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Розкрити особливості української військової місії в Іраку у 
2003–2008 рр.; набуття Україною позитивного досвіду 

співпраці і підвищення її ролі й авторитету серед 
міжнародної спільноти

Іракська криза у 
міжнародних

відносинах
початку ХХІ ст.

Діяльність
Української

військової місії в 
Іраку (2003–2008 рр.)

Системно-
аналітичний, 
статистичний, 

метод усної історії

• з’ясувати стан наукової розробки проблеми, визначити
джерельну базу дослідження;
• проаналізувати військову місію України в Іраку під
егідою ООН, розглянувши її передумови та наслідки;
• дати аналіз місії із забезпечення міжнародної безпеки у
нових історичних умовах;
• дослідити миротворчість як засіб розв’язання проблем
безпеки нашої країни.

Підтримання безпеки у зоні відповідальності; участь у 

спільних операціях Сил Коаліції: «Обмін динарів»,  

«Чемберлен», «Лі», «Каскад». 

Участь у спільній операції «Залізна Шабля», розгром

армії Махді, підготовка батальйону Іракського корпусу

цивільної оборони, розроблені соціальні проєкти.

Участь у спільній операції «Фарватер», здійснення

конвоїв та патрулювань, вилученння стрілецької зброї

та боєприпасів, надання медичної допомоги населенню.

Проведення стабілізуючих операцій спільно з іракськими

військовими, участь у відновленнні соціальної

інфраструктури провінції Васіт, гуманітарна допомога.

Туровець Роман Буран Олексій Крижан Віталій

Возній Едуард Волошин ВладКарін Юрій

Авторська карта

В постері використані фотографії, отримані у ході особистої переписки з 
учасниками місії через мережу Fasebook

Узагальнено досвід української військової місії, яка перебувала у

складі багатонаціональних сил з підтримання миру в Республіці Ірак

протягом 2003–2008 рр.;

Досліджено основні завдання, які вирішувалися українськими

бригадами у зоні відповідальності на території Республіки Ірак.

Залучені свідчення учасників української військової місії в Іраку:

Р. Туровця, О. Бурана, В. Крижана, В. Волошина, отримані

фотоматеріали від Е. Вознія, Ю. Каріна;

Аналіз історіографічної бази засвідчив відсутність

узагальнюючої праці з теми дослідження;


