 26.5.2015 pod č.287/2015 

 

 

1.Východiskové pozície 

Revolúcia dôstojnosti (november 2013 - február 2014) proti skorumpovanej vláde, ktorá 

vedome ignorovala práva, slobody a legitímne záujmy občanov a ktorá sa pod vonkajším 

tlakom usilovala zabrániť európskej túžbe ukrajinského národa, otvorila Ukrajine možnosti 

pre vybudovanie nového systému vzťahov medzi občanom, spoločnosťou a štátom  a to na 

základe hodnôt slobody a demokracie. 

Rusko v úsilí zabrániť snahe ukrajinského národa smerovať k európskej budúcnosti, 

okupovalo časť územia Ukrajiny - Autonómnu republiku Krym a mesto Sevastopoľ, rozpútalo 

vojenskú agresiu na východe Ukrajiny a snaží sa rozbiť jednotu demokratického sveta ako aj 

revidovať svetové usporiadanie, ktoré bolo vytvorené po 2. svetovej vojne. Taktiež sa snaží 

podkopať základy medzinárodnej bezpečnosti a medzinárodného práva a zabezpečiť 

beztrestné použitie sily na medzinárodnej aréne.  

Ruská hrozba, ktorá ma dlhodobý charakter a vytvára fundamentálne zmeny vo vonkajšom 

a vnútornom bezpečnostnom prostredí Ukrajiny. Tieto vyvolávajú nevyhnutnosť vytvorenia 

nového systému zabezpečenia národnej bezpečnosti Ukrajiny, čo predvída Stratégia.  

Politika národnej bezpečnosti Ukrajiny je založená na dodržiavaní noriem a princípov 

medzinárodného práva. Ukrajina bude brániť svoje základné hodnoty, určené ústavou 

a zákonmi Ukrajiny – nezávislosť, teritoriálnu celistvosť a suverenitu, dôstojnosť človeka, 

jeho práva a slobody, demokraciu, zvrchovanosť práva, zabezpečenie blahobytu, mier 

a bezpečnosť. Ich ochranu zabezpečia efektívne ozbrojené sily Ukrajiny a iné vojenské 

štruktúry, spravodajské (rozviedka, kontrarozviedka) služby a organy činné v trestnom 

konaní, ktoré sú vytvorené v súlade so zákonmi Ukrajiny a tiež aj dynamický rozvoj 

ekonomiky Ukrajiny.   

Táto stratégie je nasmerovaná na realizáciu v nej určených priorít štátnej politiky národnej 

bezpečnosti a tiež reforiem do roku 2020, ktoré predpokladá  Dohoda o asociácii Ukrajiny do 

EÚ, ktorá bola ratifikovaná zákonom Ukrajiny č.1678-UP zo 16.9.2014 a tiež v Stratégii 

trvalého rozvoja „Ukrajina-2020“, schválenej nariadením prezidenta Ukrajiny č.5 zo 

dňa 12.1.2015.  
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2. Ciele stratégie 

Hlavnými cieľmi tejto stratégie sú: 

 minimalizácia hrozieb štátnej suverenite a vytváranie podmienok pre obnovenie 

územnej celistvosti Ukrajiny v rámci medzinárodne uznávaných hraníc a garantovanie 

mierovej budúcnosti na Ukrajine ako zvrchovaného a nezávislého, demokratického, 

sociálneho a právneho štátu; 

 posilnenie práva a slobôd človeka a občana, zabezpečenie novej kvality ekonomického, 

sociálneho a humanitárneho rozvoja, zabezpečenie integrácie Ukrajiny do Európskej 

únie a vytváranie podmienok pre vstup do NATO.   

Pre dosiahnutie týchto cieľov je potrebné zabezpečiť: 

 posilnenie  ukrajinského štátu cestou zabezpečenia postupného sociálno-politického 

a sociálno-ekonomického rozvoja Ukrajiny; 

 kvalitatívne novú štátnu politiku, zameranú na efektívnu ochranu národných záujmov 

v ekonomickej, sociálnej, humanitárnej a iných sférach, ako aj komplexné reformovanie 

systému zabezpečenia národnej bezpečnosti a vytvorenie efektívneho sektoru 

bezpečnosti a obrany; 

 nové zahranično-politické postavenie Ukrajiny vo svete v podmienkach nestabilného 

globálneho bezpečnostného systému. 

 

3. Aktuálne hrozby národnej bezpečnosti 

3.1. Agresívna činnosť Ruska realizovaná za účelom vyčerpania ukrajinskej ekonomiky 

a narušenia sociálno-politickej stability s cieľom zlikvidovania Ukrajiny a získania  jej 

územia, najmä :  

 vojenskou agresiou, účasťou pravidelných vojsk, poradcov, inštruktorov a žoldnierov v 

bojových operáciách na území Ukrajiny; 

 prieskumno-podvratnou a diverznou činnosťou, akciami zameranými na podnecovanie 

obyvateľstva k vzájomnej medzietnickej, medzikonfesnej a sociálnej nevraživosti i 

nenávisti, separatizmu a terorizmu a tiež komplexnou podporou, najmä vojenskou, 

bábkových kvázi štátnych útvarov na dočasne okupovaných územiach Doneckej a 

Luhanskej oblasti; 

 dočasnou okupáciou územia Autonómnej republiky Krym a mesta Sevastopoľ a ďalšou 

činnosťou zameranou na destabilizovanie situácie v Balticko-Čiernomorsko-Kaspickom 

regióne; 

 zvyšovaním počtu vojenských zoskupení pri hraniciach Ukrajiny a na dočasne 

okupovanom území Ukrajiny, vrátane rozmiestnenia taktických jadrových zbraní na 

polostrove Krym; 
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 blokovaním úsilia Ukrajiny, ktorá sa snaží zabrániť monopolizácii strategických odvetví 

národnej ekonomiky ruským kapitálom, najmä pozbavením sa závislosti na 

monopolných dodávkach kritických surovín, v prvom rade energetických zdrojov; 

 obchodno-ekonomickou vojnou; 

 informačne-psychologickou vojnou, ponižovaním ukrajinského jazyka a kultúry, 

falšovaním ukrajinských dejín, ako aj tvorbou alternatívnych, skresľujúcich obrazov 

reálneho sveta ruskými hromadnými oznamovacími prostriedkami.  

