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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Із проголошенням незалежності Україна на шляху 

державотворення розвиває самостійну, відкриту зовнішню політику. Наша 

держава спираючись на норми та принципи міжнародного права, розвиває з 

усіма країнами світу відносини на основі довіри та виконання міжнародних 

зобов’язань, насамперед зі стратегічними партнерами, державами-сусідами, а 

також міжнародними безпековими організаціями. 

Завдяки цьому Україна утвердилась як повноправний суб’єкт міжнародних 

відносин, посилює свій міжнародний авторитет і демонструє миролюбиву 

політику та зарекомендувала себе надійним партнером. За роки своєї незалежності 

Україна двічі обиралася до складу Ради Безпеки ООН (у 2000 і 2015 рр.), 

зарекомендувала себе як надійний партнер у міжнародному військовому 

співробітництві (МВСп) і за обсягом завдань військово-технічного співробітництва 

(ВТС) входила в десятку держав світу. 

Актуальність теми дисертації визначена: 

стратегічним курсом України на європейську і євроатлантичну інтеграцію 

та подальшого розвитку двостороннього МВСп з країнами-партнерами у тому 

числі з суміжними-державами для протидії агресії з боку Російської Федерації; 

необхідністю підвищення результативності МВСп України, ретельного 

вивчення й узагальнення досвіду його становлення і розвитку на 

двосторонньому рівні з країнами-членами НАТО та країнами-учасницями СНД; 

відсутністю у вітчизняній історичній науці цілісного й об’єктивного 

військово-історичного дослідження цієї теми. 

З огляду на вищевикладене у дисертації сформульовано наукове завдання, 

яке полягає у з’ясуванні сутності та змісту процесу становлення міжнародного 

військового співробітництва України та його розвитку з Республікою Польща 

та Республікою Білорусь з урахуванням їх зовнішньополітичних орієнтацій на 

зміни безпекової політики у регіоні, та узагальнені набутого досвіду для 

використання в сучасних умовах. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертацію виконано у межах планів наукової і науково-технічної діяльності 

Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. 

Базовою для підготовки дисертації стала науково-дослідна робота “Удосконалення 

методологічних засад курсової підготовки національного персоналу Збройних 

Сил України до участі в миротворчих операціях з підтримки миру та безпеки” 

(шифр “Методологія”, номер державної реєстрації 0118U004498). У межах 

наукового проекту дисертант самостійно опрацював підрозділ “Історичний 

досвід Республіки Польща в миротворчих операціях ООН. Стан міжнародно-

правових основ застосування, підготовки та забезпечення миротворчих 

операцій ООН. Перспективні методики дистанційного навчання”. 

Поряд з цим, узагальнив досвід Республіки Польщі у забезпеченні 

воєнно-політичного співробітництва під час стажування в підрозділах апарату 

Міністерства національної оборони Польщі, брав участь у розробленні окремих 

міжнародно-правових актів МВСп України (2010–2013), зокрема щодо 
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створення спільної українсько-польсько-литовської військової частини.  

Мета і завдання дослідження. Розкрити та систематизувати процес 

становлення міжнародного військового співробітництва України (1991–2013) та 

його розвиток на прикладі співробітництва з Республікою Польща, як країною-

членом НАТО та Республікою Білорусь, як країною-учасницею СНД, розкрити 

стан нормативно-правового і договірно-правового забезпечення цього процесу 

та надати рекомендації щодо використання набутого досвіду в сучасних умовах. 

Досягнення мети передбачає виконання таких завдань: 

з’ясувати стан наукової розробленості теми та джерельної бази 

дослідження;  

дослідити передумови становлення МВСп України з урахуванням воєнно-

політичних подій 1991–2013 рр., що впливали на особливості його формування; 

визначити стан нормативно-правового забезпечення МВСп України; 

встановити специфіку та результативність українсько-польського та 

українсько-білоруського військового співробітництва за воєнно-політичним, 

військовим і військово-технічним напрямами; 

з’ясувати особливості договірно-правового забезпечення військового 

співробітництва України з Республікою Польща та Республікою Білорусь; 

на основі набутого досвіду розробити рекомендації щодо результативних 

шляхів МВСп України. 

Об’єкт дослідження – міжнародне співробітництво України (1991–2013). 

Предмет дослідження – становлення міжнародного військового 

співробітництва України та його розвиток у двосторонніх відносинах з 

Республікою Польща та Республікою Білорусь.  

Методи дослідження. Методологічною основою дисертації стали 

загальнонаукові принципи історизму, об’єктивності, системного підходу, 

дослідження подій, зокрема їх виникнення та розвитку, взаємозв’язку, взаємо-

залежності та комплексності. Реалізація цих принципів дозволила уникнути 

непослідовності, неконкретності, відірваності від об’єктивного історичного 

процесу під час дослідження, отримати результати й узагальнити висновки.  

При підготовці дисертації використані загальнонаукові методи наукового 

пізнання: аналізі і синтез (досліджено об’єктно-предметну сферу становлення 

МВСп України та результати двосторонніх зустрічей і переговорів на різних 

рівнях), класифікація (систематизовано історіографічну та джерельну базу 

дослідження, визначено тематичні напрями висвітлення подій), ретроспективний 

(виявлено тенденцію непослідовності дій у процесі формування відносин з 

суміжними державами), хронологічний (відображено воєнно-політичну діяльність 

органів державної влади у відповідних історичних умовах). Завдяки 

використанню логічного методу виявлено тенденції розвитку двосторонніх 

відносин та узагальнено досвід розвитку договірно-правової бази, встановлено 

зміст і способи вирішення проблемних питань. Спеціальні історичні методи, 

зокрема історико-генетичний, історико-порівняльний, історико-хронологічний 

та історико-системний, дозволили детально вивчити багатогранний і 

суперечливий процес становлення МВСп України та розвиток українсько-

польського й українсько-білоруського військового співробітництва, виявити 
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основні напрями співробітництва, загальне та особливе, встановити тенденції їх 

еволюції, а також роль політичних і військових діячів у реалізації цього 

процесу. Спеціально-юридичні методи, зокрема формально-юридичний, 

порівняльно-правовий, дозволили узагальнити досвід договірно-правового та 

нормативно-правового забезпечення МВСп України, виявити позитивні 

результати і прогалини, з’ясувати особливості договірно-правового забезпечення 

військового співробітництва України з Республікою Польща та Республікою 

Білорусь.  

Поєднання зазначених принципів і методів дозволили реалізувати мету та 

визначені наукові завдання. 

Хронологічні межі дисертації охоплюють період з 1991 до 2013 року. 

Нижня межа дослідження зумовлена проголошенням у серпні 1991 р. 

