
СТАН СПІВРОБІТНИЦТВА 
МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ В ОБОРОННІЙ СФЕРІ 

 
Співробітництво Міністерства оборони України з агенціями 

(інституціями) ЄС в оборонній та військовій сферах здійснюється відповідно 
до: 

 пріоритетів та завдань, визначених Планом заходів з імплементації 
Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським 
Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми 
державами-членами, з іншої сторони, на 2014-2017 роки (в частині, що 
стосується Міністерства оборони України); 

Робочого плану співробітництва Збройних Сил України та 
Секретаріату Ради ЄС (у сфері Спільної політики безпеки і оборони) на 
поточний рік; 

Зведеного плану заходів міжнародного співробітництва Міністерства 
оборони України та Збройних Сил України на поточний рік. 

Основні напрями співробітництва: 
розширення формату військово-політичного діалогу між керівництвом 

Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України 
та інституцій (агенцій) Європейського Союзу; 

залучення Збройних Сил України до формування бойових тактичних 
груп ЄС; 

участь Міністерства оборони України в ініціативі ЄС “Східне 
партнерство”; 

розвиток співпраці з Європейським оборонним агентством (далі – 
ЄОА). 

Щодо розширення формату військово-політичного діалогу між 
керівництвом Міністерства оборони України, Генерального штабу 
Збройних Сил України та інституцій (агенцій) Європейського Союзу 

Військово-політичний діалог з керівництвом Військового комітету ЄС 
та  Військового штабу ЄС ведеться з 2008 року: регулярно проводяться 
зустрічі (консультації) керівництва Міністерства оборони України та 
командування Генерального штабу Збройних Сил України з  
представниками зазначених структур ЄС у рамках щорічного Робочого 
плану співробітництва Збройних Сил України та Секретаріату Ради ЄС (у 
сфері Спільної політики безпеки і оборони). 

Довідково. Робочий план співробітництва Збройних Сил України та 
Секретаріату Ради ЄС (у сфері Спільної політики безпеки і оборони) формується 
спільно з представниками Військового штабу ЄС та затверджується начальником 
Генерального штабу – Головнокомандувачем Збройних Сил України. 

Основні заходи, проведені на вищому рівні (за останній час): 

21.01.2016  (м.Брюссель) – під час участі делегації Збройних Сил 
України у засіданні Військового комітету НАТО на рівні начальників 
генеральних штабів відбулась чергова зустріч начальника Генерального  
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штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України з Головою Військового 
комітету ЄС. 

 

15.03.2016 (м.Київ) – у рамках розширення військово-політичного 
діалогу відбулась зустріч першого заступника начальника Генерального 
штабу Збройних Сил України з Головою Представництва ЄС в Україні 
Послом Яном Томбінські. 

 

29-30.09.2016 (м.Брюссель) – у рамках участі заступника Міністра 
оборони України з питань європейської інтеграції у засіданні Спільної 
робочої групи високого рівня Україна – НАТО з питань воєнної реформи 
відбулись його зустрічі з: 

 Генеральним Директором Військового штабу ЄС генерал-лейтенантом 
Е.Пулкіненом. 

заступником Генерального секретаря Європейської служби зовнішньої 
діяльності П.Серрано.  

02.11.2016 (м.Київ) – зустріч заступника Міністра оборони України з 
питань європейської інтеграції з делегацією Підкомітету з питань безпеки та 
оборони Комітету закордонних справ Європейського Парламенту на чолі 
главою зазначеного комітету А.Е.Фотигою. 

 

Щодо залучення Збройних Сил України до формування бойових 
тактичних груп ЄС (далі – БТГ ЄС) 

Протягом 2016 року проводились заходи з підготовки сил та засобів 
Збройних Сил України до оперативного чергування у складі БТГ ЄС: 

“Хелброк” (І півріччя 2016 року), держав Вишеградської четвірки  
(І півріччя 2016 року) та у складі литовського національного елементу 
забезпечення БТГ  ЄС під проводом Великобританії  (ІІ півріччя 2016 року). 

У січні 2017 року начальником Генерального штабу – 
Головнокомандувачем Збройних Сил України прийнято рішення щодо 
подальшого залучення Збройних Сил України до формування БТГ ЄС у І 
півріччі 2018 року та у І півріччі 2020 року.  