 

3.2. Neefektívnosť systému zabezpečenia  národnej bezpečnosti a obrany Ukrajiny: 

 nevytvorenie sektora bezpečnosti a obrany Ukrajiny (ďalej len -  sektor bezpečnosti a 

obrany) ako komplexného funkčného spojenia, riadeného z jedného ústredia; 

 inštitucionálna slabosť, neprofesionalita, štrukturálna nevyváženosť orgánov  

bezpečnosti a obrany; 

 nedostatočné zdrojové zabezpečenie a neefektívne využívanie zdrojov sektora obrany a 

bezpečnosti; 

 chýbajúce efektívne vonkajšie záruky bezpečnosti Ukrajiny; činnosť nezákonných 

ozbrojených zoskupení, narastanie kriminality a  nezákonné použitie strelných zbraní. 

 

3.3. Korupcia a neefektívny systém štátneho riadenia:  

 rozšírenie korupcie, jej zakorenenie vo všetkých sférach štátneho riadenia; 

 slabosť, neprofesionalita,  zastaraný model spoločenských inštitútov, 

deprofesionalizácia a degradácia štátnej služby; 

 činnosť štátnych orgánov v  prospech podnikateľských a osobných  záujmov spôsobuje 

porušovanie práv, slobôd a legitímnych záujmov občanov a subjektov hospodárskej 

činnosti.  

 

3.4. Ekonomická kríza, vyčerpanie finančných zdrojov štátu a pokles životnej úrovne 

obyvateľstva: 

 monopolno-oligarchický, nízko technologický, zdrojovo náročný ekonomický model;   

 nedostatočne jasne definované strategické ciele, prioritné smerovanie a úlohy sociálno-

ekonomického, vojensko-ekonomického i vedecko-technického rozvoja Ukrajiny a tiež 

účinné mechanizmy koncentrácie zdrojov na dosiahnutie týchto cieľov; 

 vysoká úroveň „tieňovej ekonomiky“ a kriminalizovania národnej ekonomiky, 

kriminálno-klanový systém rozdeľovania verejných zdrojov; 

 deformované štátne riadenie a korupčný tlak na biznis; nadmerná závislosť národnej 

ekonomiky od vonkajších trhov; neefektívne spravovanie štátneho dlhu; 
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 pokles blahobytu domácností a rastúca úroveň nezamestnanosti; zintenzívnenie 

migračných procesov v dôsledku bojových akcií; likvidovanie ekonomiky a systémov 

zabezpečenia života na dočasne okupovaných územiach, strata ľudského potenciálu a 

tiež nelegálne vyvezenie výrobných zariadení na územie  Ruska. 

 

3.5. Hrozby pre energetickú bezpečnosť: 

 narušenie trhových mechanizmov v energetickom sektore, nedostatočná úroveň 

diverzifikácie zdrojov dodávok energii a technológií; 

 kriminalita a skorumpovanosť energetickej sféry, nefunkčná politika energetickej 

efektivity a energetického zabezpečenia. 

 

3.6. Hrozby v informačnej sfére: vedenie informačnej vojny proti Ukrajine: 

 vedenie informačnej vojny proti Ukrajine;  

 chýbajúca ucelená komunikačná politika štátu, nedostatočná úroveň mediálnej kultúry 

spoločnosti. 

 

3.7. Hrozby kybernetickej bezpečnosti a bezpečnosti informačných zdrojov: 

 zraniteľnosť kritickej infraštruktúry a vládnych informačných zdrojov počítačovými 

útoky; 

 fyzická a morálna zastaranosť systému ochrany štátneho tajomstva a iných druhov 

utajovaných informácií. 

 

3.8. Hrozby bezpečnosti kritickej infraštruktúry: 

 kritické opotrebovanie základných objektov infraštruktúry Ukrajiny a nedostatočná 

úroveň ich fyzickej ochrany; 

 nedostatočná ochrana kritickej infraštruktúry pred teroristickými útokmi a diverznou 

činnosťou; 

 neefektívne riadenie bezpečnosti kritickej infraštruktúry a systémov zabezpečenia 

života. 

 

3.9. Hrozby ekologickej bezpečnosti: 

 nadmerný antropogénny vplyv a vysoká úroveň technologického zaťaženia územia 

Ukrajiny; 
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 negatívne ekologické dopady Černobyľskej katastrofy; veľké množstvo produkcie 

výrobného i spotrebiteľského odpadu a nevhodná úroveň ich druhotného využitia, 

recyklácie a likvidácie; 

 neuspokojivý stav jednotného štátneho systému a síl civilnej obrany, systému 

monitorovania životného prostredia. 

 

4. Prioritné smerovanie štátnej politiky národnej bezpečnosti Ukrajiny 

4.1. Obnovenie teritoriálnej celistvosti Ukrajiny   

Obnova územnej celistvosti Ukrajiny a integrity demokratických inštitútov na celom jej 

území, reintegrácia  dočasne okupovaných území po ich oslobodení je strategickou úlohou 

politiky národnej bezpečnosti. 

Vychádzajúc z priority využívania mierových prístupov, Ukrajina bude využívať všetky 

možné prostriedky ochrany svojej územnej celistvosti, ktoré nie sú v rozpore 

s medzinárodným právom. 

Kľúčom k národnej bezpečnosti a obnoveniu územnej celistvosti Ukrajiny sú silné Ozbrojené 

sily Ukrajiny a iné, v súlade s legislatívou Ukrajiny vytvorené vojenské zoskupenia, ktoré sú 

vybavené modernými zbraňami a vojenskou technikou a tiež aktívna zahranično-politická 

činnosť, efektívne spravodajské služby ako aj orgány činné v trestnom konaní. 

 

4.2. Vytvorenie efektívneho sektora bezpečnosti a obrany  

Reformovanie a rozvoj sektora bezpečnosti a obrany má zabezpečiť adekvátne a flexibilné 

reagovanie na hrozby, pritom racionálne využívať možnosti a zdroje - sú prioritou politiky 

národnej bezpečnosti. K tomu je nevyhnutné zabezpečiť: 

 komplexné zdokonalenie legislatívy otázok národnej bezpečnosti a obrany Ukrajiny, 

najmä schválenie zmeny zákona Ukrajiny "O národnej bezpečnosti Ukrajiny“, ktorým 

sa určí mechanizmus riadenia sektora národnej bezpečnosti a obrany, stanoví štruktúra 

a zloženie sektora bezpečnosti a obrany, systému riadenia, koordinácie a ich 

vzájomnej spolupráce; 

 centralizované riadenie sektora bezpečnosti a obrany v čase mieru, v krízových 

situáciách a výnimočnom stave, ktoré ohrozujú národnú bezpečnosť a tiež koordináciu 

