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Вступ. Взаємини України та Литви мають 
тривалу історію та набули цілком іншого змісту 
у 1991 р. з відновленням національних держав 
після розпаду Радянського Союзу. Дипломатичні 
відносини між Україною та Литовською Республі-
кою встановлено 12 грудня 1991 р. Важливу роль 
у розвитку співпраці України та Литви у XXI столітті 
відіграє співробітництво у військовій сфері, яке 
є важливим компонентом як національної безпеки, 
так і безпеки у європейському регіоні. Проте дого-
вір про військове співробітництво між державами, 
укладений лише у 2000 р. і поновлений у 2011 р., 
є комплексним документом та передбачає розви-
ток стратегічного партнерства у цій сфері. Новий 
крок цієї співпраці пов’язаний зі вступом Литов-
ської Республіки у Європейський Союз та НАТО. 
Йдеться про співробітництво задля підвищення 
відповідності ЗСУ стандартам НАТО та їхньої 
здатності до кооперації з військовими силами 
країн – членів Альянсу, участь у спільних мирот-
ворчих операціях, надання різнопланової допо-
моги Україні в умовах агресії Російської Федерації.

Мета та завдання. Метою дослідження є аналіз 
особливостей співпраці України та Литви у сфері 
безпеки та оборони впродовж 2000–2021 рр. 
Відповідно до мети, завданнями є аналіз дина-

міки трансформації україно-литовської співпраці 
у сфері безпеки та оборони впродовж зазначеного 
періоду; дослідження нормативно-правової бази 
україно-литовського співробітництва у військовій 
сфері; аналіз основних напрямів співпраці у вій-
ськовій сфері.

Методи дослідження. Для вирішення завдань 
використано комплекс загальнонаукових методів. 
Зокрема, були використані такі методи, як історич-
ний (дослідження формування та динаміки роз-
витку військового співробітництва у зазначений 
період між країнами, формування договірно-пра-
вової бази); системний, що дав змогу дослідити 
співпрацю у військовій сфері як складну систему 
взаємопов’язаних послідовних дій, елемент між-
народної безпеки; структурно-функціональний 
(дослідження системи безпеки у європейському 
регіоні, встановлення взаємозв’язку між її складо-
вими частинами та функціями).

Результати. Україно-литовське співробітни-
цтво у сфері безпеки та оборони є одним з інстру-
ментів підвищення обороноздатності України, 
забезпечення територіальної цілісності та сталого 
розвитку, протистояння військовій агресії. Співп-
раця з країнами – членами НАТО сприяє вдоскона-
ленню системи національної безпеки, модернізації 
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Актуальність дослідження зумовлена необхідністю зміцнення взаємин України 
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Зроблено висновок про важливість співробітництва України та Литви у військовій 
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та реформуванню збройних сил, що є вкрай важ-
ливим в умовах окупації частини території України 
та ведення бойових дій на Донбасі. Успіхи Литви 
у військовій сфері, модернізації та реформуванні 
збройних сил відповідно до стандартів НАТО, поді-
бність геополітичного положення та схожі безпе-
кові виклики й загрози дають можливість Україні 
певним чином використовувати досвід Литовської 
Республіки у сфері безпеки та оборони.

Як уже зазначалося, початок військової спів-
праці України з Литовською Республікою та іншими 
країнами Балтії було закладено одразу з віднов-
ленням незалежності після розпаду СРСР і вста-
новленням дипломатичних відносин. Аналізуючи 
офіційно доступні матеріали, нормативні доку-
менти, відомості національних міністерств обо-
рони та органів виконавчої влади, доступну ста-
тистичну інформацію, інтерв’ю уповноважених 
осіб, повідомлення ЗМІ, можемо умовно здійснити 
періодизацію цих взаємин у досліджуваний нами 
період залежно від їх інтенсивності.

1) Становлення україно-литовської співпраці 
у військовій сфері, зокрема підписання взаємних 
зобов’язань, укладення відповідних міжвідомчих 
угод, які безпосередньо стосувалися співпраці 
у військовій галузі (2000–2004 рр.).