незалежності України та визначення її зовнішньої політики, що стало 

підґрунтям для започаткування МВСп України відповідно до норм і принципів 

міжнародного права. Верхня межа зумовлена воєнно-стратегічними змінами 

навколо України, що обумовили рішення Ради національної безпеки і оборони 

України “Про заходи щодо підвищення ефективності планування в секторі 

безпеки та оборони”, яким у 2014 році тимчасово призупинено виконання 

заходів Державної комплексної програми реформування і розвитку Збройних 

Сил України на період до 2017 р., що не відповідала тогочасній воєнно-

політичній обстановці.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що автором 

вперше: 

розкрито передумови становлення МВСп України з урахуванням воєнно-

політичних подій 1991–2013 років, зовнішньої політики держави та пов’язаних 

з ними програм будівництва Збройних Сил України, запропоновано авторську 

періодизацію цього процесу; 

з урахуванням завдань зовнішньої політики держави визначено 

особливості еволюції нормативно-правового забезпечення МВСп України, 

запропоновано авторську періодизацію цього процесу; 

узагальнено досвід МВСп України з Республікою Польща як країною-

членом НАТО та Республікою Білорусь як країною-учасницею СНД з 

урахуванням їх зовнішньополітичних орієнтацій на розвиток безпекової 

політики в регіоні; 

розкрито особливості договірно-правового забезпечення двостороннього 

співробітництва між Україною і Республікою Польща та Республікою Білорусь 

у воєнно-політичному, військовому та військово-технічному напрямах;  

удосконалено понятійно-категорійний апарат МВСп України у частині 

наближення до стандартів НАТО; 

набули подальшого розвитку:  

історіографія за напрямом дослідження, в якій визначено три етапи 

накопичення історичних знань за хронологічним принципом; 

за темою дисертації введено до наукового обігу раніше не опубліковані 

матеріали з фондів архівів Міністерства закордонних справ України і Міністерства 

оборони України, а також окремі документи та матеріали Республіки Польща та 
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Республіки Білорусь. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у розкритті 

процесу розроблення та ухвалення нормативно-правової бази становлення і 

розвитку МВСп України, у доповненні і розширенні сучасних знань з історії 

українсько-польського та українсько-білоруського військового співробітництва, 

визначенні перспективних напрямів подальших наукових пошуків, опрацюванні 

проблематики МВСп України та визначенні подальших напрямів результативного 

співробітництва. Положення і висновки дисертації можуть бути використані 

при підготовці матеріалів з воєнної історії України, історії українсько-польського й 

українсько-білоруського співробітництва, у навчальному процесі закладів освіти.  

Особистий внесок здобувача. Результати дослідження одержано та 

опубліковано автором особисто, за винятком статті, підготовленої у співавторстві 

з М. Павлунько “Військові частини, підрозділи, персонал сухопутних військ у 

міжнародних миротворчих операціях з підтримки миру та безпеки: міжнародно-

правовий аспект”, де внесок здобувача становить 75% від загального змісту. У 

статті автор висвітлив вітчизняну та міжнародну нормативно-правову базу 

стосовно застосування частин (підрозділів) Збройних Сил України у миротворчих 

операціях під егідою ООН. У співавторстві з М. Павлунько підготовлено також 

матеріали виступу на міжнародній науковій конференції “Відродження 

Українського війська: сучасність та історична ретроспектива” на тему: 

“Міжнародне військове співробітництво України: історико-правовий аспект”, в 

якому внесок здобувача становить 75% від змісту (результати дослідження 

становлення МВСп України, їх кількісні та якісні показники). 

Апробація результатів дослідження. Результати дослідження 

оприлюднено на наукових та науково-практичних конференціях і семінарах:  

ІV Міжнародній науково-практичній конференції “Всесвітня історія та проблеми 

міжнародних відносин” (Луганськ, 9–10 квітня 2013 р.); VІ міжвідомчій 

науково-практичній конференції “Актуальні проблеми психологічної допомоги, 

соціальної та медико-психологічної реабілітації учасників антитерористичної 

операції” (Київ, 26 травня 2016 р.); Міжнародній науковій конференції 

“Відродження Українського війська: сучасність та історична ретроспектива” 

(Київ, 1–2 грудня 2016 р.); науково-практичній конференції “Соціально-

гуманітарні та правові проблеми діяльності Збройних Сил України” (Київ, 

24 квітня 2014 р.); науковому семінарі “Актуальні проблеми правового 

регулювання в особливий період” (Київ, 30 березня 2016 р.). 

Публікації. Основні положення і результати дослідження оприлюднені у 

13 працях: 7 – у фахових виданнях (у тому числі 1 – у міжнародному виданні), 

6 – у матеріалах наукових і науково-практичних конференцій (семінарів).  

Структура та обсяг дисертації. Структура дисертації підпорядкована 

меті та завданням дослідження. Робота складається зі вступу, трьох розділів, 

висновків і додатків (обсяг основної частини 190 арк., 14 додатків на 76 арк.). 

Список використаних джерел включає 330 найменувань на 53 арк. Загальний 

обсяг дисертації – 363 арк.). 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми, сформульовано наукове 

завдання, визначено об’єкт, предмет, мету і завдання дослідження, окреслено 

його хронологічні межі. Розкрито наукову новизну, практичне значення 

одержаних результатів та їх апробацію. 

У першому розділі “Історіографія, джерельна база та методи 

дослідження” охарактеризовано стан наукової розробки теми, джерельну базу, 

основні методи дослідження, з’ясовано понятійний апарат щодо міжнародного 

військового співробітництва України. 

У підрозділі “Історіографія теми дослідження” аналіз історіографії за 

темою показав наявність трьох етапів накопичення історичних знань щодо 

становлення і розвитку МВСп України, а саме: перший (1994–1999) 

характеризувався появою перших наукових праць, в яких висвітлювалася 

воєнно-політична обстановка навколо України на початковому етапі військового 

будівництва; на другому (2000–2009) появилися праці із філософських, 

політичних, історичних, психологічних, юридичних наук. На третьому (2010–

2018) відмічалося послаблення у вивченні МВСп науковцями, що обумовлено 

негативним впливом політичних рішень керівництва України про її повернення 

до позаблокової зовнішньої політики (2010), що на певний час призвело до 

зменшення серед науковців актуальності цієї тематики. 

За тематичним принципом історіографія з питань МВСп умовно поділено 

на чотири групи. 

До першої групи історіографії належать наукові праці вітчизняних 

науковців, які досліджували аспекти зовнішньої політики України через призму 

національної безпеки та оборони держави: І. Артьомова, В. Венгера, В. Горбуліна, 

В. Грубова, О. Маначинського, В. Мандрагелі, О. Палія, В. Пашинського, 

Г. Перепелиці, О. Покотила, І. Храбана, Б. Якимовича та ін. У своїх працях 

автори переважно розглядали МВСп України з міжнародними організаціями, 

при цьому двостороннє співробітництво не було пріоритетом у дослідженнях 

науковців. 