medzirezortnej spolupráce; 

 harmonizácia koncepcií (programov) reformy a rozvoja orgánov sektora obrany 

i bezpečnosti a obranno-priemyselného komplexu podľa jednotného plánu; 

 zdokonalenie štátneho systému strategického plánovania a vytvorenie jednotného 

systému monitoringu, analýz, prognóz a prijímania riešení v sfére národnej 

bezpečnosti a obrany ako aj zabezpečenie efektívnej koordinácie a fungovanie 

jednotného systému situačných centier jednotlivých orgánov štátnej moci v oblasti 

bezpečnosti a obrany; 
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 aplikovanie integrovaného systému vzdelávania, bojovej a špeciálnej prípravy 

personálu pre zamestnancov sektora bezpečnosti a obrany so zapojením učiteľov, 

inštruktorov z členských štátov NATO a EÚ ako aj vytvorenie novej kultúry 

bezpečnosti; 

 zdokonalenie fiškálnej politiky v oblasti zabezpečenia národnej bezpečnosti a obrany 

Ukrajiny cestou postupného zvyšovania rozpočtových výdavkov orgánov sektora 

bezpečnosti a obrany na rozvoj, bojový výcvik a operatívnu činnosť v súlade s praxou 

členských štátov NATO; 

 využívanie programového cieleného prístupu na stanovenie objemov finančných 

a materiálno-technických zdrojov potrebných pre efektívne fungovanie orgánov 

sektora bezpečnosti a obrany a tiež obranno-priemyselného komplexu; 

 profesionalizácia sektora bezpečnosti a obrany, zvyšovanie odbornej úrovne 

personálu, efektívna motivácia pre náležité plnenie zadaných úloh a tiež maximálne 

účelné redukovanie zabezpečovacích jednotiek v orgánoch daného sektora; 

 kvalitatívne zdokonalenie systému demokratickej občianskej kontroly orgánov sektora 

bezpečnosti a obrany, posilnenie parlamentnej kontroly v tejto oblasti; 

 rozvoj systému vojensko-vlasteneckej výchovy, zavedenie programov  vojenskej 

prípravy a civilnej obrany v základných, odborných a vysokých školách. 

 

4.3. Zvýšenie obranyschopnosti štátu 

Zabezpečenie pripravenosti štátu, jeho ekonomiky a spoločnosti na obranu a odrazenie 

vonkajšej agresie v  akýchkoľvek jej formách  a prejavoch (najmä v hybridnej vojne) a tiež 

zvýšenie úrovne obranyschopnosti štátu, sú kľúčovými prioritami politiky národnej 

bezpečnosti.  

Základnými úlohami v tejto sfére sú: 

 príprava štátu na odrazenie ozbrojenej agresie, posilnenie schopnosti orgánov štátnej 

vlády, vojenského velenia a orgánov samosprávy, síl obrany, systému civilnej obrany, 

obranno-priemyselného komplexu na fungovanie v krízových situáciách 

a výnimočnom stave, ktoré ohrozujú národnú bezpečnosť, a na obdobie výnimočného 

stavu; 

 reforma obranných síl so zameraním na vytvorenie vysoko efektívnych bojaschopných 

jednotiek Ozbrojených síl Ukrajiny a iných vojenských jednotiek vytvorených  

v súlade s legislatívou Ukrajiny, pričom prioritou je zabezpečenie ich kvalitatívnych a 

nie kvantitatívnych ukazovateľov; 

 reforma systému mobilizačnej prípravy a mobilizácie, vytvorenie náležitých 

podmienok pre dopĺňanie Ozbrojených síl Ukrajiny a ďalších vojenských jednotiek, 

vytvorených v súlade s legislatívou Ukrajiny o odborný personál a tiež uplatnenie 

princípu exteritoriality, vytvorenie elektronického registra občanov podliehajúcich 

vojenskej službe; 
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 vytvorenie silnej, početnej, vycvičenej vojenskej zálohy, registrovanej vo vybraných 

vojenských útvaroch, pripravenej na rýchle nasadenie a schopnej plnenia stanovených 

úloh; 

 aktivizácia výcviku obyvateľstva a prípravy územia štátu pre obranné úlohy, 

zdokonalenie teritoriálnej obrany; 

 modernizácia a proaktívny rozvoj obranno-priemyselného komplexu, zvýšenie jeho 

výrobných kapacít, produkcie zbraní a vojenskej techniky konkurencie schopných na 

svetovom trhu, nahrádzanie kritických komponentov a materiálov z dovozu a zvýšenie 

domácej produkcie; 

 prehĺbenie obranno-priemyselnej a vojensko-technickej spolupráce s inými štátmi, 

v prvom rade s členskými štátmi NATO i EÚ a  dosiahnutie plnej nezávislosti od 

Ruska v otázkach výroby zbraní a vojenskej techniky; 

 podpora perspektívnych, prakticky uplatniteľných výskumov v oblasti národnej 

bezpečnosti a obrany; 

 vytváranie dvojstrannej a mnohostrannej spolupráce s krajinami - partnermi v oblasti 

zabezpečenia obranyschopnosti Ukrajiny, získanie moderných druhov zbraní 

a vojenskej techniky, odstránenie umelých obmedzení v oblasti vojensko-technickej 

spolupráce. 

Prioritou v tejto oblasti je reforma Ozbrojených síl Ukrajiny s cieľom zabezpečenia ich 

efektivity, mobility, vybavenia modernými zbraňami, vojenskou a špeciálnou technikou a na 

základe toho aj zvýšenie schopnosti zabezpečenia obrany štátu. 

V strednodobom horizonte sa Ozbrojené sily Ukrajiny budú dopĺňať podľa zmiešaného 

princípu s postupným zvyšovaním vojakov na kontrakt a tiež vytvoria početné vysoko 

mobilné zálohy prvej línie. 