2) Розвиток співпраці зі вступом Литви 
у НАТО, сприяння євроатлантичному руху України, 
зокрема, через надання консультацій з питань обо-
ронного характеру, адаптації Збройних сил Укра-
їни до стандартів НАТО задля отримання членства 
в Альянсі, співробітництво у рамках діалогу Укра-
їни з НАТО, модернізацію українського оборонного 
й безпекового середовища (2004–2010 рр.).

3) Послаблення співпраці та усіх євроатлан-
тичних програм (з обранням у лютому 2010 р. 
президентом України В. Януковича), коли Укра-
їна відклала своє рішення про вступ до НАТО. На 
невизначений термін було відкладено домовле-
ність про створення міжнаціонального військового 
формування. Згортання чіткого євроінтеграційного 
курсу вплинуло на взаємини (2010–2014 рр.).

4) Активізація та поглиблення українсько-литов-
ського співробітництва у військовій сфері, дотри-
мання міжнародних стандартів безпеки у зв’язку зі 
збройною агресією Російської Федерації, порушен-
ням територіальної цілісності та суверенітету Укра-
їни; окупацією нею українських Криму та частин 
Донецької та Луганської областей і створенням на 
останніх підконтрольних їй ДНР/ЛНР. Створення 
спільного військового формування. Розширення 
напрямів співробітництва (2014–2021 рр.)

За інформацією Посольства України у Литов-
ській Республіці, сьогодні співробітництво між 
Україною та Литовською Республікою регулюється 
понад 165 двосторонніми документами, серед 
яких 6 міждержавних, 32 міжурядові, 58 міжвідом-
чих угод, 2 документи про міжпарламентське спів-

робітництво, а також понад 75 інших двосторонніх 
документів. Ключовими документами при цьому 
є Спільна заява Президента України і Президента 
Литовської Республіки (від 12 травня 2008 р.), у якій 
зафіксовано, що відносини між Україною та Литов-
ською Республікою набули рівня стратегічного 
партнерства; Спільна декларація про розвиток 
стратегічного партнерства між Україною та Литов-
ською Республікою на період 2020–2024 рр., підпи-
сана Главами двох Держав 27 листопада 2019 р.; 
Меморандум про взаєморозуміння стосовно спів-
робітництва у галузі військової географії між 
Міністерством оборони України та Міністерством 
охорони краю Литовської Республіки; Декларація 
про наміри між Міністерством оборони України 
та Міністерством національної оборони Литовської 
Республіки щодо співробітництва з кібербезпеки 
від 27 листопада 2019 р. [1].

У перші роки незалежності, формуючи власні 
збройні сили, Литва зіштовхнулася з проблемами 
у військовій сфері через відсутність чіткої правової 
і законодавчої бази, а також економічні виклики, 
що стояли перед збройними силами. Оборонна 
стратегія та військова доктрина Литовської Рес-
публіки викладена у «Конституційному акті про 
неприєднання Литовської Республіки до постра-
дянських Східних союзів» від 12 червня 1992 р., 
Законі Литовської Республіки про основи націо-
нальної безпеки від 19 грудня 1996 р., договорі 
з Північноатлантичним Альянсом від 10 березня 
2004 р., Стратегії національної безпеки від 26 січня 
2017 р. тощо.

29 березня 2004 р. Литва стала повноправним 
членом НАТО. Серед основних ініціатив країни, 
пов’язаних з НАТО, названо підтримку політики 
відкритих дверей НАТО та прагнення України до 
членства в НАТО [12]. Співпраця з безпеки та обо-
рони між нашими країнами відкриває перед Укра-
їною перспективу тісної співпраці з країною НАТО 
без членства в Альянсі. З іншого боку, досвід 
українських військових, отриманий в умовах росій-
сько-української війни, є важливим з огляду на 
агресивну й непередбачувану політику Росії щодо 
балтійських та скандинавських країн.