Досить ґрунтовно воєнно-політичне співробітництво, в межах програми 

НАТО “Партнерство заради миру”, розглядали В. Балабін, О. Власюк, 

Ю. Недзельський, Є. Мальцева, С. Речич, І. Храбан та ін. Автори приділили 

увагу діяльності органів державної влади із забезпечення національної безпеки 

через призму інтеграції в системи європейської та євроатлантичної безпеки.  

У другій тематичній групі історіографії автори В. Бруз, В. Заросило, 

В. Ліпкан, В. Мандрагеля, О. Маначинський, О. Мещерякова, Г. Перепелиця, 

В. Макаров, І. Печенюк та ін., досліджували питання міжнародної, регіональної 

та національної безпеки, проблеми гуманітарної інтервенції, проведення 

миротворчих операцій ООН. Питання міжнародної миротворчої діяльності 

України відображено у працях Л. Голопатюка, В. Горбуліна, А. Хабчука та ін. 

Автори суттєво доповнили історіографію МВСп України, зокрема: з 

урахуванням досвіду міжнародної миротворчої діяльності (ММД) розглядали 

В. Алещенко, С. Кириченко, О. Кузьмук, Г. Перепелиця, С. Попко, О. Пулим та 
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ін.; правові засади проведення міжнародної миротворчих операції (ММО), 

ресурсного й організаційного забезпечення українських миротворців в операціях 

розглядали О. Котелянець, В. Макаров, І. Печенюк, О. Мещерякова та ін. 

Заслуговують на увагу висновки, зроблені І. Козинцем, що одним із 

найважливіших напрямів розбудови Збройних Сил України, найефективнішим 

механізмом підготовки військових формувань слід вважати участь у ММО та 

спільних багатонаціональних навчаннях, які відіграють важливу роль у 

підготовці офіцерів, штабів і військ.  

Одним з перших досліджень системи МВСп України стала праця 

О. Пулима “ Збройні Сили України як фактор створення та забезпечення 

існування системи колективної безпеки у Європі ”, в якій значна увага 

приділена налагодженню співробітництва у військовій сфері. Проте автор не 

аналізував фактори, що зумовили активізацію МВСп України, а дослідження 

обмежив хронологічні рамки 1992–2000 рр.  

Аналіз наукової літератури третьої групи показав, що питання 

верифікаційної діяльності недостатньо висвітлені у вітчизняній історіографії 

МВСп України. Разом з тим, дослідження становлення і розвитку ВТС мають 

певний інтерес серед науковців. У статті В. Горбуліна і О. Свергунова 

“Концептуальні підходи до вдосконалення військово-технічної та оборонно-

промислової політики України” розглядаються питання удосконалення 

методології та механізмів формування і реалізації ВТС. Світові тенденції в 

оборонно-промисловій сфері в цілому та з питань ВТС розглядали А. Шевцов і 

Р. Бондарчук. Автори досліджували досвід Польщі у 1991–2006 роках і 

визначили серед нових аспектів реструктуризацію її оборонної промисловості, 

підвищення ефективності функціонування оборонних виробництв, 

налагодження виробництва за стандартами НАТО. І. Фанін розглянув 

стратегічні цілі державної політики України у сфері ВТС за умови адаптації 

України до систем колективної безпеки євроатлантичного, європейського та 

пострадянського просторів. Важливим у межах дослідження було розкриття 

питань українсько-польського та українсько-білоруського співробітництва у 

сфері ВТС, намагання Російської Федерації використати ВТС, як один із 

чинників консолідації членів Організації Договору про колективну безпеку 

(ОДКБ) та його трансформування у воєнно-політичний блок на противагу 

європейським та євроатлантичним структурам колективної безпеки. Разом з 

тим, поза увагою залишилося договірно-правове забезпечення двостороннього 

ВТС між Україною і Республікою Польща та Республікою Білорусь. 

Історіографія четвертої групи представлена працею І. Авдошина з проблем 

правового регулювання, унормування основних понять для єдиного тлумачення 

та недопущення підміни понять. Л. Зіняк у монографії “Міжнародно-правові 

засади військового співробітництва України” ввів до наукового обігу термін 

“міжнародно-правове військове співробітництво України” та розглянув його 

види і принципи, особливості імплементації у вітчизняне законодавство з 

урахуванням міжнародно-правових зобов’язань у військовій сфері. 

Аналіз польської історіографії свідчить про значний інтерес дослідників 

до українсько-польських відносин у військовій сфері. У праці Я. Драуса 



 9 

розглянуто українсько-польські відносини 1991–2008 років, їх складні процеси 

через вплив третього суб’єкта – Російської Федерації, у частині забезпечення 

геополітичних інтересів у регіоні. На формування нових відносин серед країн 

колишнього Варшавського договору та країн-учасниць СНД вплинула позиція 

Російської Федерації, що відповідала відновленню її статусу, як наддержави з 

намірами використовувати як привід до втручання у внутрішні справи інших 

країн питання “захисту російськомовного населення”. У роботі Р. Синовського 

“Полукрбат” визначено аспекти військового співробітництва Республіки 

Польща і України щодо створення військового підрозділу ПолУкрБат, що 

виконував миротворчі завдання в Югославії. 

У широкому контексті історію українсько-польських відносин кінця ХХ – 

початку ХХI ст. досліджували українські науковці: Г. Маскак, І. Мудрієвська, 

А. Октисюк, О. Потоцький, Л. Чекаленко, О. Фуртес та ін. У праці 

І. Мудрієвської обґрунтовано три етапи політичного співробітництва України і 

Республіки Польща (1991–2013), встановлено ознаки кожного та наголошено на 

позитивному досвіді українсько-польських відносин. Детально розкрито 

особливості “стратегічного партнерства” України і Республіки Польща, роль і 

місце такого співробітництва у зміцненні безпеки в Європейському регіоні в 

цілому. У праці О. Деркача і Л. Коберського встановлено етапи становлення 

військового співробітництва між оборонними відомствами України й Республіки 

Польща та відстежено процес формування українсько-польського батальйону. 

Праці цих авторів підтверджують, що українсько-польське військове 

співробітництво є об’єктивною необхідністю не лише для України та Польщі, але 

й інших держав. Автори статті “Безпеко-оборонний вектор співпраці України і 

Польщі в європейсько-атлантичному контексті (1991–2014)” М. Алексієвець та 

І. Ільчук дійшли висновку, що співробітництво України і Республіки Польща на 

двосторонній і багатосторонній основах дає позитивні результати, впливає на 

рівень співробітництва “Україна – НАТО” і в рамках Вишеградської четвірки, 

що гарантує безпеку в регіональному й субрегіональному просторі. Автори 

фрагментарно висвітлювали питання військового співробітництва, при цьому 

поза їх увагою залишився досвід ВТС України і Республіки Польща. 