Reforma Ozbrojených síl Ukrajiny predpokladá: 

 spresnenie funkcií a úloh, prehodnotenie štruktúry a početného stavu, zvýšenie kvality 

personálu, zdokonalenie systému riadenia a prípravy vojsk, ich vybavenia modernými 

zbraňami, vojenskou a špeciálnou technikou; 

 odstránenie duplicitných funkcií Ministerstva obrany Ukrajiny a Generálneho štábu  

Ozbrojených síl Ukrajiny, uplatnenie centralizovanej štruktúry riadenia obrany štátu; 

 vytvorenie Spojeného operatívneho štábu ako orgánu riadenia medzirezortných 

zoskupení vojsk (síl); 

 zdokonalenie a rozvoj na modernom technologickom základe, podľa štandardov 

NATO, systémov riadenia, chránených telekomunikácií, rozviedky, 

rádioelektronického boja a získania operatívneho prístupu k informáciám 

aerokozmickej rozviedky; 

 posilnenie kontrarozviednej ochrany Ozbrojených síl Ukrajiny (OS) a harmonizácia 

vojenskej rozviedky a kontrarozviedky armády podľa štandardov NATO; 



8 
                                                                            www.mepoforum.sk 

 zvýšenie bojového potenciálu raketových vojsk a delostrelectva Pozemných síl a 

zavedenie do výzbroje moderných raketových kompletov vlastnej výroby, schopných 

zabezpečovať zdržiavanie agresora; 

 modernizácia letectva a systému protivzdušnej obrany Vzdušných síl má zabezpečiť 

ich schopnosť adekvátne reagovať na vojenské hrozby; 

 vytvorenie vojenských námorných schopností adekvátnych reagovať na hrozby pre 

Ukrajinu, zabezpečenie obrany morského pobrežia štátu, rozvoj nevyhnutnej 

infraštruktúry pre Vojenské námorné sily Ozbrojených síl Ukrajiny a tiež obnova 

infraštruktúry na Kryme,  po získaní dočasne okupovaného územia pod kontrolu 

Ukrajiny; 

 reforma systému materiálno-technického a zdravotníckeho zabezpečenia Ozbrojených 

síl Ukrajiny, zavedenie elektronických systémov stavu materiálno-technických 

zdrojov, zabezpečenie nedotknuteľných zásob v súlade s reálnymi potrebami; 

 zdokonalenie vojenskej personálnej politiky, zvýšenie prestíže vojenskej služby,  

zlepšenie finančného a sociálneho zabezpečenia vojakov a členov ich rodín; 

 zaistenie maximálnej interoperability Ozbrojených síl Ukrajiny s ozbrojenými silami 

členských štátov NATO, cestou uplatňovania štandardov NATO; 

 posilnenie vojenskej disciplíny a poriadku v Ozbrojených silách Ukrajiny a vytvorenie 

Vojenskej polície. 

 

4.4. Reforma  a rozvoj kontrarozviednych, rozviednych služieb  a orgánov činných v 

trestnom konaní 

Reforma a rozvoj spravodajských (rozviednych a kontrarozviednych) služieb a orgánov 

činných v trestnom konaní  sa má realizovať na základe princípov  zvrchovanosti práva, 

patriotizmu, kompetentnosti, nestraníckosti, uváženej demilitarizácie, koordinácie 

a spolupráce, rozdelením úloh a odstránenie duplicitných funkcií, demokratickej civilnej 

kontroly a transparentnosti.  

Reforma Služby bezpečnosti Ukrajiny
1
 - cieľom reformy je vytvorenie dynamickej služby, 

zloženej z vysoko profesionálnych odborníkov, vybavených moderným materiálne 

technickým vybavením špeciálneho určenia, schopnej brániť štátnu suverenitu, ústavný 

poriadok a teritoriálnu celistvosť Ukrajiny. Pritom koncentrácia úsilia bude sústredená na: 

 kontrarozviednú činnosť; 

 neutralizáciu separatistických a extrémistických hnutí a organizácií; zabezpečenie 

štátnej bezpečnosti v sférach boja s terorizmom, ekonomickú, informačnú, 

kybernetickú bezpečnosť; ochranu štátneho tajomstva; 

                                                           
1
 Spája v sebe civilnú a vojenskú kontrarozviedku 
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 podporu rýchlej a efektívnej výmeny informácií so štátmi - členmi NATO a EÚ, na 

základe vzájomnej dôvery. 

Je potrebné zabezpečiť presun väčšiny funkcií spojených s presadzovaním práva, okrem boja 

so zločinmi ohrozujúcimi základy národnej bezpečnosti, zo Služby bezpečnosti Ukrajiny 

(SBU)  na orgány činné v trestnom konaní. 

Cieľom reformy rozviedok Ukrajiny je prioritný rozvoj rozviednych schopností štátu, 

založených na koordinovanej činnosti rozviedok. Reforma predpokladá schválenie Národného 

rozviedneho (spravodajského) programu, v rámci ktorého bude nevyhnutné:  

 sústrediť úsilie rozviednych orgánov na prioritných smeroch zabezpečenia národnej 

bezpečnosti; 

 rozšíriť schopnosti agentúrnej rozviedky; 

 zabezpečiť rozvoj možnosti technickej rozviedky, elektronického zachytávania 

a monitoringu telekomunikácií a  tiež kybernetickej rozviedky ako aj vytvorenie 

moderného systému aerokozmickej rozviedky na základe nových technologických 

riešení; 

 zdokonaliť informačno-analytickú činnosť a spracovanie otvorených zdrojov 

informácií; 

 posilniť koordináciu rozviednych  služieb a ich spoluprácu, najmä pri príprave 

spravodajských hodnotení; 

 posilniť spoluprácu rozviednych orgánov s partnerskými spravodajskými agentúrami 

členských štátov NATO, vrátane prijatia konkrétnych opatrení pre vytvorenie 

vzájomnej dôvery. 

Reforma Ministerstva vnútra Ukrajiny má zabezpečiť maximálne opodstatnenú 

konsolidáciu činnosti na ochranu práva v sfére jeho zodpovednosti, zbaviť ho jemu 

nevlastných kontrolných a schvaľovacích funkcií, zvýšiť úroveň dôvery obyvateľstva 

k orgánom činných v trestnom konaní, transformovať sa na civilnú zložku výkonnej moci, 

ktorý bude zabezpečovať vytváranie a realizáciu štátnej politiky v oblasti ochrany práva, 

ochrany štátnej hranice, migračnej činnosti a civilnej obrany.  

Národná polícia je ústredným orgánom výkonnej moci, činnosť ktorého bude riadiť  minister 

vnútra. Polícia bude vykonávať funkcie v oblasti pôsobenia proti trestnej činnosti, najmä 

organizovanej trestnej činnosti a tiež zabezpečovať verejný poriadok. Pre udržiavanie 

verejného poriadku  budú orgány miestnej samosprávy mať právo vytvárať na vlastné náklady 

obecnú políciu. 

