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1. ВСТУП

Взаємодія України і Великої Британії має десятки, а може, і сотні 
прикладів інтенсивної співпраці, але ще більше можна знайти при-
кладів, які свідчитимуть про прогалини і недопрацювання. Хоча з 
обох боків спостерігається прагнення до пожвавлення відносин, 
однак постійно на заваді стають різного роду перешкоди. На сьо-
годні Київ вважає недостатнім рівень підтримки з боку Лондона, у 
Британії, між тим, ув’язують свою політику щодо України з успіш-
ними реформами: якби країна нарешті показала досягнення на 
антикорупційному полі, то і британці могли б виявитися більш мо-
тивованими допомагати надалі. Якщо, звісно, не стануть на заваді 
внутрішні чинники — як-то Брекзит, дострокові вибори, можливий 
новий референдум у Шотландії про вихід зі Сполученого Королівс-
тва чи навіть відновлення неспокою у Північній Ірландії.

Відносини України і Великої Британії протягом 25 років свого існу-
вання (були встановлені 10 січня 1992 року) переживали декілька 
періодів активізації із подальшим зменшенням як рівня, так і ак-
тивності взаємодії. Можна говорити про декілька періодів особли-
во активних контактів: 

 • 1992-1996 — початковий етап, налагодження відносин 
між двома країнами;

 • 2008-2009 — активізація взаємодії на фоні спроб Украї-
ни отримати ПДЧ НАТО;

 • із 2014 року і по сьогоднішній момент — активізація 
взаємодії на фоні агресії Росії проти України і прове-
дення внутрішньодержавних перетворень. 

При цьому визначальним чинником ставлення офіційного Лондона 
до України була і залишається оцінка якості внутрішньополітичних 
процесів. Водночас Київ демонстрував стійку зацікавленість роз-
витку відносин із Великою Британією швидше на формальному 
рівні (особливо до війни України і Росії). Кидається в очі дисбаланс 
візитів: кількість офіційних поїздок українських представників 
влади до Лондона значно більша, аніж число приїздів високопос-
тавлених британських політиків до Києва. За роки незалежності в 
Україну відбувся аж один (!) повноцінний візит британського 
прем’єр-міністра (Джон Мейджор у 1996 році). При цьому сторони 
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іще в 2008 році у спільній заяві задекларували стратегічний харак-
тер взаємодії. Однак і дотепер така ситуація залишається більше 
амбіцією і перспективою, ніж реальним станом справ. Чимало бри-
танських представників, які займаються українським напрямком, 
дивуються, що відносини між двома країнами мають стратегічний 
характер.

Офіційний Лондон у своїй політиці щодо Києва 
протягом середини 2000-х років керувався ба-
ченням, що в інтересах Великої Британії було б 
перетворення України на повноправного чле-
на НАТО1. Пізніше у 2009-2013 роках акценти 
були зміщені на підтримку розробки і підпи-
сання Угоди про асоціацію між Україною і ЄС (після того, як Україна 
оголосила про свою «позаблоковість»)2. Такий крок розглядався як 
основа для майбутнього повноправного членства України в ЄС че-
рез проведення відповідних перетворень на основі Угоди про асо-
ціацію34. Агресія Росії проти України лише посилила в офіційного 
Лондона переконання, що тільки успішні внутрішньодержавні ре-
форми будуть гарантією неповторення подібного у майбутньому; 
ці зміни, вірять у Британії, дадуть можливість створити нову основу 
для двосторонніх відносин.

 • вирішення українсько-російського конфлікту відповід-
но до норм міжнародного права;

1 

2 

3 

4 
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 • забезпечення ефективності внутрішньодержавних ре-
форм шляхом надання відповідної фінансової і техніч-
ної допомоги;

 • перетворення України на надійного партнера на між-
народній арені;

 • максимальне збільшення двосторонньої торгівлі у 
перспективі5.

При цьому уряд Великої Британії продовжує декларувати і прово-
дити політику активного залучення до українсько-російського 
конфлікту, надавати відповідну допомогу для проведення вну-
трішньодержавних перетворень, не зважаючи на рішення вийти із 
ЄС на основі референдуму 23 червня 2016 року. Підтвердженням 
цьому стали контакти на найвищому рівні, які офіційному Києву 
вдалося налагодити із урядом Терези Мей: візити до України дер-
жавного секретаря у закордонних справах і справах співдружно-

сті Великої Британії (вересень 2016, бере-
зень 2017), візит державного секретаря із 
питань оборони Великої Британії до України 
(січень 2017) і робочий візит президента 
України до Великої Британії (квітень 2017). 
Такі кроки нового британського керівництва 

чітко вписуються у формулу «Британія виходить із ЄС, але не зали-
шає Європу» — її можна навіть перефразувати «Британія виходить 
із ЄС, але не забуває про Україну»6. Не в останню чергу така увага 
до українців пояснюється тим, що в Великій Британії панує пере-
конання, що від успішності змін в Україні значною мірою залежить 
не лише доля країни як такої, але і майбутній вектор розвитку ре-
гіону загалом7.

