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Війна Росії проти України: фінансування ЄС 
військової допомоги Україні 

Надавши безпрецедентну і одностайну відповідь на війну Росії проти України, що розпочалася 24 лютого 
2022 року, ЄС швидко вирішив виділити 500 млн євро з бюджету Європейського інструменту підтримки 
миру для фінансування військової допомоги та доставки військового обладнання в Україну, після чого 
невдовзі виділив додаткове фінансування. Вперше у своїй історії ЄС використовує спеціальний, хоч і 
позабюджетний, інструмент для фінансування — однак не для постачання в третю країну летальної 
військової техніки, поклавши таку відповідальність на окремі держави-члени ЄС. 

ЄС мобілізує 2 млн євро на військову допомогу Україні 
27 лютого 2022 року у відповідь на запит України про військову допомогу Верховний представник 
Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки / заступник Голови 
Європейської комісії (верховний представник ЄС / віцеголова ЄС) Жозеп Боррель заявив, що 
запропонує використовувати позабюджетний інструмент ЄС — Європейський інструмент підтримки 
миру (ЄІПМ), що діє з 1 липня 2021 року, — для фінансування заходів надзвичайної допомоги країні. 
Пропозиція включала пакет підтримки на суму 450 млн євро на військову техніку та платформи для 
надання летальної зброї, і пакет на 50 млн євро для фінансування поставок ресурсів, як-от пальне, 
захисне спорядження та медичні засоби невідкладної допомоги. Відповідно до статті 7 Рішення Ради 
(СЗБП) 2021/509 про заснування ЄІПМ, заходи чи операції допомоги СЗБП (Спільної зовнішньої та 
безпекової політики) вимагають попереднього ухвалення основного правового акту у формі 
спеціального рішення Ради. 28 лютого 2022 року Рада ухвалила відповідні рішення щодо двох заходів 
допомоги в рамах ЄІПМ, спрямованих на надання підтримки Збройним Силам України: Рішення (СЗБП) 
2022/338 щодо обладнання, призначеного для надання летальної зброї, та Рішення (СЗБП) 2022/339 
про підтримку нелетальною зброєю. Ці перші заходи допомоги на загальну суму 500 млн євро 
тривають з 28 лютого 2022 року до 28 лютого 2024 року. 
Після неформального засідання Європейської ради 10-11 березня 2022 року у Версалі 23 березня 
Рада ЄС ухвалила ще два рішення, а саме Рішення Ради (СЗБП) 2022/471 та (СЗБП) 2022/472. Цими 
рішеннями було збільшено заплановану суму фінансової допомоги на ще 500 млн євро, знову 
розділених на 450 млн євро, що підуть на обладнання, призначене для надання летальної зброї, і 50 
млн євро на підтримку нелетальною зброєю. 13 квітня 2022 року Рада ухвалила два додаткові рішення 
(СЗБП) 2022/636 і (СЗБП) 2022/637, додавши ще 500 млн євро, знову виділивши 450 млн євро на 
летальну зброю та 50 млн євро на підтримку нелетальною зброєю. Початковий період заходів 
надання підтримки до 2024 року було подовжено до 28 лютого 2027 року. Напередодні зустрічі 
міністрів закордонних справ «Великої сімки» у Німеччині верховний представник ЄС / віцеголова 
Борель 13 травня заявив, що запропонує виділення нового траншу у розмірі 500 млн євро для 
підтримки українських військових. 16 травня Рада розглянула цю пропозицію. Отже, з 28 лютого 2022 
року ЄС наразі схвалив виділення коштів на суму 2 млрд євро на військову допомогу разом з цим 
четвертим траншем. 