Аналіз історіографії білоруських авторів з історії українсько-білоруських 

відносин свідчить про фрагментарність його розкриття, обмежується описом 

спільної історії та культури східнослов’янських народів. У наукових працях 

А. Тихомирова, Л. Мальцева, Д. Юрчака відображено білорусько-українське 

співробітництво, водночас у загальному плані окреслено питання військового 

та військово-технічного співробітництва. Активно вивчав зовнішню політику 

Республіки Білорусь та її результати А. Тихомиров у контексті співробітництва 

з Україною, проте питання становлення і розвитку військового співробітництва, 

його договірно-правова база та механізм реалізації, у його працях не відображено.  

Аналіз вітчизняної історіографії українсько-білоруських відносин показав, 

що науковці С. Василишин, С. Вдовенко, Г. Маскак, А. Соболєв, В. Яценко та 

ін. досліджували окремі аспекти двостороннього співробітництва. Показовим є 

спільний українсько-білоруський проект у співавторстві Г. Максака та Д. Юрчака 

за підтримки Фонду ім. Ф. Еберта, який розкрив історію відносин України та 
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Республіки Білорусь у 1991–2013 рр. Особливість дослідження полягає у 

поєднанні доповідей авторів різних точок зору та намагання спрогнозувати 

можливі сценарії співробітництва на коротко- та середньострокову перспективу.  

Отже, аналіз української та іноземної історіографії за темою дослідження 

показав, що питання становлення МВСп України та висвітлення цього розвитку 

на досвіді співробітництва України з Республікою Польща та Республіка 

Білорусь були окреслені у наукових працях. Основні напрями за якими автори 

здійснювали науковий пошук обмежувалися переважно співробітництво з 

міжнародними організаціями, участі в ММО та ВТС. Це стало підставою 

звернутися до теми дослідження та з’ясувати малодосліджені і недостатньо 

розкриті проблемні питання. 

У другому підрозділі “Характеристика джерельної бази дисертації” 

показано сукупність українських та іноземних джерел, що відображають 

становлення МВСп України, результати розвитку українсько-польського та 

українського-білоруського співробітництва. Джерельна база умовно об’єднана 

за змістом, характером її надходження та інформаційними можливостям на сім 

тематичні групи: законодавчі акти, міжнародні договори та нормативно-

правові акти державних органів – дозволили визначити стан договірно-

правового забезпечення МВСп України в цілому та охарактеризувати договірну 

базу українсько-польського й українського-білоруського співробітництва; 

документи органів державної влади України – дозволили на підставі 

інформаційних та інформаційно-аналітичних матеріалів з’ясувати процес 

створення МВСп України, результативність і змістовність заходів співробітнитцва, 

тенденції у двосторонніх відносинах з суміжними державами; архівні матеріали – 

увести до наукового обігу матеріали галузевих архівів Міністерства оборони 

України (фонд 3697 – Департамент інформаційної та організаційної роботи і 

контролю Міністерства оборони України (до 30.06.2004 Адміністративний 

департамент Міністерства оборони України); фонд 3657 – Адміністративне 

управління Генерального штабу ЗС України (до 30.12.1991 Секретаріат 

Головного штабу ЗС України, до 30.04.1994 Секретаріат Генерального штабу 

ЗС України) та Міністерства закордонних справ України (фонд 1 – документи з 

основної діяльності) та вивчити питання становлення МВСп України, напрями й 

особливості розвитку українсько-польського та українського-білоруського 

військового співробітництва; довідкові видання – розширити дисертаційний 

матеріал завдяки висвітленню дипломатичної діяльності України, правового 

забезпечення та понятійно-категорійного апарату; інтернет-ресурси – 

ознайомитися з офіційними документами з питань МВСп України, з інтерв’ю, 

коментарями та матеріалами брифінгів стосовно ММД України 

використовуючи ресурси державних органів, базами даних законодавства 

України, наукових, науково-дослідних установ; періодичні видання – простежити 

еволюцію поглядів політичного та військового керівництва на характер відносин 

України з Республікою Польща та Республікою Білорусь, хід проведення 

заходів МВСп, результати офіційних переговорів і контактів представників 

оборонних відомств Республіки Польща та Республіки Білорусь, результативності 

ВТС з державами-партнерами; мемуарні джерела – надали відомості про 



 11 

характер подій, встановити закономірності їх виникнення та реконструювати 

воєнно-політичні заходи двостороннього військового співробітництва. 

З’ясовано наявність суперечностей у понятійному апараті з визначення 

таких термінів, як “оборонне співробітництво”, “військове співробітництво”, 

“військово-технічне співробітництво” та інші, що потребує чіткого визначення 

та ієрархічну схему побудови відповідно до стандартів НАТО. При цьому 

встановлено, що у національному законодавстві не унормовано поняття 

“міжнародне військове співробітництво України”. Запропоновано авторське 

визначення сутності МВСп України, як зовнішньополітична діяльність 

центральних органів виконавчої влади, що в межах своєї компетенції 

реалізують державну політику у сфері оборони та безпеки, щодо встановлення і 

розвитку зносин з відповідними органами іноземних держав, міжнародними 

організаціями та іншими суб’єктами міжнародного права згідно з чинним 

законодавством України, принципами та нормами міжнародного права. 

Міжнародне військове співробітництво України, як складова зовнішньо-

політичної діяльності держави, поділяється на такі основні напрямки: воєнно-

політичне співробітництво; військове співробітництво; воєнно-економічне спів-

робітництво; військово-технічне співробітництво; міжнародне співробітництво 

у сфері мобілізаційної підготовки; цивільно-військове співробітництво. 

Другий розділ “Становлення міжнародного військового співробітництва 

України” складається з двох підрозділів. 

У першому підрозділі “Передумови налагодження Україною міжнародного 

військового співробітництва” розкривається процес становлення і розвитку 

МВСп нашої держави з урахуванням її зовнішньої політики, державних 

програм будівництва Збройних Сил України. У дисертації визначено та 

охарактеризовано етапи становлення МВСп України.  

На першому етапі МВСп України (1991–1996) відбулися зміни у воєнно-

політичній обстановці в Центральній і Східній Європi внаслідок: розпуску 

Організації Варшавського договору та розпаду СРСР; набуття незалежності 

Україною та Республікою Білорусь, що потребувало визнання державних 

кордонів; виконання міжнародних домовленостей щодо передислокації та 

часткового роззброєння; відмови від ядерного озброєння; участі у ММД; 

започаткування воєнно-політичного діалогу та партнерства на принципах 

довіри та виконання зобов’язань перед НАТО і СНД. Основними результатами 

МВСп України на цьому етапі було: визнання державного суверенітету та 

обмін першими дипломатичними військовими місіями; завершення ядерного 

роззброєння та ліквідація звичайного озброєння (01.03.1995) відповідно до 

міжнародних зобов’язань; започаткування договірно-правового забезпечення 

шляхом укладання перших 20 договорів з державами світу; набуття першого 

миротворчого досвіду підрозділами Збройних Сил України (240-й окремий 

спеціальний батальйон) і розширення географії їх участі в ММО у 7 місіях 

(Близький Схід, Африка та інші); створення правових основ ВТС України. 