Про незмінність курсу співробітництва та важ-
ливість партнерства з країнами – членами НАТО 
свідчить той факт, що 25 лютого 2021 р. Президент 
України Володимир Зеленський підписав указ про 
затвердження положення про річні національні 
програми під егідою Комісії «Україна – НАТО».  
Ця програма є системним документом, що розро-
бляється щорічно й визначає реформи, які необ-
хідно впровадити в Україні для досягнення крите-
ріїв членства в НАТО, визначених Планом дій щодо 
членства в НАТО. У програмі головний акцент 
робиться на зусиллях держави, спрямованих на 
забезпечення прав і свобод, безпеки та добро-
буту людини як ключового суб’єкта національної  
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безпеки, а також рівних прав та можливостей жінок 
і чоловіків. Уряду доручено щорічно забезпечувати 
розроблення проєкту національної програми на 
відповідний рік; затвердження заходів щодо вико-
нання річної національної програми та показників 
ефективності її виконання; координацію діяльності 
центральних органів виконавчої влади та інших 
державних органів з моніторингу та оцінювання 
результатів виконання Річної національної про-
грами; регулярне інформування громадськості про 
хід та результати виконання річної національної 
програми [10]. Також повідомлялося, що Укра-
їна й НАТО за участю Литви у 2021 р. проведуть 
на українській території спільні командно-штабні 
навчання під назвою «Незламна стійкість».

Як було зазначено вище, основні засади парт-
нерства України та Литви у сфері безпеки та обо-
рони регламентуються Угодою між Міністерством 
оборони України та Міністерством охорони краю 
Литовської Республіки стосовно співробітництва 
у сфері оборони, що поновлена 13 квітня 2011 р. 
(далі – Угода). Відповідно до цього стратегічного 
документа, міжнародне оборонне співробітництво 
є важливим елементом безпеки й стабільності 
в Євроатлантичному регіоні та передбачає співп-
рацю у різноманітних галузях безпеки та оборони, 
а саме у галузях демократичного контролю над 
збройними силами; освіти та навчання; команду-
вання; управління та зв’язку; міжнародних опера-
цій з підтримання миру та проведення гуманітарних 
операцій; у питаннях, пов’язаних з формуванням 
та функціонуванням багатонаціональних підрозді-
лів, та інших галузях, що належать до компетенції 
сторін і становлять спільний інтерес [8].

Також Угодою передбачено різноманітні форми 
співробітництва, зокрема проведення зустрічей 
експертів та обміну досвідом у погоджених галузях 
співробітництва; проведення консультацій, спільну 
участь у багатонаціональних проєктах та міжна-
родних операціях; підготовку військових фахівців 
у військових навчальних закладах та шляхом ста-
жування; військові навчання цивільного персоналу 
та обмін інформацією. Отже, Угода є комплексним 
документом і спрямована на розвиток стратегіч-
ного партнерства між двома державами.

Український дослідник І. Туряниця зазначає, 
що Україна є однією з країн, військова співпраця 
з якою є пріоритетною для Литовської Республіки 
[6, с. 60–63]. Литва зацікавлена у використанні 
українських потужностей для підтримання в боєз-
датному стані наявних на озброєнні радянських 
зразків, а саме в ремонті й технічному обслугову-
ванні техніки та озброєння на українських підпри-
ємствах [7, c. 43]. У 2017 р. між українським держав-
ним концерном «Укроборонпром» та Литовською 
безпековою та оборонною промисловою асоціа-
цією було підписано меморандум про співпрацю, 
який окреслює вектори партнерства [22, c. 90].

Одним з аспектів військового співробітництва 
між Україною і Литвою є також участь спільних вій-
ськових формувань у миротворчих цілях. Зокрема, 
13 березня 2007 р. підписано «Технічну угоду між 
Міністерством оборони України та Міністерством 
охорони краю Литовської Республіки щодо направ-
лення миротворчого персоналу України для вико-
нання завдань у складі литовської групи з рекон-
струкції афганської провінції Гор, що діє в рамках 
Міжнародних сил сприяння безпеці в Ісламській 
Республіці Афганістан» (втратила чинність 14 лис-
топада 2008 р.).

