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РОБОТА КОМІТЕТУ 
У ЗАКОРДОННИХ СПРАВАХ 

ЗА ПЕРІОД ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

СТАНОМ НА 5.12.2016

КОМІТЕТ У ЗАКОРДОННИХ СПРАВАХ  Є ПРОФІЛЬНИМ У ГАЛУЗІ ЗАКОНОДАВЧОГО  
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ ПОЛІТИКИ НАШОЇ ДЕРЖАВИ:

81 
засідання 
комітету 

проведено

79 
депутатських груп 

з міжпарламентських 
зв’язків з іноземними 
державами створено

 4596 
листів вхідної 

кореспонденції 
отримано та 
опрацьовано

11
прийомів делегацій 
комітетів іноземних 

парламентів  
проведено

500 
питань 

підготовлено  
і розглянуто

111 
проектів законів 

і постанов 
опрацьовано

92 
прийнято 
в цілому. 

з них:

69 
законів 
України

23 
постанов 

та інших актів 
ВРУ

РОБОТА КОМІТЕТУ У ЦИФРАХ

• зовнішні зносини, у тому числі щодо участі України 
в діяльності міжнародних організацій, таких як 
Організація Об’єднаних Націй (ООН), Організація 
з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), 
Рада Європи (РЄ), Організація Чорноморського 
економічного співробітництва (ЧЕС), Організація 
за демократію та економічний розвиток - ГУАМ 
(ГУАМ), Центральноєвропейська ініціатива (ЦЄІ), 
Міжпарламентський Союз (МПС) та інших, а 
також Організації Північноатлантичного договору 
(НАТО) і Світової організації торгівлі (СОТ) у межах 
повноважень Комітету;

• транскордонного та міжрегіонального 
співробітництва (крім транскордонного 
та міжрегіонального співробітництва з країнами 
Європейського Союзу (ЄС);

• надання згоди на обов’язковість міжнародних 
договорів України (ратифікація, приєднання 
до міжнародного договору, прийняття тексту 
міжнародного договору), денонсація міжнародних 
договорів України (крім міжнародних договорів 
України з Європейським Союзом (ЄС) та його 
державами-членами);

• співробітництва Верховної Ради України 
з парламентами зарубіжних держав;

• співробітництва Верховної Ради України 
з парламентськими органами міжнародних 
організацій;

• дипломатичної служби.
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Деокупація  Криму  та  Донбасу:
15 квітня 2015 року проведено  
комітетські слухання на тему: «Формування 
стратегії захисту національних інтересів 

України в частині протидії актам агресії, анексії 
Автономної Республіки Крим, іншим злочинам 
Російської Федерації, спрямованим проти України»

19 квітня 2016 року, за спільною 
ініціативою Комітету Верховної Ради 
України у закордонних справах та Інституту 

міжнародних відносин Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка було 
проведено презентацію доповіді на тему «Російські 
військові злочини на Сході України в 2014 році», 
підготовлену депутатом Сейму Республіки Польща 
Малгожатою Госєвською  

Постанови:
-  Постанова про Звернення Верховної Ради України 
до Організації Об’єднаних Націй, Європейського 
Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради 
Європи, Парламентської Асамблеї ОБСЄ про 
порушення прав і свобод людини у Автономній 
Республіці Крим»

- Постанова про Заяву Верховної Ради України 
«Про відсіч збройній агресії Російської Федерації 
та подолання її наслідків»

- Постанова  «Про Заяву ВРУ  з приводу 70-річчя 
ООН та членства України в ООН»

- Постанова про звернення Верховної Ради України 
до Організації Об’єднаних Націй, Європейського 
Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради 
Європи, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, світових 
лідерів та всіх членів міжнародного співтовариства 
щодо засудження порушень прав і свобод 
кримськотатарського народу»

- Постанова про заяву Верховної Ради України 
«Про відступ України від окремих зобов’язань, 
визначених Міжнародним пактом про громадянські 
і політичні права та Конвенцією про захист прав 
людини і основоположних свобод»

- Постанова про Звернення Верховної Ради України 
до Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй 
національних парламентів держав світу щодо 
створення міжнародного кримінального трибуналу 
для переслідування осіб, відповідальних за злочини, 
пов’язані зі збиттям літака авіакомпанії Malaysia 
Airlines, що здійснював рейс МН17 17 липня 2014 року

- Постанова про Звернення Верховної Ради України 
до парламентів іноземних держав, парламентських 
асамблей та міжнародних організацій у зв’язку 
із загрозами життю заручників, що утримуються 
російськими бойовиками на території окремих 
районів Донецької та Луганської областей