На другому етапі МВСп України (1997–2000) в умовах формування 

єдиного безпекового простору в Європi, завдяки програмі НАТО “Партнерство 

заради миру” розвивався процес становлення двостороннього співробітництва 
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України із суміжними державами. Цьому сприяло: активна участь підрозділів 

Збройних Сил України в миротворчих операціях і місіях, що дозволило 

додатково приєднатися до участі у 9 місіях під егідою ООН, ЄС, ОБСЄ, НАТО 

та залучити 18 тис. військовослужбовців Збройних Сил України; формування 

відносини партнерства і довіри у військовій сфері та розвиток договірно-

правового забезпечення МВСп України з 70 державами світу; удосконалення 

нормативно-правового забезпечення участі військових підрозділів (персоналу) 

у ММД; розвиток ВТС України з державами-партнерами та розширення участі 

у верифікаційній діяльності.  

Нові виклики і загрози міжнародному миру та безпеці (міжнародний 

тероризм і піратство) на третьому етапі (2001–2005) безпосередньо вплинули 

на становлення МВСп України, зокрема визначення його пріоритетних 

напрямів і нових форм партнерських відносин із НАТО та ЄС. Як особливість, 

відмічається активна участь України в міжнародних миротворчих операціях 

(місіях) ООН, ОБСЄ, НАТО та подальше становлення двостороннього 

міжнародного співробітництва з державами.  

На четвертому етапі (2006–2013) відбулися кардинальні зміни у напрямку 

зовнішній політики України – від політики євроатлантичної інтеграції (2005) до 

позаблокового статусу (2012), що негативно вплинуло на становлення МВСп 

України та вимагало корегування двостороннього військового співробітництва 

з державами за воєнно-політичним, військовим та військово-технічними 

напрямами. На цьому етапі Україна набула важливого досвіду участі у складі 

багатонаціональних військових формувань, у тому числі в миротворчих і 

стабілізаційних місіях, виконанні зобов’язань з контролю над озброєнням, 

проведенні заходів верифікаційної діяльності та ВТС. 

У другому підрозділі “Нормативно-правове забезпечення міжнародного 

військового співробітництва України” розкрито зміст, особливості розвитку 

нормативно-правового забезпечення МВСп України. Встановлено три етапи 

становлення та розвитку нормативно-правового забезпечення МВСп України, в 

основу яких покладено зміни у внутрішній і зовнішній політиці України та їх 

вплив на національне законодавство.  

На першому етапі (1991–1996) відбулося формування правових основ 

МВСп України. Були ухваленні перші закони та підзаконні акти України, Укази 

Президента України та урядові акти, які визначили коло суб’єктів МВСп 

України, сформували підґрунтя для укладання міжнародних договорів, створили 

передумови для участі у миротворчих операціях з підтримки миру та безпеки, 

започаткували розроблення програм і планів за основними напрямами військового 

співробітництва.  

На другому етапі (1996–2010) продовжено процес законодавчого і 

нормативно-правового забезпечення МВСп України, що зумовлений ухваленням 

Конституції України (28.06.1996) та дозволило завершити формування правових 

засад МВСп України. Особливостями цього етапу стали: ухвалення низки законів 

і підзаконних актів; внесення доповнень до правової бази, які деталізували коло 

суб’єктів МВСп України та визначили повноваження Президента України, 

Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, міністерств (відомств), 
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Збройних Сил України та інших військових формувань і правоохоронних органів 

у воєнно-політичному, військовому та військово-технічному співробітництві; 

унормування права міжнародних договорів у державі; схвалення Стратегії 

міжнародної миротворчої діяльності України (2009), що визначила участь 

Збройних Сил України у багатонаціональних коаліційних силах під егідою 

міжнародних організацій відповідно до мандату Ради Безпеки ООН. 

Третій етап (2010–2013) характеризувався уповільненням розвитку 

правового забезпечення МВСп України. Ухвалені у липні 2010 року зміни до 

Закону України “Про засади внутрішньої і зовнішньої політики” уповільнили 

процес розвитку правового забезпечення, а в деяких напрямках штучно 

зупинило імплементацію раніше взятих зобов’язань України у МВСп. На цьому 

етапі ухвалено найменшу кількість законів України та змін до нормативно-

правових актів Президента України і Кабінету Міністрів України. Проте, 

завершено унормування на відомчому рівні питання участі національних 

контингентів (персоналу) Збройних Сил України в міжнародних операціях з 

підтримання миру і безпеки (2011) та скориговано перерозподіл функцій і 

повноважень органів військового управління, які залучаються до миротворчої 

діяльності. 

Третій розділ “Військове співробітництво України з Республікою 

Польща та Республікою Білорусь” складається з двох підрозділів. 

У першому підрозділі “Українсько-польське військове співробітництво” 

розкрито процес становлення і розвитку військового співробітництва України з 

Республікою Польща, як країною-членом НАТО. Встановлено, що процес 

становлення українсько-польського військового співробітництва супроводжувався 

поступовим та інтенсивним воєнно-політичним діалогом на рівні Президентів 

двох держав, керівників оборонних відомств, начальників генеральних штабів, 

командувачів видів.  Це дозволило виділити такі його етапи: від співіснування в 

рамках “соціалістичного табору” до започаткування міжнародного військового 

співробітництва (1991–1996), становлення військового співробітництва (1997–

2000), формування стратегічного військового партнерства (2000–2013).  

Практичними результатами на першому етапі (1991–1996) стало: укладання 

першого міждержавного договору щодо принципів та основних напрямів розвитку 

двосторонніх відносин; після першого візиту Міністра оборони України 

генерал-полковника К. Морозова у Варшаву (12.01.1992) відмічається початок 

воєнно-політичного діалогу на рівні керівників оборонних відомств і 

командувачів видами військ (проведено шість візитів на воєнно-політичному 

рівні); проведення акредитації військового дипломатичного персоналу; формування 

договірно-правової бази співробітництва (укладено два міждержавних, один 

міжурядовий та один міжвідомчий договори); встановлення товариських 

відносин між військовими частинами; проведення першого спільного навчання 

підрозділів Збройних Сил України та Війська Польського (1994); початок ВТС 

та набуття плановості заходів військового співробітництва (1993).  