Успішний досвід співпраці у складі спільних 
формувань дав поштовх до розвитку подальшого 
співробітництва. 14 червня 2007 р. під час зустрічі 
міністрів оборони ЄС було ухвалено рішення 
щодо створення багатонаціонального підрозділу, 
а саме литовсько-польсько-українського мирот-
ворчого батальйону «ЛИТПОЛУКРБАТ». Восени 
2008 р. сторони погодились, що типом підрозділу 
буде бригада. 16 листопада того ж року у Брюсселі 
уже підписали лист про наміри створення литов-
сько-польсько-української бригади («ЛІТПОЛУК-
РБРИГ») міністр охорони Литви Р. Юкнявічєнє, в. 
о. міністра оборони України В. Іваненко і заступник 
міністра оборони Польщі С. Коморовський [15]. 
Однак далі ситуація не розвивалась.

Агресія Росії щодо України змінила безпекову 
ситуацію в Європі, що вимагало об’єднання зусиль 
країн регіону та повернення до практик спільних 
військових формувань. Угоду про створення такого 
формування у 2015 р. підписали очільники урядів 
України, Литви й Польщі та ратифікувала Верхо-
вна Рада України.

24 липня 2015 р. у Львові було підписано Тех-
нічну угоду щодо детальних аспектів функціо-
нування спільної військової частини та її коман-
дування, котра обумовлює детальні аспекти 
функціонування «ЛИТПОЛУКРБРИГ», а саме 
командування Бригади розміщується в м. Любліні, 
Республіка Польща. Підпорядковані підрозділи 
перебувають у пунктах постійної дислокації, 
у своїх країнах, залучаються до складу багатона-
ціональної військової частини відповідно до ухва-
лення рішення про застосування за призначенням 
бригади або будь-яких її елементів. Штатно до 
«ЛИТПОЛУКРБРИГ» входять міжнародний штаб, 
три лінійні батальйони (Батальйон «Уланів» Вели-
кої княжни Бірюте з литовської бригади «Залізний 
Вовк»; механізований батальйон Підгальських 
стрільців 19-ї механізованої бригади Війська Поль-
ського та десантно-штурмовий батальйон однієї 
з десантно-штурмових бригад ЗС України). Решта 
14 юнітів – це підрозділи бойового та логістич-
ного забезпечення. Кожна з країн делегує особо-
вий склад, фінансові та матеріальні ресурси для 
забезпечення нормального функціонування спіль-
ної військової частини [5].
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З 2018 р. особовий склад «ЛИТПОЛУКРБРИГ» 
взяв участь у 31-му міжнародному військовому 
навчанні [2]. Згідно з вимогами Міжнародної угоди, 
посади командира бригади, заступника командира 
бригади та начальника штабу бригади заміщуються 
військовослужбовцями Литви, Польщі та України 
на ротаційній основі кожні три роки. Нині команди-
ром «ЛИТПОЛУКРБРИГ» призначено полковника 
Дмитра Братішка (Збройні сили України), заступ-
ником командира бригади – полковника Артураса 
Ясінскаса (Збройні сили Литви), а начальником 
штабу «ЛИТПОЛУКРБРИГ» призначено полков-
ника Міхала Малишка (Збройні сили Польщі).

Завдання «ЛИТПОЛУКРБРИГ» полягає в тому, 
щоби бути в готовності до проведення планування, 
організації та контролю багатонаціональної опе-
рації до рівня бригади, діяти автономно в межах, 
визначених юридичним мандатом місії та обме-
женнями оперативного середовища. Підпорядко-
вані підрозділи багатонаціональної бригади зали-
шаються у складі Збройних сил Литви, Польщі 
та України до моменту прийняття рішення щодо 
залучення бригади до участі в міжнародних опе-
раціях. У разі застосування в міжнародних опера-
ціях бригада перейде в розпорядження відповід-
ного командувача Об’єднаними силами. Кількісний 
склад бригади становить 4 500 військових, з них 
3 500 бійців Збройних сил Польщі, 350 – Збройних 
сил Литви, 560 – Збройних сил України [9].

Розглядаючи співробітництво України та Литви 
у сфері безпеки та оборони, маємо відзначити 
підтримку та допомогу, яку отримує наша країна 
у сфері підготовки військових на основі багато-
функціональності, мобільності з використанням 
стандартів НАТО; застосування механізмів вій-
ськової співпраці, консультацій; військово-техніч-
ної допомоги тощо.