- Постанова про звернення Верховної Ради України 
до Організації Об’єднаних Націй, Європейського 
Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради 
Європи, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, 
світових лідерів та всіх членів міжнародного 
співтовариства щодо засудження порушень прав 
і свобод кримськотатарського народу в частині 
заборони окупаційною владою РФ на тимчасово 
окупованій території Автономної Республіки Крим 
та міста Севастополя Меджлісу та визнання його 
екстремістською організацією

- Постанова про Звернення Верховної Ради 
України до Організації Об’єднаних Націй, 
Європейського Парламенту, Парламентської 
Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї 
ОБСЄ, світових лідерів та всіх членів міжнародного 
співтовариства щодо вшанування жертв геноциду 
кримськотатарського народу та засудження 
порушень Російською Федерацією прав і свобод 
кримськотатарського народу

Економізація зовнішніх 
відносин:

13  травня 2015 року  Комітет у закордонних 
справах спільно з   Комітетом з питань промислової 

політики та підприємництва  провів круглий  стіл на 
тему: «Стан та перспективи торговельно-економічного 
співробітництва: міжнародний вимір»

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ

Парламентські слухання на тему:  
«Актуальні питання зовнішньої політики України»

Україна стоїть перед новими 
історичними викликами, 
пов’язаними із згуртуванням 
Нації під час Революції гідності, 
ворожим збройним нападом 
Російської Федерації і анексії нею 

АР Крим та міста Севастополь, 
активною підтримкою Росією 
терористів на сході України 
тощо.  Все це обумовлює 
нагальну потребу визначення 
нових шляхів розвитку України 

та напрацювання її нової 
зовнішньополітичної стратегії, 
яка б стала  спільним для 
всіх гілок влади баченням 
просування інтересів держави 
на міжнародному рівні.

7  
грудня  
2016
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3 листопада 2016 року  Комітет у закордонних 
справах спільно з Комітетом з питань промислової 
політики та підприємництва провів круглий стіл на 
тему: «Розвиток торгово-економічної співпраці між 
Україною та Африкою»

СОТ:
Закон про ратифікацію Протоколу про внесення 
змін до Марракеської угоди про заснування 
Світової організації торгівлі

Японія:
- Закон про ратифікацію Угоди між Україною та 
Японією про сприяння та захист інвестицій

- Закон про ратифікацію Договору (у формі обміну 
нотами) між Урядом України та Урядом Японії 
про надання кредиту для реалізації проекту 
модернізації Бортницької станції очистки стічних вод 
у рамках реалізації проекту «Реконструкція споруд 
очистки стічних каналізаційних вод і будівництво 
технологічної лінії по обробці та утилізації осадів 
Бортницької станції аерації»

- Закон про ратифікацію Угоди (у формі обміну 
нотами) між Урядом України та Урядом Японії 
щодо Кредитної угоди про Другу позику на політику 
розвитку на здійснення економічних реформ 
між Кабінетом Міністрів України та Японським 
агентством міжнародного співробітництва

Канада:
Проект Закону про ратифікацію Угоди про вільну 
торгівлю між Україною та Канадою. (Комітет 
розглянув та рекомендував ВРУ ратифікувати Угоду)

Приєднання України 
до МКС:

21 січня  2015 року  Комітет спільно з 
комітетами Верховної Ради України з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної 
діяльності, з питань правової політики та 
правосуддя і з питань прав людини, національних 
меншин і міжнаціональних відносин провів круглий 
стіл, присвячений питанням ратифікації Україною 
Римського статуту та приєднання України до 
Міжнародного кримінального суду (МКС)

15 грудня 2015 року проведено 
міжнародний семінар на тему: «Міжнародний 

кримінальний суд та перспективи ратифікації 
Римського статуту».

1 червня 2016 року за ініціативи 
Комітету Верховної Ради України у 

закордонних справах та Комітету Верховної Ради 
України з питань прав людини, національних 
меншин та міжнаціональних відносин спільно 

з правозахисною громадською організацією 
“Центр Громадянських Свобод” був проведений 
круглий стіл на тему:  “Правосуддя в зоні АТО та 
перспективи ратифікації Римського Статуту”

Культурна дипломатія
9 грудня 2015 року Круглий стіл на 
тему «Культурна дипломатія: взаємодія 

державних і недержавних інституцій»

20 квітня 1016 року у стінах Комітету 
у закордонних справах відкрилась 

фотовиставка канадського художника українського 
походження Тараса Полатайка «Війна. 11 історій». 

30 травня 2016 року Круглий стіл на 
тему:  «Посилення ролі громадянського 

суспільства у реалізації зовнішньої політики 
України» спільно з Радою зовнішньої політики 
«Українська призма»  та  Представництвом Фонду 
ім.Фрідріха Еберта в Україні 

3 листопада 2016 року за ініціативи 
Комітетів Верховної Ради України у 

закордонних справах, з питань європейської 
інтеграції та з питань культури і духовності було 
проведено круглий стіл  на тему: «Просування 
інтересів України в світі через культурну 
дипломатію та інформаційну політику в 2017 
році».