На другому етапі (1997–2000) співробітництво України та Республіки 

Польща визначалося зростанням рівня довіри між політичною та військовою 

елітою двох держав, гарантованим виконанням взятих міжнародних зобов’язань, 
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активною роботою у 1997–1998 рр. зі створення спільної військової частини 

(УкрПолБат) та укладання Угоди між Україною та Польщею у справі створення 

спільної військової частини для участі в міжнародних миротворчих і гуманітарних 

операціях під егідою міжнародних організацій (1997). Проте через низку 

внутрішньополітичних чинників зазначену угоду Верховна Рада України 

ухвалила лише у квітні 2000 р. відповідним законом України. З’ясовано, що до 

1999 р. завершено формування договірно-правових засад двостороннього 

співробітництва між Україною та Республікою Польща.  

На третьому етапі (2000–2013) українсько-польське військове 

співробітництво характеризувалося посиленням воєнно-політичного діалогу 

(проведено 31 візит на вищому рівні). Практичними результатами на цьому 

етапі стало: створення та виконання миротворчих завдань у межах операції 

НАТО (КFOR з 2001 р.) спільної військової частини “УкрПолБат”; участь 

військових частин (підрозділів) Збройних Сил України спільно з польськими 

колегами в операції багатонаціональних сил в Іраку (2003–2005); розширення 

договірно-правового забезпечення двостороннього співробітництва (укладено 

два міждержавних, один міжурядовий і п’ять міжвідомчих договорів).  

Українсько-польське військове співробітництво характеризувалося такими 

тенденціями: 2006–2007 рр. – збереження темпів інтенсивного розвитку 

двостороннього військового співробітництва (загалом 51 захід на рік); 2010–

2013 рр. – зменшення спільних заходів військового співробітництва (в середньому 

до 15 заходів на рік) та уповільнення тристоронньої роботи зі створення 

військової частини (“УкрЛитПолБриг”). Водночас була розпочата спільна 

участь українських і польських військовослужбовців у складі Міжнародних сил 

сприяння безпеці в Афганістані (2010), забезпечена взаємодія чергових сил 

протиповітряної оборони під час підготовки та проведення “Євро-2012”. 

Основним змістом спільних проектів ВТС, на цьому етапі були обмін досвідом 

з реформування оборонно-промислового комплексу, постачання озброєння та 

військової техніки, використання підприємств України для модернізації 

авіаційної техніки. 

Визначено, що протягом 1992–2013 рр. українсько-польське військове 

співробітництво реалізовано на 57% (вісім напрямів з чотирнадцяти через 

укладання двосторонніх міжнародних договорів (протоколів). Встановлено , що 

особливістю договірно-правового забезпечення українсько-польського 

співробітництва було укладання двосторонніх міжвідомчих договорів з 

ієрархічною моделлю, що мало переваги: створення належних умов для 

відносин “стратегічного партнерства” з огляду на розширення суб’єктів 

військового співробітництва від керівників оборонних відомств, начальників 

генеральних штабів, командувачів видів, командирів військових частин, чергових 

командних пунктів; процедура укладання міжвідомчого протоколу до “рамкової 

угоди” стала найкоротшим шляхом до укладання міжнародних договорів 

відповідно до законодавства України та Республіки Польща. Договірно-правова 

основа та існуючий механізм їх реалізації дозволили розвиватися із використанням 

потенціалу оборонно-промислового комплексу України та Польщі. Водночас 

така ієрархічна модель мала негативний аспект, що допускав механізм втрати 
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чинності її протоколів усіма в разі денонсації або призупинення дії рамкової 

угоди. Це питання було вирішено шляхом прийняття Генеральної угоди між 

Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про співробітництво у 

сфері оборони (підписана 02.12.2016, набула чинності 06.09.2018).  

У другому підрозділі “Українсько-білоруське військове співробітництво” 

розкрито процес становлення і розвитку військового співробітництва України з 

Республікою Білорусь, як країни-учасниці СНД. Виявлено тенденції розвитку з 

урахуванням специфіки воєнно-політичного діалогу, що дозволило встановити 

такі його етапи: становлення військового співробітництва (1991–1996), розвиток 

військового співробітництва (1997–2000), формування стратегічного партнерства 

(2000–2013).  

На першому етапі (1991–1996) започатковано українсько-білоруське 

військове співробітництво шляхом формування міждержавних відносин на 

принципах суверенності та міжнародного права. Особливістю такого 

співробітництва стала наявність тісних зв’язків між різними гілками влади та 

військового керівництва, що значно пришвидшувало реалізацію спільних 

інтересів і вирішення проблемних питань, у тому числі із залученням 

можливостей збройних сил. Після першого візиту урядової делегації Республіки 

Білорусь до Києва, під час якої проведено офіційні переговори міністрів 

оборони двох держав (17.12.1992), відмічається активність воєнно-політичного 

діалогу (проведено чотири візити).  

Не зважаючи на новий статус України та Республіки Білорусь, як 

незалежних держав, продовжено тісну кооперацію з ВТС між підприємствами й 

організаціями оборонно-промислового комплексу колишнього СРСР. Разом з 

тим, відмічається активна робота зі створення договірно-правової бази 

співробітництва (укладено один міжурядовий, один міжвідомчий договір і вісім 

протоколів). Доведено, що українсько-білоруське військове співробітництво, 

було спрямовано на вирішення однорідних проблемних питань через обмін 

досвідом, проте негативно впливали на розвиток двостороннього співробітництва 

внутрішньополітичні, економічні та інші чинники.  

На другому етапі (1997–2000) українсько-білоруське військове 

співробітництво характеризувалося перманентністю двосторонніх відносин із 

високим рівнем діалогу та зменшенням інтенсивності заходів на вищому 

воєнно-політичному рівні. Для запобігання розширення НАТО на Схід, 

Російська Федерація безпосередньо впливала на зовнішню політику Республіки 

Білорусь (щодо ліквідації ядерного озброєння, набуття нейтрального статусу). 

Результатом такої діяльності стало утворення союзної держави Білорусь і Росія 

(1999) та ухвалення з цих позицій концепції національної безпеки Республіки 

Білорусь (2001). Незважаючи на наявність розбіжностей у стратегічних цілях за 

інтеграційними напрямами (НАТО і ЄС, протилежний напрямі – СНД і ОДКБ) 

встановлено активний розвиток договірно-правового забезпечення українсько-

білоруського військового співробітництва, продовжено воєнно-політичний 

діалог (дев’ять візитів на рівні воєнно-політичного керівництва держав).  

На третьому етапі (2000–2013) українсько-білоруське військове 

співробітництво характеризувалося низькою інтенсивністю діалогу (2006–2009), 
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переважно воєнно-політичні заходи відбувалися в рамках багатосторонніх заходів 

країн-учасниць СНД. Відсутність стабільного діалогу спричинена посиленою 

підготовкою України до отримання Плану дій для набуття членства в НАТО 

(2008), наявністю економічних і фінансових аспектів, що посилювали 

розбіжності у відносинах України та Республіки Білорусь. На цьому етапі 

пріоритетним напрямом був обмін досвідом у ММД, розвиток ВТС, реалізація 

двосторонніх домовленостей. Водночас відмічено активізацію воєнно-

політичного, військового та військово-технічного співробітництва (2010–2013), 

що обумовлено зміною зовнішньої політики України на позаблоковий статус 

(проведено два візити на рівні воєнно-політичного керівництва держав, понад 

100 заходів військового співробітництва).  

