
МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 
 
З огляду на складну безпекову ситуацію, пов’язану з веденням гібридної 

війни Російської Федерації проти України, яка в різних формах та з різним 
ступенем інтенсивності триває вже три роки, у 2017 році міжнародне 
співробітництво оборонного відомства України спрямовується на забезпечення 
розвитку спроможностей Міністерства оборони України та Збройних Сил 
України щодо адекватного реагування на загрози національній безпеці у 
воєнній та інформаційній сферах, захист України, її суверенітету, 
територіальної цілісності та непорушності (недоторканності) кордонів, 
сприяння процесам європейської та євроатлантичної інтеграції України, 
забезпечення стратегічних комунікацій з оборонними відомствами держав-
партнерів, зміцнення позитивного іміджу України та її Збройних Сил у світі, в 
тому числі завдяки підвищенню їх транспарентності. 

 
Протягом першого півріччя 2017 р. проведено 293 заходи 

міжнародного співробітництва. 
 
Схема. Кількісні показники міжнародного співробітництва у 2014-2017 рр. 

 
ДВОСТОРОННЄ СПІВРОБІТНИЦТВО 

 
Основні зусилля двостороннього співробітництва Міністерства оборони 

України та Збройних Сил України у 2017 р. зосереджується на своєчасному та 
повному інформуванні міжнародної спільноти у цілому та керівництва 
оборонних відомств держав-партнерів зокрема щодо дій російських 
окупаційних військ на Сході України та у Криму. Керівництво Міністерства 
оборони України та Збройних Сил України здійснювало роботу щодо 
отримання політичної підтримки України на міжнародному рівні та залучення 
різних форматів міжнародної допомоги для розвитку оперативних 
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спроможностей Збройних Сил України відповідно до стандартів і принципів 
НАТО. 
СПІВРОБІТНИЦТВО ЗІ СТРАТЕГІЧНИМИ ПАРТНЕРАМИ УКРАЇНИ 

 
Двостороннє співробітництво зі Сполученими Штатами Америки у 

2017 р. характеризується високою інтенсивністю контактів на всіх рівнях за 
участю керівництва Міністерства оборони, Збройних Сил України та 
представників оборонного відомства і агенцій США, Конгресу США, 
Європейського командування збройних сил США та Посольства США в 
Україні.  

Серед основних досягнень слід зазначити такі: 
поглиблення воєнно-політичного діалогу, підписання Концепції розвитку 

партнерства між Міністерством оборони України та Міністерством оборони 
Сполучених Штатів Америки на п’ятирічний період; 

отримання матеріально-технічної допомоги (обсяги міжнародної 
технічної допомоги США Збройним Силам України у 2016 р. становили понад 
77 млн дол. Усього з 2014 р. США надано допомогу на суму близько 650 млн 
дол. США); 

продовження роботи в Україні інструкторів у складі Багатонаціонального 
об’єднаного координаційного комітету з питань військового співробітництва та 
оборонного реформування;  

підготовка механізованих підрозділів, а також підрозділів 
Високомобільних десантних військ та Сил спеціальних операцій Збройних Сил 
України в рамках Об’єднаної багатонаціональної групи з підготовки – Україна 
(JMTG-U) (підготовлено п’ять батальйонів Збройних Сил України); 

Ефективним також було співробітництво оборонних відомств Канади та 
України.  

У квітні 2017 р. відбувся візит в Канаду делегації Міністерства оборони 
України на чолі з на чолі з Міністром оборони України. У ході візиту 
обговорено питання щодо стану та перспектив двостороннього співробітництва 
в оборонній сфері та підписано Домовленість про оборонне співробітництво 
між Міністерством оборони України та Міністерством Національної оборони 
Канади та Збройних Сил Канади. 

 
СПІВРОБІТНИЦТВО З КРАЇНАМИ-СУСІДАМИ ТА ПРОВІДНИМИ 
КРАЇНАМИ СВІТУ 

 
Країни Скандинавії та Балтії 
У 2017 р. відбулась низка двосторонніх зустрічей у ході офіційних візитів 

керівництва Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних 
Сил України до Литовськкої та Естонської республік. 

У 2017 р. в Україні триває робота балтійських та скандинавських 
військових інструкторів, які беруть участь у програмах підготовки українських 
військовослужбовців відповідно до стандартів НАТО.  

 



Чеська Республіка 
28 лютого 2017 р. відбулась зустріч першого заступника Міністра 

оборони України із заступником Міністра оборони Чеської Республіки  
Я. Ландовски, м.Київ. 

Під час зустрічі обговорено план двостороннього співробітництва між 
оборонними відомствами, обговорено питання візиту в Україну Міністра 
оборони Чехії, питання призначення аташе з питань оборони, та питання 
лікування поранених що приймали участь у зоні проведення АТО. 

 
Італійська Республіка 
У квітні 2017 року здійснено візит Міністра оборони України до 

Італійської Республіки. Під час візиту досягнуто: 
поглиблено воєнно-політичний діалог між оборонними відомствами 

України та Італійської Республіки; 
доведено до італійської сторони поточну воєнно-політичну ситуацію на 

Сході України та Автономній  Республіці Крим; 
ознайомлення представників італійської делегації із заходами щодо 

реформування Міністерства оборони та Збройних Сил України. 
розвинено та розширено заходи двостороннього співробітництва. 
 
ФРН 
У травні 2017 року відбувся візит Міністра оборони України до ФРН.У 

ході візиту проведено ряд зустрічей, під час яких піднято питання подальшого 
продовження плідної співпраці із німецькими партнерами. Доведено до 
німецької сторони поточну воєнно-політичну ситуацію на Сході України. 

Також, Міністром нагороджено українських волонтерів Німеччини за 
підтримку Збройних Сил України. 

 
 

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