 
Щодо участі Міністерства оборони України в ініціативі ЄС “Східне 

партнерство” (фахова підготовка) 
Міністерство оборони України залучається до проведення заходів у 

рамках ініціативи ЄС “Східне партнерство” (далі - “Східне партнерство”).  
Завдяки зазначеній ініціативі та за підтримки Європейського 

безпекового та оборонного коледжу проводиться підготовка 
військовослужбовців та працівників Збройних Сил України у сфері Спільної 
політики безпеки та оборони (далі – СПБО) на Орієнтаційному курсі з 
питань СПБО.  

Довідково. Щорічно фахову підготовку під час згаданого курсу проходять 
представників Збройних Сил України та Міністерства оборони України. 

У 2016 році забезпечено участь представників Збройних Сил України у трьох 
Орієнтаційних курсах з питань СПБО (18-22.01.2016 (м.Брюссель), 06-10.06.2016 
(м.Тбілісі), 24-28.10.2016 (м.Київ) м.Брюссель), у Підсумковому  семінарі  з питань СПБО 
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21-24.03.2016 (м.Мінськ) та засіданні панелі з питань СПБО в рамках тематичної 
платформи №1 “Демократія, належне врядування та стабільність”  “Східного 
партнерства”, 14.10.2016 (м.Брюссель). 

У 2017 році представників Міністерства оборони України взяли участь в таких 
заходах:  

18-19.01.2017 (м.Єреван) – конференції високого рівня з питань СПБО під егідою 
Європейського безпекового та оборонного коледжу; 

23-26.01.2017 (м.Брюссель) – курсі навчальної програми з питань СПБО; 
31.03.2017 (м.Брюссель) – засіданні тематичної платформи № 1 “Демократія, 

належне врядування та стабільність”;  
18-21.04.2017 (м.Кишинів) – Підсумковому семінарі  з питань СПБО.  
 

Щодо розвитку співпраці з Європейським оборонним агентством 
(далі - ЄОА) 

Нормативно-правова база: Адміністративна угода між Міністерством 
оборони України та ЄОА 07.12.2015, м.Брюссель, (далі – Угода). 

Довідково. від української сторони Угоду підписав Міністр оборони України 
генерал армії України С.Т. Полторак, з боку ЄС – Високий представник Європейського 
Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки, Віце-Президент Європейської 
Комісії Ф.Могеріні. 

Підписання Угоди дає можливість Україні брати участь у 
багатонаціональних проектах під егідою ЄОА. 

З метою імплементації положень Адміністративної угоди між 
Міністерством оборони України та ЄОА українською стороною створено 
координаційні групи за напрямами діяльності ЄОА. 

На даний час опрацьовується можливість участі представників 
Міністерства оборони України в проектах: 

Матеріальна стандартизація (Material Standardisation), Єдине 
європейське небо (Single European Sky) та  Протидія саморобним вибуховим 
пристроям (Conter-IED). 

Отриманий результат:  
20.02.2017 – ЄОА офіційно підтвердила готовність залучити 

представників Міністерства оборони України до діяльності 2-х експертних 
груп в рамках проекту Матеріальна  стандартизація (Material Standardisation): 
№ 25 “Сумісні полігони” (Range Interoperability) та № 27 “Методи 
автоматичної ідентифікації” (Automatic Identification Technique); 

02.03.2017 – заступником Міністра оборони України затверджено 
кандидатів від МОУ для участі в роботі згаданих експертних груп. 

На даний час продовжується робота з узгодження питання зі стороною 
ЄОА щодо залучення України до проектів Єдине європейське небо (Single 
European Sky) та Європейський авіатранспортний флот (European Air 
Transport Fleet). 

Представники Міністерства оборони України вже взяли участь в 
засіданнях експертної групи № 27 “Методи автоматичної ідентифікації”, 
23.03.2017 (м.Брюссель, Королівство Бельгія), на якому було визначено 
порядок подальшої роботи групи із залученням представників Міністерства 
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оборони України, та 03-04.05.2017 (м.Стокгольм, Королівство Швеція) – в 
зсіданні експертної групи № 25 “Сумісні полігони”. 

Більш детальне обговорення питання розширення участі представників 
Міністерства оборони України в проектах ЄОА планується винести на 
порядок денний зустрічі керівництва Міністерства оборони України з 
виконавчим директором ЄОА Х. Домеком (терміни його візиту в Україну на 
даний час узгоджуються, орієнтовно у ІІ півріччі 2017 року, м.Київ). 

 
 

Департамент воєнної політики,  
стратегічного планування та міжнародного співробітництва  
Міністерства оборони України 