Загалом, протягом 1992–2013 рр. українсько-білоруське військове 

співробітництво реалізовано на 75% (дев’ять напрямів з дванадцяти через 

укладання двосторонніх договорів (протоколів)). Договірно-правова основа 

ВТС забезпечила реалізацію відповідних напрямів співробітництва, дозволила 

планувати заходи на перспективу й узгоджувати їх імплементацію через спільні 

робочі групи. Особливістю договірно-правової системи стало укладання 

двосторонніх міжвідомчих договорів за ієрархічною моделлю, основою яких 

була угода про військове співробітництво, протоколи, укладені в межах 

реалізації спільних інтересів. Угода про військове співробітництво у свою чергу 

має пряме посилання на договір між УРСР і БРСР 19.12.1990, який застарів з 

огляду на ухвалення в 1995 році Українсько-білоруського договору про дружбу, 

добросусідство та співробітництво. Разом з тим, міжурядова угода про 

співробітництво в галузі безпеки польотів державних повітряних суден має 

пряме посилання на міжвідомчі договори як на першоджерело, що є 

неприйнятним. 

Підтверджено актуальність визначення стану сформованості договірно-

правових основ співробітництва, його слабкі місця (невідповідність сьогоденню) 

та можливі наслідки, зокрема використання колізійних норм як у внутрішньому 

законодавстві, так і в міжнародних договорах України, з огляду на 

використання Російською Федерацією права як зброю в гібридній війні проти 

України та Заходу. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі вирішено актуальне наукове завдання, що полягало 

у вивченні та систематизації процесу становлення міжнародного військового 

співробітництва України в 1991–2013 роках і його розвитку на досвіді 

співробітництва України з Республікою Польща та Республікою Білорусь з 

урахуванням їх зовнішньополітичних орієнтацій на розвиток безпекової 

політики у регіоні. 

1. Аналіз історіографії та виявлених джерел дає підстави стверджувати, 

що МВСп України залишається актуальною проблемою історичної науки та є 

предметом дослідження істориків, політологів, юристів та інших фахівців. 

Водночас в українській історичній науці не має цілісного й об’єктивного 
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військово-історичного дослідження, в якому комплексно було б висвітлено 

історичний досвід становлення та розвитку МВСп України із суміжними 

державами, що входять до складу різних воєнно-політичних організацій. 

Використання широкої джерельної бази дозволило комплексно дослідити 

предмет дослідження, надало обґрунтованості та достовірності науковим 

положенням і висновкам дисертації. 

2. Встановлено, що процеси становлення МВСп України проходили у 

чотири етапи з урахуванням воєнно-політичних подій, зовнішньої політики 

держави та пов’язаних з ними програм будівництва Збройних Сил України, а 

також договірно-правового забезпечення співробітництва за воєнно-політичним, 

військовим і військово-технічним напрямами. На цей процес негативно 

впливали такі чинники: суперечлива за напрямами зовнішня політика України 

від намірів євроатлантичної інтеграції до позаблокового статусу; часта зміна 

керівництва оборонного відомства; низький рівень фахової підготовки 

службових осіб органів МВСп; відсутність системи організаційних заходів з 

оптимізації структурних підрозділів (органів) МВСп, і як наслідок, відтік 

кваліфікованих кадрів; систематичне недофінансування потреб оборони та 

неактивна участь в інспекційній діяльності (1992–1994). 

3. Визначено, що еволюція нормативно-правового забезпечення МВСп 

України у 1992–2013 роках відбувалася під впливом зміни зовнішньої політики 

України та визначається етапами: створення (1991–1996); розвитку і удосконалення 

(1996–2010); уповільненням розвитку (2010–2013). Встановлено, що прийнята 

нормативно-правова база МВСп України загалом сприяла реалізації національних 

інтересів України. Вона була сформована протягом першого та другого етапів, 

що дозволило визначити повноваження суб’єктів МВСп України (Президента 

України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, міністерств 

(відомств), Збройних Сил України та інших військових формувань і право-

охоронних органів) у воєнно-політичному, військовому та військово-технічному 

співробітництві; унормувати право міжнародних договорів; створити механізм 

планування та програмування двостороннього співробітництва за основними 

напрямами співробітництва; удосконалити участь Збройних Сил України та 

інших військових формувань і правоохоронних органів у ММД України у 

складі багатонаціональних коаліційних сил. Разом з тим, на третьому етапі як 

особливість відмічено уповільнення темпів розвитку нормативно-правового 

забезпечення після визначення на політичному рівні позаблокового статусу 

України.  

Однак, існувало ряд проблемних питань нормативно-правового забезпечення: 

відсутність уніфікованого понятійного апарату до стандартів НАТО; 

неврегульованість на законодавчому рівні питань військово-технічного та 

цивільно-військового співробітництва.  

4. Встановлено, що військове співробітництво України з Республікою 

Польща та Республікою Білорусь почалося одночасно у 1992 році на принципах 

і нормах міжнародного права та досягло до рівня стратегічного партнерства 

(1996 р. і 2013 р. відповідно), з урахуванням їх зовнішньополітичної орієнтації 

на розвиток безпекової політики в регіоні. З’ясовано, що українсько-польське й 
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українсько-білоруське військове співробітництво набуло планово-програмного 

характеру (1993 р. і 1997 р. відповідно), що дозволяло ефективно координувати 

та виконувати заходи військового співробітництва.  

Особливістю українсько-польського військового співробітництва є 

стрімкий перехід від співробітництва до стратегічного партнерства (1997) 

завдяки: тісним контактам між дипломатами та керівництвом обох держав, 

налагодженню воєнно-політичного діалогу на рівні керівників оборонних 

відомств, начальників генеральних штабів, командувачів видів; довірі та 

гарантованому виконанню взятих зобов’язань у сфері безпеки та оборони; 

формуванню нових принципів колективної безпеки у регіоні після вступу 

Республіки Польща в ЄС та НАТО (1999). Дієвим результатом такого 

партнерства було: створення та виконання миротворчих завдань під егідою 

НАТО спільної військової частини “УкрПолБат” (2001–2009), спільна участь в 

Іраку (2003–2005), в Афганістані (2010–2014); забезпечення підготовки та 

проведення “Євро-2012”; обмін досвідом реформування оборонно-

промислового комплексу, поставки озброєння та військової техніки; 

використання підприємств України для модернізації авіаційної техніки. 