Rozvoj Národnej gardy Ukrajiny, ako vojenskej štruktúry s funkciami na ochranu práva, má 

byť zameraný na zvýšenie schopností zabezpečenia verejnej bezpečnosti, fyzickej ochrany 

objektov kritickej infraštruktúry,  na účasť na ochrane a obrane štátnej hranice Ukrajiny, 

rovnako ako aj na podporu operácií ozbrojených síl v krízových situáciách, ktoré budú 

ohrozovať národnú bezpečnosť a tiež ich použitie v dobe výnimočného stavu. 
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Rozvoj štátnej pohraničnej služby Ukrajiny, ako vojenskej štruktúry, má zabezpečiť 

efektívnu realizáciu bezpečnostnej politiky v oblasti ochrany a obrany štátnej hranice 

Ukrajiny a tiež ochranu zvrchovaných práv Ukrajiny v jej výlučnej (námornej) ekonomickej 

zóne, cestou vytvárania integrovaného riadenia bezpečnosti štátnej hranice Ukrajiny, 

zdokonalenie informačných, operatívnych, technických a fyzických komponentov, zavádzanie 

moderných systémov kontroly, vytvorenie patrične vybavených mobilných pohraničných 

oddielov. 

Rozvoj Štátnej migračnej služby Ukrajiny má byť nasmerovaný na zabezpečenie práv 

a slobôd občanov, poskytovanie kvalitných administratívnych služieb, efektívnu kontrolu 

migračných procesov s nelegálnou migráciou, na ochranu národného trhu pracovných zdrojov 

a napomáhanie zavadzaniu bezvízového režimu s Európskou úniou.  

Rozvoj Štátnej služby Ukrajiny pre mimoriadne situácie má zabezpečiť zvýšenie jej 

schopnosti v rámci efektívneho riadenia jednotným štátnym systémom civilnej obrany, 

vybavenie síl civilnej obrany modernými prostriedkami, optimalizáciu  rozmiestnenia jej 

jednotiek, implementácia systému rýchlej pomoci obyvateľstvu na základe jediného 

telefónneho čísla (112), taktiež zabezpečiť prípravu a osvetu obyvateľstva ohľadom noriem 

a pravidiel správania sa v podmienkach mimoriadnych situácií.  

Na základe Trestného práva je na Ukrajine potrebné vytvoriť Štátnu vyšetrovaciu  agentúru, 

ako štátny orgán na ochranu práva, ktorý bude zodpovedať za vyšetrovaciu činnosť 

kriminálnych činov. Nevyhnutná je aj reforma orgánov prokuratúry podľa noriem 

a štandardov Európskej únie.  

 

4.5. Reforma verejnej správy, nová kvalita protikorupčnej politiky 

Štátna správa má byť založená na princípoch zvrchovanosti práva, rovnosti občanov pred 

zákonmi, čestnosti a transparentnosti vlády. Jej prioritou musí byť ochrana práv, slobôd a 

zákonných záujmov občanov a tiež národných záujmov Ukrajiny. V súvislosti s tým je 

nevyhnutné zabezpečiť: 

 očistenie vlády od skorumpovaných úradníkov a agentúr zahraničných spravodajských 

služieb, neprofesionálov, politickej konjunktúry, zabrániť dominovaniu osobných, 

podnikateľských a regionálnych záujmov nad celospoločenskými záujmami; 

 reformu inštitútu štátnej služby, vytvorenie vysoko kvalifikovaného, vlasteneckého, 

a apolitického zboru štátnych zamestnancov, reforma systému prípravy, preškolení 

a zvyšovania kvalifikácie personálu štátnej služby, vojakov a príslušníkov orgánov 

činných v trestnom konaní; 

  decentralizáciu funkcií štátu a rozpočtových prostriedkov; otvorenosť, 

transparentnosť a zodpovednosť verejných inštitúcií, zavedenie elektronického 

systému administrovania. 

Efektívne štátne riadenie vyžaduje realizáciu dôslednej protikorupčnej politiky, ktorá bude 

realizovaná cestou: 
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 obmedzenia kontrolných a regulačných funkcií štátu; 

 motivovania zamestnancov štátnej správy  k svedomitej práci; 

 zabezpečenia nevyhnutnosti trestania za korupčnú činnosť. 

K tomu je nevyhnutné: 

 zdokonaliť procedúru previerok na pravdovravnosť, zabezpečiť účinný monitoring 

životného štýlu, príjmov a výdavkov štátnych úradníkov; 

 zabezpečiť transparentnosť výdajov zo štátneho a miestnych rozpočtov; 

 dokončiť vytvorenie a zabezpečiť účinne fungovanie Národnej protikorupčnej 

agentúry Ukrajiny a Národnej agentúry pre prevenciu korupcie, 

 tiež zabezpečiť súčinnosť medzi Národnou protikorupčnou agentúrou Ukrajiny 

a Štátnou vyšetrovacou agentúrou Ukrajiny v rámci ich úloh a štruktúr vymedzených 

zákonom; 

 aktivizovať spoluprácu s medzinárodnými organizáciami na boj s korupciou, vrátane 

skupiny štátov Rady Európy pre boj s korupciou (GRECO) ako aj  aplikovanie ich 

lepších skúseností. 

 

4.6. Integrácia do Európskej únie 

Zdieľanie spoločných hodnôt a strategických cieľov s EÚ. Ukrajina považuje  integráciu do 

politických a ekonomických štruktúr Európskej únie za prioritu svojej zahraničnej a domácej 

politiky. 

Asociačná dohoda medzi Ukrajinou a EÚ definuje strategické smery pre realizáciu 

systémových politických a sociálno-ekonomických reforiem na Ukrajine, rozsiahlu adaptáciu 

legislatívy Ukrajiny podľa noriem a pravidiel EÚ. Ukrajina bude postupne zabezpečovať 

zbližovanie v sfére vonkajšej a obrannej politiky a rozvíjať spoluprácu v rámci Spoločnej 

bezpečnostnej a obrannej politiky EÚ  s cieľom posilnenia schopností sektora bezpečnosti 

a obrany a tiež udržanie medzinárodnej bezpečnosti a stability. 

Prioritou je aj vytvorenie základných podmienok, nevyhnutných pre získanie členstva  

Ukrajiny v EÚ - dôležitej záruky demokratického vývoja, ekonomickej prosperity 

a posilnenia bezpečnosti. Členstvo Ukrajiny v EÚ napomôže k zlepšeniu atmosféry dôvery 

a bezpečnosti v regiónoch východnej Európy a Čierneho mora. 