Енергетична дипломатія:
15 вересня 2016 року за ініціативи 
Комітету Верховної Ради України з питань 
паливно-енергетичного комплексу, ядерної 

політики та ядерної безпеки та за підтримки 
Комітету Верховної Ради України у закордонних 
справах був проведений  круглий стіл на тему: 
«Дипломатичний фронт. Шляхи посилення 
енергетичної безпеки». 

- Постанова про Звернення Верховної Ради України 
до парламентів та органів виконавчої влади держав 
- членів Європейського Союзу стосовно посилення 
співпраці у галузі енергетичної безпеки та потенційних 
ризиків реалізації проектів з будівництва транзитних 
газопроводів в обхід України

Контроль за міжнародною 
допомогою:

20 травня 2015 року  Комітетські 
слухання на тему: «Механізми контролю 

для забезпечення прозорості та ефективності 
використання міжнародної допомоги»



Розвиток міжнародних 
відносин:

2 липня 2015 року Комітетом Верховної 
Ради України у закордонних справах за 

підтримки Проекту Ради Європи «Запобігання та 
боротьба з насильством щодо жінок і домашнім 
насильством в Україні» було проведено круглий стіл на 
тему: «Запобігання та протидія насильству щодо жінок 
та домашньому насильству: на шляху до ратифікації 
Стамбульської конвенції Україною»

Проведено 2 прийоми за ініціативи голови 
Комітету у закордонних справах Ганни Гопко  з 

нагоди Дня Африки, який відзначається щороку 25 
травня. У заході взяли участь акредитовані в Україні 
глави дипломатичних представництв африканських 
країн, дипломати МЗС України, представники 
бізнесових та наукових кіл

18 листопада 2016 року за ініціативи 
Комітету Верховної Ради України у 

закордонних справах та сприяння громадських 
організацій «Навчальний центр «Громадська 
ініціатива» та «Інститут суспільно-політичних 
досліджень» відбувся круглий стіл  на тему: «М’яка 
сила гібридної війни: інструменти та агенти впливу» 

19  вересня   2016  року  за ініціативи Комітету 
Верховної Ради України у закордонних справах та 
Комітету Верховної Ради України з питань прав 

людини, національних меншин і міжнаціональних відносин 
був проведений круглий стіл на тему: «Забезпечення 
дотримання громадських і політичних прав визначених 
Міжнародним пактом ООН про громадянські і політичні 
права та Конвенцією Ради Європи про захист прав 
людини і основоположних свобод»

16 листопада 2016 року з ініціативи 
підкомітету з питань євроатлантичного 

співробітництва та євроінтеграції Комітету у 
закордонних справах був проведений   круглий стіл на 
тему: «Наслідки президентських виборів у Сполучених 
Штатах Америки для України. Стратегія подальших 
дій».

Комітет у закордонних справах, Комітет з питань 
європейської інтеграції за участю представників 
Комітету з питань національної безпеки і оборони та 
Постійної делегації Верховної Ради України у ПА НАТО 
провели спільне засідання, присвячене комплексному 
огляду сектора безпеки і оборони України  в контексті 
співробітництва Україна-НАТО в частинах, що 
стосується Концепції розвитку сектору безпеки і 
оборони, Стратегічного оборонного бюлетеню України 
та Концепції розвитку Збройних Сил України на період 
до 2020 року. Участь у засідання також взяли керівники 
Офісу зв’язку НАТО в України, а також представники 
Посольств США і Великої Британії в Україні

- Постанова про Заяву Верховної Ради України з нагоди 
10-річчя ратифікації Україною Рамкової Конвенції 
ВООЗ із боротьби проти тютюну

РОБОЧІ ЗУСТРІЧІ З ПРЕДСТАВНИКАМИ КРАЇН:
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20. Латвія
21. Литва
22. Ліван
23. Молдова
24. Нігерія
25. Нідерланди
26. Німеччина

27. Нова Зеландія
28. Норвегія
29. ОАЕ
30. ПАР
31. Польща
32. Португалія
33. Румунія

34. Саудівська Аравія
35. Словаччина
36. Словенія
37. США
38. Туреччина
39. Туркменістан
40. Угорщина

41. Узбекистан
42. Фінляндія
43. Франція
44. Чехія
45. Швейцарія
46. Швеція
47. Японія

1. Австралія
2. Австрія
3. Алжир
4. Аргентина
5. Бельгія
6. Білорусь
7. Болгарія
8. Великобританія
9. Данія
10. Естонія
11. Єгипет
12. Ізраїль
13. Ірак
14. Іран
15. Іспанія
16. Італія
17. Канада
18. Китай
19. Корея