5 

6 

7 
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 • максимальне залучення Великої Британії для посилен-
ня обороноздатності і збільшення тиску на Росію для 
реалізації Мінських угод відповідно до українського 
бачення і для деокупації Криму;

 • отримання різнопланової допомоги для проведення 
внутрішньодержавних реформ;

 • продовження офіційним Лондоном активної політики 
на міжнародній арені, не зважаючи на процес виходу із 
ЄС — тим самим Велика Британія і далі залишатиметься 
одним із головних міжнародних партнерів України;

 • залучення британських інвестицій.

Тому на сьогоднішній день можна говорити про те, що інтереси Ук-
раїни і Великої Британії доповнюють один одного. Це в свою чергу 
відкриває можливості для офіційного Києва максимально задо-
вольнити власні інтереси у процесі взаємодії із британськими пар-
тнерами. Хоча в обох країнах вистачає скептиків, які виключають 
кардинальні позитивні зміни в відносинах України і Британії — що-
найменше доти, доки Лондон не завершить процес «розлучення» 
із ЄС (для цього Україні доведеться запасатися терпінням щонай-
менше на ближчі два роки). 



8 Institute of World Policy • http://iwp.org.ua/ • info@iwp.org.ua • facebook.com/IWPUkraine/ • twitter.com/IWP_Ukraine 

Аудит зовнішньої політики: Україна — Велика Британія

2. ІНТЕРЕСИ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ ЩОДО УКРАЇНИ 
ТА УКРАЇНИ ЩОДО ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ: ТОЧКИ 
ПЕРЕТИНУ 

Велика Британія завжди послідовно підтримувала євроатлантичну і 
європейську інтеграцію України. У Лондоні з прихильністю дивили-

ся навіть на надання Києву перспективи член-
ства в Євросоюзі, що і раніше виглядало ней-
мовірним, а за нинішніх обставин тим більше. 
Роль Британії була особливо відчутною на єв-
ропейському напрямку перед Вільнюським са-
мітом 2013 року, який мав ознаменуватися під-
писанням Угоди про асоціацію. Після російської 

агресії британці доводили свою партнерську відповідальність пе-
ред Україною через активні зусилля з санкційної політики щодо 
Росії, надання допомоги в оборонній сфері, підтримку реформатор-
ських зусиль.

Протягом 2009-2013 років Велика Британія в своїх взаєминах із 
Україною головну ставку зробила на сприяння підписанню Угоди 
про асоціацію (і особливо на створення зони вільної торгівлі між 
Україною і ЄС) як головного механізму трансформації України від-
повідно до британських національних інтересів. Ідея британської 
сторони була в тому, що Угода про асоціацію із ЄС дозволить по-
вторити сценарій, апробований на країнах Центрально-Східної 
Європи (ЦСЄ) у 1990-х — цей підхід передбачав би сприяння де-
мократизації України і перетворення країни на більш економічно 
успішну через доступ до європейського ринку8. Велика Британія 
сприймала Угоду про асоціацію як перший крок до майбутнього 
повноправного членства України у ЄС9. Така позиція якісно виріз-
няла британську сторону, оскільки із подібним трактуванням Угоди 
про асоціацію між Україною і ЄС погоджувалися хіба що країни 

8 

9 
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колишнього соцтабору, в той час як Брюссель постійно наголошу-
вав на тому, що ця угода не повинна створювати ілюзій в України. 

При цьому свою основну функцію у такому процесі британська сто-
рона бачила в активній інформаційній кампанії, яка мала пояснити 
українцям переваги угоди у різних сферах. Тим самим це мало як 
протидіяти інформаційним впливам із боку Росії (кампанії, яку 
впроваджував наближений до Владіміра Путі-
на Віктор Медведчук), так і сприяти формуван-
ню суспільного консенсусу щодо спрямовано-
сті зовнішньої політики України. У жовтні 
2012 — січні 2013 року було проведено до-
слідження, замовлене і профінансоване бри-
танською стороною — «Scoping Study on 
raising awareness about the EU in Ukraine»10. На його основі було 
визначено стан інформування населення про Угоду про асоціацію 
із ЄС, а також проблеми і шляхи їх вирішення. Наслідком цього 
дослідження стало започаткування разом із іншими країнами ЄС 
інформаційної кампанії «Stronger Together»1112. У цьому сенсі може 
видаватися справді дивовижним, майже неймовірним, що Велика 
Британія зробила чимало для зближення України і ЄС, але сама при 
цьому вирішила віддалитися від єврооб’єднання. 