 

4.7. Osobitné partnerstvo s NATO 

Ukrajina vníma rozvoj osobitného partnerstva s NATO na základe Charty pre osobitné 

partnerstvo so Severoatlantickou alianciou, ktorá bola podpísaná 9. júla 1997, na základe 

Deklarácie o jej doplnku z 21. augusta 2009 a tiež Ročných národných programov spolupráce 

Ukrajina – NATO, ako prioritné smerovanie svojej bezpečnostnej politiky. 
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Spolupráca s NATO prispieva k posilneniu demokratických hodnôt na Ukrajine, vytvoreniu 

stabilného bezpečnostného prostredia a je dôležitým nástrojom na podporu reforiem, najmä 

v sektore obrany a tiež napomáha zabezpečeniu spoločných protiopatrení k súčasným 

bezpečnostným výzvam a hrozbám. 

Vychádzajúc z dlhodobého cieľa pripojiť sa k celoeurópskemu systému bezpečnosti, základ 

ktorého tvorí NATO, Ukrajina bude prehlbovať spoluprácu s Alianciou s cieľom  dosiahnutia 

kritérií, nevyhnutných pre získanie členstva v tejto organizácii  a to v nasledujúcich 

oblastiach: 

 prehĺbenie politického dialógu v otázkach demokratických reforiem a zabezpečenia 

regionálnej bezpečnosti; 

 realizácia krátkodobých a strednodobých opatrení potrebných na zlepšenie obranných 

spôsobilostí Ukrajiny, vrátane spoločných cvičení; 

 rozvoj spolupráce v oblasti bezpečnostného a obranného plánovania, najmä 

prostredníctvom realizovania periodického komplexného hodnotenia sektora 

bezpečnosti a obrany na základe ktorého sa budú upravovať dokumenty obranného 

a bezpečnostného plánovania; 

 zavádzanie reforiem v sektore bezpečnostného a obranného  plánovanie v súlade so 

štandardami NATO; 

 vytvorenie účinného mechanizmu reagovania na krízové situácie ohrozujúce národnú 

bezpečnosť; 

 účasť v operáciách NATO na podporu mieru a bezpečnosti; budovania kapacít pre 

prevenciu a boj s terorizmom ako  aj spoločný boj s terorizmom; 

 implementácia princípov Iniciatívy NATO pre vybudovanie integrity,  

transparentnosti, čestnosti a zníženie korupčných rizík v sektore obrany a bezpečnosti; 

 rozvoj spoločných programov  pre prípravu personálu  v sektore bezpečnosti a obrany, 

vrátane Programu odborného rozvoja; 

 spolupráca v oblasti energetickej bezpečnosti, vedy a technológií a tiež ochrany 

životného prostredia. 

Prioritnou úlohou je dosiahnutie plnej kompatibility sektora bezpečnosti a obrany 

s adekvátnymi štruktúrami členských  štátov NATO, čo má zabezpečiť v budúcnosti možnosť 

nadobudnutia členstva Ukrajiny v Severoatlantickej aliancii s cieľom získania účinných záruk 

štátnej  suverenity a územnej celistvosti Ukrajiny. 

 

4.8. Zabezpečenie národnej bezpečnosti  v zahraničnej oblasti 

Odmietnutím politiky neangažovanosti (mimoblokovosti), ktorá nezabezpečila   územnú 

celistvosť štátu, Ukrajina sa v strednodobej perspektíve bude spoliehať na vlastné možnosti 

a vyhradzuje si právo zvoliť účasť v systéme kolektívnej bezpečnosti a obrany, ako spôsob 

pre zaručenie štátnej suverenity a územnej celistvosti Ukrajiny. 
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Vonkajšie  záruky bezpečnosti sa budú formovať cestou vytvárania celej siete spoluprác, tak s 

jednotlivými štátmi a regionálnymi organizáciami a iniciatívami (uzatváranie dohôd 

o spoločnej obrane či vojenskej pomoci), ako aj s medzinárodnými bezpečnostnými 

organizáciami (v rámci účasti na mechanizmoch kolektívnej bezpečnosti). 

Zahranično-politická činnosť Ukrajiny v oblasti garancií národnej bezpečnosti štátu sa  bude 

opierať o politiku európskej a euroatlantickej integrácie, ktorá sa bude realizovať na rôznych 

úrovniach - globálnej, regionálnej a subregionálnej. 

Na globálnej úrovni, Ukrajina za hlavnú prioritu zahraničnej politiky považuje prehĺbenie 

strategického partnerstva so Spojenými štátmi ako garantom medzinárodnej bezpečnosti v 

euroatlantickom priestore na základe Charty Ukrajina – USA pre strategické partnerstvo 

podpísanej 19. decembra 2008. Ukrajina sa bude usilovať o strategický rozvoj spolupráce na 

zásadách partnerských vzťahov  aj s inými štátmi – kľúčovými centrami vplyvu, najmä s 

Čínou. Bude pokračovať vo využívaní aktívnych formátov – medzinárodné  organizácie, 

hlavne OSN, G-20, G-7 a iné mechanizmy zamerané na posilnenie mieru a stability vo svete 

a tiež na dodržiavanie medzinárodného práva a spravodlivé riešenie konfliktov. 

Ukrajina podporuje proces jadrového odzbrojenia a tiež podporuje iniciatívy na vytvorenie 

všeobecnej medzinárodnej dohody ohľadom záruk bezpečnosti, najmä s bezjadrovými štátmi, 

ktorá by obsahovala jasný zoznam záväzkov a opatrení jednotlivých strán v prípade jej 

porušenia, vrátane uplatnenia sankcií voči  štátu narušiteľovi. Ukrajina sa usiluje o vytvorenie 

účinného mechanizmu na garantovanie svojej štátnej suverenity a územnej celistvosti na 

základe Memoranda o bezpečnostných zárukách Ukrajiny podpísaného v spojitosti 

s pripojením  sa k Dohode o nešírení jadrových zbraní (Budapeštianske memorandum). 

Ruska agresia proti Ukrajine zvýšila naliehavosť reformy Bezpečnostnej rady OSN. Preto sa v 

rámci činnosti Valného zhromaždenia OSN  bude sústreďovať pozornosť na podporu takých 

iniciatív na reformu Bezpečnostnej rady OSN, ktoré zabezpečia jej zodpovedajúcu reakciu na 

porušenie medzinárodného práva a to aj v prípade, ak narušiteľom  je stály člen tohto orgánu. 

Na regionálnej úrovni bude úsilie zamerané na vytvorenie účinného systému spolupráce v 

strednej a východnej Európe s cieľom zaistenia bezpečnosti a stability. K tomu, sa budú 

využívať v prvom rade nástroje a možnosti OBSE a Rady Európy. Osobitná pozornosť bude 

venovaná vytvoreniu mechanizmov zabezpečenia bezpečnosti v regióne Čierneho mora. 