Одним з аспектів двосторонньої співпраці 
у досліджуваний нами період є навчання вій-
ськовослужбовців. Спільна підготовка особового 
складу збройних сил відбувається на базі Націо-
нального університету оборони України імені Івана 
Черняховського, Литовської військової академії 
імені генерала Йонаса Жямайтіса та Школи литов-
ських збройних сил (м. Каунас) [11]. Також Литва 
фінансує підготовку українських офіцерів в Балтій-
ському оборонному коледжі (BALTDEFCOL), роз-
ташованому в м. Тарту, Естонія [4].

Важливим аспектом співпраці є підвищення 
кваліфікації військовослужбовців. Окремо необ-
хідно відзначити залучення військових інструкторів 
Збройних сил Литовської Республіки до процесу 
створення в Збройних силах України сил спеці-
альних операцій за стандартами НАТО. З 2017 р. 
в Україні працюють литовські інструктори з підго-
товки особового складу збройних сил. Ці військо-
вослужбовці разом з інструкторами з інших країн 
беруть участь у навчанні та організації діяльності 

українських спецназівців, обмінюючись досві-
дом, отриманим під час проведення міжнародних 
миротворчих операцій [18]. Згідно з мандатом, 
затвердженим литовським сеймом, до 60 військо-
вослужбовців можуть бути відряджені для вико-
нання тренувальних обов’язків на території нашої 
держави [19]. Вони проходять службу на території 
Міжнародного центру миротворчості та безпеки 
в м. Яворів та 142-му тренувальному центрі сил 
спеціального призначення в м. Бердичіві. Таке 
партнерство з професійної підготовки та обміну 
досвідом є важливим для обидвох сторін: литов-
ська сторона сприяє реформі українських зброй-
них сил відповідно до стандартів системи колек-
тивної безпеки НАТО та вивчає досвід, якого ЗСУ 
набули у російсько-українській війні.

Важливим аспектом україно-литовських вза-
ємин є допомога Литви з посилення матеріально-
технічної бази українського війська, зокрема 
надання Литвою летального озброєння Україні 
(йдеться про легку стрілецьку зброю, яку литов-
ська армія використовувала до вступу в НАТО, що 
не відповідає уніфікованим стандартам Альянсу, 
наприклад, за калібром набоїв). У 2016 р. Україна 
отримала від литовців понад 150 тон боєприпа-
сів, вартість яких становила до 3 млн. євро [13]. 
У лютому 2019 р. Вільнюс прийняв рішення пере-
дати Україні додаткові боєприпаси для стрілець-
кого озброєння, а саме понад мільйона набоїв вар-
тістю 255 тис. євро. Литовська сторона наголошує 
на тому, що такі кроки мають потужну підтримку 
населення республіки та відповідають двосторон-
нім угодам між державами [17].

Іншим практичним аспектом співробітництва 
у зазначений період є медична допомога учасни-
кам бойових дій, а саме лікування та реабілітація 
українських військовослужбовців, які отримали 
поранення в зоні конфлікту. Вони, зокрема, прохо-
дять реабілітацію у військовому медичному центрі 
в місті Друскінінкай [20].

Під час візиту в Україну 24 лютого 2021 р. 
міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ланд-
сбергіс наголосив на послідовній підтримці Литвою 
територіальної цілісності та суверенітету Укра-
їни, європейської та євроатлантичної інтеграції, 
а також процесу реформ. «Незважаючи на припи-
нення вогню, ми можемо читати звіти про загиблих 
або поранених українських солдатів практично 
щодня. Вже сім років Україна має намір проводити 
амбіційну програму реформ і водночас протиді-
яти зовнішній агресії. Ми підтримуємо послідовні 
та рішучі зусилля України з мирного врегулювання 
конфлікту на Донбасі. На жаль, Росія та підтриму-
вані Росією групи на Донбасі поки що не доклали 
жодних більших зусиль», – заявив міністр закор-
донних справ [16].