Допомога Україні від США та Великобританії 
Станом на 6 травня 2022 року безпекова допомога США Україні з 25 лютого становила 3,8 млрд 
доларів США, включно з 3,2 млрд доларів США шляхом використання президентськіх повноважень на 
вилучення семи пакетів. Президентські повноваження на вилучення дають змогу президенту 
дозволити безпосередню передачу товарів і послуг із запасів США без попереднього схвалення 
Конгресом США. 28 квітня президент США Джо Байден надіслав до Конгресу США екстрений запит на 
виділення додаткових 20 млрд доларів США на задоволення негайних потреб у військових поставках 
в Україні та інших країнах, які постраждали від війни (розподілені між такими програмами, як 
Ініціатива сприяння безпеці Україні, Іноземне військове фінансування та на поповнення запасів 
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Міністерства оборони). 10 травня 2022 року Палата представників США переважною більшістю 
голосів ухвалила законопроект про пакет військової, фінансової та гуманітарної допомоги Україні на 
суму 40 млрд доларів США, з яких 24 млрд доларів було відкладено на військову підтримку, 
збільшивши військовий пакет, запропонований президентом Байденом спочатку. З 24 лютого 
військова підтримка США Україні зараз становить майже 28 млрд доларів США. Що стосується Великої 
Британії, безпосередньо перед самітом «Великої сімки» 7 травня прем’єр-міністр Борис Джонсон 
пообіцяв надати Україні додаткові 1,3 млрд фунтів стерлінгів на військову підтримку. Нові 
зобов'язання майже вдвічі перевищують попередні зобов'язання Великої Британії перед Україною. 

Це чергове оновлення публікації, попередня версія якої була опублікована 30 березня 2022 року. 

Участь держав-членів ЄС у ЄІПМ та в бюджеті ЄІПМ 
Фінансовий ліміт ЄІПМ на 2021-2027 роки у нинішніх цінах становить 5,692 млрд євро. Держави-члени 
ЄС відповідно до їх ВНД щороку роблять внесок до бюджету ЄІПМ. Данія відмовилася від Спільної 
безпекової та оборонної політики ЄС (СБОП), але, незважаючи на це, є виконавцем відповідних рішень 
Ради ЄС, які дозволяють доставку в Україну обладнання, призначеного для надання летальної зброї. 1 
червня 2022 року відбудеться референдум, який ухвалить рішення про участь Данії в СБОП, що стане 
сигналом про можливе долучення Данії до СБОП. Для порівняння, Австрія та Ірландія не беруть участі 
в постачанні зброї в Україну і лише сприяють наданню підтримки «нелетальною» зброєю, 
передбаченої рішеннями Ради ЄС 2022/339, 2022/472 і 2022/637.  

Військовий штаб ЄС (ВШЄС) створив розрахунковий механізм для координування попиту та пропозиції. 
Україна надсилає запити до цього розрахункового механізму, надаючи перелік необхідного обладнання. 
Осередок розрахункового механізму, розміщений у ЄСЗД, проводить зустрічі з усіма державами-членами ЄС та 
партнерами — Сполученими Штатами, Канадою, Сполученим Королівством, Австралією, Новою Зеландією, 
Південною Кореєю та Норвегією (і, можливо, іншими третіми країнами в майбутньому) — і надає інформацію 
про необхідне обладнання та пріоритети України, пропозиції держав-членів ЄС та партнерів, а також військову 
ситуацію. Українське військове представництво також бере участь у цих зустрічах. Через Комітет ЄІПМ, до 
складу якого входять представники кожної держави-члена, держави-члени ЄС затверджують пропозиції щодо 
відшкодування за рахунок ЄІПМ, зроблені ВШЄС. Кожна держава-член ЄС окремо поставляє техніку та 
озброєння. Зброя та обладнання, що поставляються державами-членами ЄС, в основному беруться з їхніх 
наявних запасів. Зважаючи на надзвичайну ситуацію в Україні та те, що на кордонах ЄС точиться війна, Рішення 
Ради ЄС 338 і 339 дозволяють міністерствам держав-членів ЄС, які виступають виконавцями, швидко доставляти 
обладнання в Україну без проходження тендеру та стандартної процедури закупівлі, встановленої ЄІПМ. 
Держави-члени ЄС можуть вимагати відшкодування, але не все обладнання, поставлене в Україну, обов’язково 
має право на відшкодування за рахунок ЄІПМ, оскільки пропозиції держав-членів ЄС повинні відповідати 
пріоритетам української армії, що регулярно змінюються. Крім того, країни-члени ЄС можуть постачати Україні 
військову техніку і не вимагати відшкодування за рахунок ЄІПМ. Адміністратором заходів допомоги, 
відповідальним за їх фінансову реалізацію, є Директор Служби інструментів зовнішньої політики (СІЗП, 
Європейська Комісія). 