Ukrajina spoločne s ďalšími európskymi spojencami bude realizovať politiku nerozširovania 

jadrových zbraní a demilitarizácie čiernomorského regiónu; bude podporovať návrat k režimu 

činnosti podľa novelizovanej Zmluvy o konvenčných ozbrojených silách v Európe (Z-KOS); 

bude sa aktívne podieľať na vypracovaní existujúcich a zavádzanie nových bezpečnostných 

iniciatív smerovaných na posilnenie stability a kolektívnej bezpečnosti v Európe. 

Na subregionálnej úrovni, bude Ukrajina  pokračovať vo využívaní existujúcich formátov - 

Weimarský trojuholník, V-4, GUAM, SEI
2
, OČES

3
, atď. - za účelom zabezpečenia ochrany 

územnej celistvosti a suverenity štátu, realizácie ekonomických a energetických projektov a 

iniciatív. 

                                                           
2
 Stredoeurópska iniciatíva 

3
 Organizácia čiernomorskej ekonomickej spolupráce 
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Za účelom vykonávania aktívnej zahranično-politickej činnosti bude rozvoj Ministerstva 

zahraničných vecí Ukrajiny zameraný na vytvorenie európskeho štýlu činnosti ministra 

zahraničných vecí, ktoré bude zabezpečené zdrojmi a  schopnosťami nevyhnutnými pre 

presadzovanie národných záujmov štátu. 

 

4.9. Zabezpečenie ekonomickej bezpečnosti 

Hlavným obsahom ekonomickej reformy je vytvoriť podmienky na prekonanie chudoby a 

nadmerného majetkového rozvrstvenia spoločnosti, priblíženie sociálnych štandardov k 

úrovni krajín strednej a východnej Európy – členských krajín EÚ, dosiahnutie ekonomických 

kritérií potrebných pre získanie členstva Ukrajiny v EÚ. 

Kľúčovou podmienkou novej kvality ekonomického rastu je zabezpečenie ekonomickej 

bezpečnosti cestou: 

 deoligirchácie, demonopolizácie a deregulácie ekonomiky, ochranou ekonomickej 

konkurencie, zjednodušením a optimalizáciou systému zdaňovania, vytváranie 

priaznivého podnikateľského prostredia a podmienok pre rýchlejší inovačný rozvoj; 

 efektívneho využívania mechanizmu špeciálnych ekonomických a ďalších 

reštriktívnych opatrení (sankcií), zabránenia kontrolovania strategických odvetví  štátu  

kapitálom štátu akým je agresor; 

 vytvorenia najlepších podmienok pre investorov v strednej a východnej Európe, 

zapojenia zahraničných investícií do kľúčových odvetví ekonomiky, najmä 

energetického a dopravného sektora, ako nástroja zabezpečenia národnej bezpečnosti; 

 zabezpečenia pripravenosti ekonomiky na odrazenie ozbrojenej agresie proti Ukrajine; 

 rozvoja vojensko-priemyselného komplexu, ako silného vysoko technologického 

sektora ekonomiky, schopného zohrávať kľúčovú úlohu v zrýchlenej inovačnej 

modernizácií; 

 právnej ochrany v medzinárodných inštitúciách majetkových záujmov fyzických 

a právnických osôb Ukrajiny a ukrajinského štátu, vyvolaných Ruskom; 

 zvýšenia stability národnej ekonomiky pred negatívnymi vonkajšími vplyvmi, 

diverzifikácie vonkajších trhov, obchodných a finančných tokov; 

 zabezpečenia celistvosti a ochrany infraštruktúry v podmienkach krízových situácií, 

ktoré ohrozujú národnú bezpečnosť a v podmienkach výnimočného stavu; 

 efektívneho využívanie rozpočtových prostriedkov, medzinárodnej ekonomickej 

pomoci a zdrojov medzinárodných finančných inštitúcií a tiež cestou účinného 

riadenia štátneho dlhu; 

 stabilizácie bankového systému, zabezpečenia transparentnosti úverovej politiky 

a obnovenia dôvery k domácim finančným inštitúciám; 
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 systémového pôsobenia proti organizovanej ekonomickej kriminalite a tieňovej 

ekonomike na základe vytvárania výhod pre legálnu hospodársku činnosť a súčasná 

konsolidácia schopností, finančných, daňových, colných orgánov a orgánov na 

presadzovanie práva a tiež odhalenie aktivít organizovaných zločineckých skupín a ich 

zhabanie. 

 

4.10. Zabezpečenie energetickej bezpečnosti  

Prioritami energetickej bezpečnosti Ukrajiny sú: 

 reforma energetických trhov s cieľom zabezpečenia transparentnosti  hospodárskej 

činnosti, ich demonopolizácia a integrácia energetického sektora Ukrajiny do 

energetických trhov EÚ a tiež systému európskej energetickej bezpečnosti; 

 zlepšenie energetickej efektivity a zabezpečenie šetrením energiou; 

 diverzifikácia zdrojov a trás dodávok energie, zbavenie sa závislosti od Ruska 

v oblasti dodávok energetických zdrojov a technológií, rozvoj obnoviteľnej a jadrovej 

energie s prihliadnutím na prioritné úlohy v oblasti životného prostredia, jadrovej a 

radiačnej bezpečnosti; 

 vytvorenie podmienok na spoľahlivé dodávky energií a tranzitu energetických zdrojov 

územím Ukrajiny, ochrana energetickej infraštruktúry pred teroristickými hrozbami; 

 vytvorenie systému energetického zabezpečenia národnej ekonomiky a obyvateľstva 

v dobe mimoriadnych situácií. 

 

4.11. Zabezpečenie informačnej bezpečnosti  

Prioritami zabezpečenia informačnej bezpečnosti sú:  

 zabezpečenie nárastu opatrení v oblasti informačnej bezpečnosti s využitím  

asymetrických postupov proti všetkým formám a prejavom informačnej agresie; 

 vytvorenie integrovaného systému hodnotenia informačných hrozieb a operatívne 

reagovanie na nich; 

 protiopatrenia informačným operáciám proti Ukrajine, proti manipuláciám verejnou 

mienkou a šíreniu skreslených informácií ako aj ochrana národných hodnôt 

a posilnenie jednoty ukrajinskej spoločnosti; 

 vypracovanie a realizácia skoordinovanej informačnej politiky  orgánov vlády; 

 identifikovanie subjektov ukrajinského informačného priestoru, ktoré sú vytvorené 

a používané Ruskom na vedenie informačnej vojny proti Ukrajine a znemožnenie jej 

podvratnej činnosti; 

 vytvorenie a rozvoj inštitútov zodpovedných za informačno-psychologickú 

bezpečnosť s využitím praktických skúsenosti členských štátov NATO; 
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 zdokonalenie odbornej prípravy v oblasti  informačnej bezpečnosti, aplikovanie 

celospoločenských vzdelávacích programov mediálnej kultúry so zapojením 

občianskej spoločnosti a biznisu. 