Литва є невеликою за розмірами державою 
порівняно з Україною, проте суспільні трансформації  
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і процеси модернізації тут відбуваються набагато 
швидше та ефективніше. Згідно з нашим досліджен-
ням, досвід Литви є корисним «кейсом» для України 
з реалізації суспільних перетворень від посттота-
літарної до модерної європейської держави, коли 
у 2004 році Литва стала повноправним членом 
Організації Північноатлантичного договору та Євро-
пейського Союзу. Партнерські відносини з безпеки 
та оборони між нашими країнами у досліджуваний 
період 2000–2021 рр. є взаємокорисними, стійкими, 
а також постійно розвиваються.

Висновки. Україно-литовське співробітництво 
у сфері безпеки та оборони є одним з інструментів 
підвищення обороноздатності України, забезпе-
чення територіальної цілісності та сталого розви-
тку, протистояння військовій агресії.

Аналізуючи нормативні документи, відомості 
національних міністерств оборони та органів вико-
навчої влади, доступну статистичну інформацію, 
інтерв’ю уповноважених осіб, повідомлення ЗМІ 
тощо, можемо переконатися в тому, що розви-
ток україно-литовської співпраці у сфері оборони 
та безпеки є активним і постійним.

Співпраця з безпеки та оборони між нашими кра-
їнами відкриває перед Україною перспективу тісної 
співпраці з країною НАТО без членства в Альянсі. 
З іншого боку, досвід українських військових, отри-
маний в умовах російсько-української війни, є важ-
ливим з огляду на агресивну й непередбачувану 
політику Росії щодо балтійських та скандинавських 
країн.

Основні засади партнерства України та Литви 
у сфері безпеки та оборони регламентуються Уго-
дою між Міністерством оборони України та Мініс-
терством охорони краю Литовської Республіки сто-
совно співробітництва у сфері оборони.

Одним з аспектів військового співробітництва 
між Україною та Литвою є участь спільних військо-
вих формувань у миротворчих місіях. Таким чином, 
у 2015 р. створено литовсько-польсько-українську 
бригаду «ЛИТПОЛРИГ». Іншим аспектом двосто-
ронньої співпраці у досліджуваний нами період 
є навчання та підвищення кваліфікації військово-
службовців. Важливим аспектом україно-литов-
ських взаємин є також допомога Литви з посилення 
матеріально-технічної бази українського війська. 
Лікування та реабілітація українських військово-
службовців є ще одним практичним аспектом спів-
робітництва у зазначений період.

Співробітництво з країнами – членами НАТО 
сприяє вдосконаленню системи національної без-
пеки, модернізації та реформуванню Збройних 
сил України.
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The relevance of research is due to the need to strengthen relations between Ukraine 
and Lithuania in the context of guaranteeing the security of the European space, 
the Baltic and Black Sea regions, in particular, the use of the experience of the Republic 
of Lithuania in NATO and EU membership. The peculiarities of cooperation between Ukraine 
and the Republic of Lithuania during 2000 - 2021 in the military sphere are considered in 
the article. The analysis of transformation of military cooperation between these countries 
in the conditions of aggression of the Russian Federation concerning Ukraine, occupation 
of a part of Luhansk and Donetsk areas and the Crimea, and also in the conditions of hybrid 
war, joint security challenges and threats from the Russian Federation is carried out. The 
normative-legal base of these relations is examined. An analysis of the main directions 
of military partnership in order to counter Russian aggression against Ukraine and the threat to 
the security of the Baltic States is carried out. In particular, the creation of a military formation 
“LITPOLUKRBRIG”. The purpose of the study is a comprehensive analysis of cooperation 
between Ukraine and Lithuania in the military sphere to improve the security of the European 
space and to coordinate actions to overcome common problems in this area. The following 
research methods are used in the work: historical, systemic, and structural-functional.
The conclusion is made about the importance of cooperation between Ukraine and Lithuania 
in the military sphere as one of the tools to increase defense capabilities and ensure territorial 
integrity, to counter military aggression. Partnerships between our countries in the period 
2000–2021 researched are mutually beneficial, sustainable and constantly evolving.
Key words: national security, regional security, cooperation in the military sphere, cooperation 
between Ukraine and the Republic of Lithuania, NATO.
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