Особливістю українсько-білоруського військового співробітництва, була 

наявність тісних зв’язків між різними гілками влади та військового керівництва, 

зокрема цьому сприяло активний воєнно-політичний діалог після першого 

візиту (1992), спільні інтереси в будівництві збройних сил, залучення 

військових підрозділів для вирішення гуманітарних завдань та інші. Разом з 

тим, з 2005 року відмічено тенденцію послаблення стабільного воєнно-

політичного діалогу, що обумовлено підготовкою України до отримання Плану 

дій для набуття членства в НАТО (2008), наявністю економічних і фінансових 

чинників. Через посилення розбіжностей у зовнішньополітичних пріоритетах 

двосторонні воєнно-політичні заходи відбувалися в рамках багатосторонніх 

заходів країн-учасниць СНД, при цьому заходи військового та військово-

технічного співробітництва виконувалися. Спостерігається активізація воєнно-

політичного, військового співробітництва у 2010–2013 рр. Розвитку ВТС між 

підприємствами й організаціями сприяла наявність тісних зв’язків у рамках 

оборонно-промислового комплексу колишнього СРСР та однотипність 

номенклатури озброєння та військової техніки. 

5. З’ясовано, що договірно-правове забезпечення співробітництва 

України з Республікою Польща та Республікою Білорусь розвивалося активно 

та відповідало потребам двосторонніх відносин. Українсько-білоруське військове 

співробітництво за кількістю укладених двосторонніх договорів відповідно до 

напрямів співробітництва має вищий показник, ніж українсько-польське 

співробітництво. Встановлено, що до спільних рис належить ідентична ієрархічна 

модель, яка формувалася через укладання рамкових угод про військове 

співробітництво та протоколи, що мали прямий зв’язок.  

Водночас, розкрито прогалини, що потребують: удосконалення 

договірно-правового забезпечення військового співробітництва України та 

Республіки Білорусь шляхом виключення посилань на договір між УРСР і 

БРСР від 19.12.1990, який застарів унаслідок ухвалення Українсько-
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білоруського договору про дружбу, добросусідство та співробітництво (1995); 

проведення моніторингу дієвості існуючих норм у чинних протоколах до 

рамкової угоди про військове співробітництво з питань соціального захисту 

військовослужбовців, подальшого проходження служби після закінчення 

навчання у вищих військових закладах, забезпечення перевезень залізничним 

транспортом та інші.  

6. Виявлено нереалізований потенціал для розвитку МВСп України за 

таким напрямом як співробітництво у сфері мобілізаційної підготовки, що є 

складовою у забезпеченні обороноздатності держави.  

Встановлено, що у національному законодавстві не унормовано поняття 

“міжнародне військове співробітництво України”. З метою удосконалення 

понятійно-категорійного апарату у частині наближення до стандартів НАТО 

автором запропоновано визначення сутності МВСп України, як зовнішньо-

політична діяльність центральних органів виконавчої влади, що в межах своєї 

компетенції реалізують державну політику у сфері оборони та безпеки, щодо 

встановлення і розвитку зносин з відповідними органами іноземних держав, 

міжнародними організаціями та іншими суб’єктами міжнародного права згідно 

з чинним законодавством України, принципами та нормами міжнародного 

права.  

Перспективними напрямами подальших наукових пошуків можуть бути: 

досвід українсько-румунського, українсько-угорського, українсько-словацького, 

українсько-турецького міжнародного та міждержавного військового спів-

робітництва у 1991–2018 рр.; особливості договірно-правового забезпечення 

міжнародного співробітництва у сфері мобілізаційної підготовки в інтересах 

сил оборони; міжнародна підтримка України в її боротьбі проти російської 

агресії в 2014-2018 рр. та інше.  
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АНОТАЦІЯ 

 

Лухтан А. І. Міжнародне військове співробітництво України  

(1991-2013 рр.). – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за 
спеціальністю 20.02.22 – військова історія. – Національний університет 

оборони України імені Івана Черняховського, Київ, 2019. 

У дисертації з урахуванням надбань вітчизняної історіографії на широкій 
і репрезентативній джерельній базі, частина з якої вперше вводиться до 

наукового обігу, викладені результати дослідження становлення міжнародного 

військового співробітництва України (1991–2013) та його розвиток у 

двосторонніх відносинах з Республікою Польща та Республікою Білорусь з 
урахуванням їх зовнішньополітичних орієнтацій на розвиток безпекової 

політики в регіоні. Запропоновано та обґрунтовано авторську періодизацію 

становлення міжнародного військового співробітництва України, виявлено 
характерні особливості, з урахуванням воєнно-політичних подій, визначено 

еволюцію нормативно-правового забезпечення співробітництва. Узагальнено 

досвід становлення і розвитку міжнародного військового співробітництва 
України з Республікою Польща і Республікою Білорусь, розкрито особливості 

договірно-правового забезпечення співробітництва у військовій сфері. 

Уточнено понятійно-категорійний апарат за темою дисертації. Сформовано 
рекомендації з використання одержаних результатів дослідження та продовження 

наукового пошуку з метою підвищення ефективності міжнародного військового 

співробітництва з державами світу. 
Ключові слова: міжнародне військове співробітництво України, воєнно-

політичне співробітництво, військове співробітництво, військово-технічне 

співробітництво, українсько-польське співробітництво, українсько-білоруське 
співробітництво. 

 

 

 

ANNOTATION 

 

A.I. Lukhtan International military cooperation of Ukraine (1991-2013). – 

Qualifying scientific work on the rights of a manuscript. 

The dissertation in support of a Candidate Degree in Historical Sciences in 

specialty 20.02.22 – Military History. – Ivan Chernyakhovsky National Defense 

University of Ukraine, Kyiv, 2019. 

The dissertation, taking into account the achievements of the national 

historiography on a broad and representative source base, part of which is introduced 

into scientific circulation for the first time, presents the results of the study of the 

formation of international military cooperation of Ukraine (1991–2013) and its 

development in bilateral relations with the Republic of Poland and the Republic of 

Belarus, taking into account their foreign policy orientation on the development of 

security policy in the region. The author's periodization of the formation of 
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international military cooperation of Ukraine was proposed and grounded, 

characteristic features were revealed, taking into account military and political 

events, the evolution of the regulatory and legal ensuring of cooperation was 

determined. The experience of the formation and development of international 

military cooperation of Ukraine with the Republic of Poland and the Republic of 

Belarus was generalized, the features of the treaty and legal ensuring of cooperation 

in the military sphere were revealed. The conceptual and categorical apparatus on the 

topic of the dissertation was clarified. Recommendations on the use of the results 

obtained during the study and the continuation of scientific research in order to 

improve the effectiveness of international military cooperation with the states of the 

world were formed. 

Keywords: international military cooperation of Ukraine, military and 

political cooperation, military cooperation, military and technical cooperation, 

Ukrainian-Polish cooperation, Ukrainian-Belarusian cooperation. 