Розширення мандату КМЄС в Україні  
Консультативна місія ЄС (КМЄС) в Україні, цивільна місія СПБО, розпочала роботу в грудні 2014 року. 
Мандат місії — сприяти створенню підзвітного та ефективного сектору цивільної безпеки. Через 
російське вторгнення в Україну КМЄС була змушена евакуюватися. Однак 18 березня 2022 року Рада 
ЄС доручила КМЄС виконувати тимчасову додаткову місію консультування української влади, щоб 
полегшити перебіг потоку біженців з України до Польщі, Румунії та Словаччини, а також потоку 
гуманітарної допомоги в Україну. 18 травня КМЄС повернулася до Києва. 24-25 березня 2022 року 
Європейська рада закликала притягнути до відповідальності винних у воєнних злочинах в Україні та 
їхніх співучасників. Відповідно, 13 квітня Рада ЄС вирішила розширити повноваження КМЄС в Україні, 
додавши підтримку українських прокуратур. Тепер КМЄС також відповідає за сприяння 
розслідуванню та переслідуванню будь-яких міжнародних злочинів, скоєних у контексті війни Росії 
проти України. Роль Євроюсту у зв’язку з цим, ймовірно, посилиться з пропозицією Єврокомісії від 25 
квітня внести зміни до Регламенту Євроюсту, щоб посилити його повноваження, надавши Євроюсту 
юридичні повноваження збирати, зберігати та ділитися доказами воєнних злочинів. Нові 
повноваження КМЄС також підтверджують її тимчасову присутність у третіх країнах (Молдова) або 
країнах ЄС (ймовірно, Польща та Словаччина), які сусідять з Україною. 2 грудня 2021 року Рада ЄС 
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ухвалила захід допомоги в рамках ЄІПМ для підтримки Збройних сил Молдови (Рішення Ради ЄС 
(СЗБП) 2021/2136). 1 березня 2022 року Європарламент провів позачергову пленарну сесію за участі 
Президента України Володимира Зеленського та Голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука 
з Києва. Того дня він ухвалив резолюцію, в якій закликав використовувати ЄІПМ для виділення 
значного додаткового фінансування, щоб надати Україні оборонну військову спроможність, повно та 
негайно здійснити заходи допомоги Україні, посилити санкції проти Росії, докласти нових зусиль для 
розгляду запиту України на отримання статусу кандидата в ЄС, а також терміново переглянути мандат 
КМЄС, включно з доповненням місії компонентом військової підготовки — останній, можливо, 
фінансуватиметься з ЄІПМ. Також Європарламент підтримує посилення Місії ЄС з прикордонної 
допомоги Молдові (EUBAM). 12 травня 2022 року Комітет із закордонних справ ухвалив проєкт 
рекомендації (для представлення на пленарному засіданні у червні) Раді ЄС та Верховному 
представнику ЄС / віцеголові Європейської комісії Боррелю, рекомендувавши їм витягти уроки з 
використання ЄІПМ для підтримки України, збільшення її фінансування та створення розрахункового 
механізму, а також залучення Європарламенту до подальшого впровадження та контролю над ЄІПМ. 
1 квітня Голова Європарламенту Роберта Мецола відвідала Києв, щоб зустрітися з президентом 
Зеленським, засудити напад Росії та висловити підтримку українському народу.  
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