 

4.12. Zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti a bezpečnosti informačných zdrojov 

Prioritami zabezpečenia kybernetickej bezpečnosti a bezpečnosti informačných zdrojov sú:  

 rozvoj informačnej infraštruktúry štátu; ktorým sa zavádza systém na zaistenie 

kybernetickej bezpečnosti a rozvoj počítačových sietí schopných reagovať na 

mimoriadne udalosti; 

 monitorovanie kybernetického priestoru s cieľom včasného odhalenia a predchádzania 

kybernetickým hrozbám a ich neutralizácia; 

 rozvoj schopnosti organov činných v trestnom konaní ohľadom vyšetrovania 

kybernetickej  trestnej činnosti; 

 zabezpečenie ochrany objektov kritickej infraštruktúry, štátnych informačných zdrojov 

pred kybernetickými útokmi, odmietnutie antivírusového softvéru vyvinutého v 

Ruskej federácii; 

 reforma systému ochrany štátneho tajomstva a iných utajovaných informácií, ochrana 

štátnych informačných zdrojov, systémov elektronického úradovania, technickej a 

kryptografickej ochrany  s využitím praxe členských štátov  NATO a EÚ; 

 vytvorenie systému prípravy personálu v oblasti kybernetickej bezpečnosti pre potreby  

sektora bezpečnosti a obrany; 

 rozvoj medzinárodnej spolupráce v sfére kybernetickej bezpečnosti, prehĺbenie 

spolupráce medzi Ukrajinou a NATO, najmä v rámci Trustového fondu NATO  

určeného na posilnenie schopnosti Ukrajiny v oblasti kybernetickej bezpečnosti.   

 

4.13. Zabezpečenie bezpečnosti kritickej infraštruktúry  

Prioritami zabezpečenia bezpečnosti kritickej infraštruktúry sú:  

 komplexné zlepšenie právneho základu ochrany kritickej infraštruktúry, vytvorenie 

systému štátneho riadenia jej bezpečnosti; 

 posilnenie ochrany objektov kritickej infraštruktúry, najmä v energetickej a dopravnej 

oblasti; 

 skoordinovanie spolupráce medzi subjektmi ochrany kritickej infraštruktúry, rozvoja 

štátneho a súkromného partnerstva v oblasti prevencie mimoriadnych situácií 

a reagovania na nich; 

 vývoj a implementácia mechanizmov výmeny informácií medzi štátnymi orgánmi, 

súkromným sektorom a obyvateľstvom v oblasti ohrozenia kritickej infraštruktúry a 

ochrany citlivých informácií v nej; 
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  prevencia priemyselných havárií a okamžitá a primeraná reakcia, lokalizácia 

a minimalizovanie ich následkov; 

 rozvoj medzinárodnej spolupráce v danej sfére. 

 

4.14. Zabezpečenie ekologickej bezpečnosti 

Prioritami zabezpečenia ekologickej bezpečnosti sú: 

 zachovanie prirodzených ekosystémov, podpora ich celistvosti a  životných funkcií; 

 vytvorenie účinného systému monitorovania životného prostredia; zachovanie 

zdrojov, zabezpečenie vyváženého využívania prírody, zmenšenie úrovne znečistenia 

životného prostredia, zabezpečenie kontroly zdrojov znečisťovania ovzdušia, 

povrchových a podzemných vôd, zníženie úrovne znečistenia a obnova úrodnosti 

pôdy; očistenie územia od priemyselných a komunálnych odpadov; 

 vytvorenie systému recyklácie a utilizácie odpadov z výroby a spotreby; 

 minimalizácia negatívnych dôsledkov černobyľskej katastrofy; zabránenie 

nekontrolovanému dovozu ekologicky nebezpečných technológií, materiálov, 

genetický modifikovaných rastlín a patogénov na Ukrajinu. 

Ukrajina bude zavádzať opatrenia na zabezpečenie biologickej bezpečnosti, zabránenie 

šíreniu nákazlivých infekčných chorôb a bude podporovať medzinárodné úsilie v tejto oblasti. 

 

5. Záverečné ustanovenia 

Stratégia národnej bezpečnosti Ukrajiny je dokumentom, dôležitým pre realizáciu národnej 

bezpečnosti a je základnom pre vypracovanie iných dokumentov strategického plánovania v 

oblasti zabezpečenia národnej bezpečnosti takých ako: Koncepcia rozvoja sektora bezpečnosti 

a obrany, Vojenská doktrína (Stratégia vojenskej bezpečnosti), Stratégia kybernetickej 

bezpečnosti, ďalších odvetvových stratégií a tiež štátnych programoch rozvoja v orgánoch 

bezpečnosti a obrany. 

Realizácia tejto Stratégie bude vyžadovať každoročné financovanie sektora obrany 

a bezpečnosti vo výške 5% z HDP. 

Realizácia Stratégia národnej bezpečnosti Ukrajiny bude realizovaná na základe národného 

obranného, bezpečnostného, ekonomického a intelektuálneho potenciálu s využitím 

mechanizmov štátneho a súkromného partnerstva a tiež so zapojením medzinárodnej 

poradnej, finančnej, materiálno-technickej pomoci. 

Vedecko-expertné zabezpečenie koordinácie a kontroly činnosti v oblasti národnej 

bezpečnosti a obrany zabezpečuje Národný inštitút strategických štúdií so zapojením 

popredných vedeckých, analytických a expertných inštitúcií Ukrajiny a  občianskych 

inštitútov. 
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Na základe výsledkov analýz realizácie tejto Stratégie, Rada národnej bezpečnosti a obrany 

Ukrajiny vypočuje každoročné správy, na základe ktorých prijme opatrenia ohľadom pre jej 

implementáciu. 

 

 

Neoficiálny preklad. Preložil Juraj Beskid. 

Text neprešiel jazykovou korektúrou. 

 

Zdroj originálneho textu dokumentu:  

http://www.president.gov.ua/documents/2872015-19070 

 

 

 