Велика Британія проявила особливу активність у найкритичніший 
період 18-21 лютого 2014 року задля досягнення угоди між сторо-
нами протистояння у Києві. Британський уряд на чолі з Девідом 
Кемероном виходив із позиції, що саме на офіційній владі лежить 
основна відповідальність щодо повернення ситуації у мирне рус-
ло13. Із іншого боку, саме Велика Британія була одним із ініціаторів 

10 
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ідеї запровадження санкцій на рівні ЄС у вигляді замороження ак-
тивів і відмови у видачі віз представникам тодішньої української 
влади14. Окрім того, офіційний Лондон активно координував свою 
позицію із Німеччиною і Польщею, що виступали посередниками у 
діалозі між владою і протестувальниками15. 

Ці недавні приклади показують бажання 
офіційного Лондона грати одну із провідних 
ролей у питаннях вибору Україною вектору 
зовнішньополітичної орієнтації у 2012-2013 
роках. Британія при цьому займала роль так 
би мовити кулуарного гравця — її зусилля були 
вкрай важливими, часом вирішальними, проте 
Лондон не завжди прагнув це демонструва-
ти, виходити на перший план. Далеко не всі 
українці знають про роль Британії в інформа-
ційній кампанії на підтримку ЄС в Україні, так 

само далеко не всі відстежували кроки Лондона у питанні євро-
пейських санкцій щодо Росії.

Із початком російської агресії проти України головним завданням 
національної зовнішньої політики стало отримання максимально 
можливої політичної підтримки із боку міжнародних партнерів. 
Особливе значення мала допомога від підписантів Будапештсько-
го меморандуму — не в останню чергу Великої Британії. Верховна 
Рада України 2 березня 2014 року у своєму зверненні до парла-
ментів держав-гарантів (хоча самі ці країни себе такими гаранта-
ми і не вважають) безпеки України закликала направити місії спо-
стерігачів до України, а також організувати групу для ведення 
переговорів із Росією16. Результатом цього звернення стало прове-
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дення 5 березня 2014 року консультацій у Парижі за участю очіль-
ників зовнішньополітичних відомств України, Великої Британії і 
США. При цьому британська сторона закликала і Росію відвідати ці 
консультації, аби вони стали справжнім майданчиком для вирішен-
ня протиріч. Однак Кремль проігнорував запрошення. Західні учас-
ники консультацій досить часто апелюють до цієї зустрічі, зазнача-
ючи, що таким чином зробили все можливе в рамках будапештських 
домовленостей. Хоча в Україні чимало спостерігачів досі звертають 
увагу на невикористаний потенціал Будапештського меморандуму, 
на необхідність активнішого включення в переговорний процес 
Британії. 

Із іншого боку, британська сторона перебувала 
у постійному контакті із російською стороною, 
міжнародними партнерами і Україною, уважно 
стежачи за розвитком ситуації в Криму17. Так, 28 
лютого 2014 року прем’єр-міністр Великої Бри-
танії Девід Кемерон у телефонній розмові із 
президентом Росії чітко наголосив на тому, що 
всі сторони мають поважати суверенітет і тери-
торіальну цілісність України18. Уже 2 березня 2014 року британсь-
кий уряд обрав курс на політично-дипломатичну ізоляцію Росії — 
офіційний Лондон відмовився брати участь у підготовці до саміту 
G8 в Сочі19. Також Велика Британія у взаємодії із США почали про-
сувати ідею щодо необхідності запровадження санкцій щодо 
Росії20. Наслідком такої взаємодії стала спільна заява країн G7 
щодо подій в Україні, якою фактично позбавила Росію місця у цьо-
му неформальному міжнародному об’єднанні21. Така заява супро-

17 
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воджувалася візитом до України держсекретаря у закордонних 
справах і справах співдружності Вільяма Хейга 2 березня 2014 
року. Цим британська сторона чітко давала зрозуміти, що повністю 
визнає легітимність постреволюційного уряду і готова активно 
протидіяти порушенню Росією норм міжнародного права. 

Так само Велика Британія на засіданні міністрів 
закордонних справ країн-членів ЄС поставила 
на порядок денний необхідність запроваджен-
ня санкцій щодо Росії у відповідь на агресію 
проти України22. 6 березня 2014 року глави 
держав і урядів ЄС вирішили припинити пере-
говори із Росією щодо візової лібералізації і 
нової всеосяжної угоди, а також дали вказівку 

готувати санкції23. Можливість запровадження санкцій розглядала-
ся британською стороною як засіб змусити Росію почати прямий 
діалог із новим урядом в Україні для вирішення усіх протиріч мир-
ним шляхом відповідно до приписів міжнародного права. Відтоді 
почав формуватися імідж Британії як країни, яка входить до не-
формального малочисельного табору в рамках ЄС, що виступав за 
найжорсткішу позицію щодо Москви. 

14 березня 2014 року Лондон за активної підтримки британського 
уряду перетворився на майданчик для переговорів між керівника-
ми зовнішньополітичних відомств США і РФ щодо виходу із ситуа-
ції, яка склалася на фоні окупації Росією Криму24. По суті це була 
остання можливість для Заходу і Кремля знайти механізм виходу з 
кризи напередодні псевдореферендуму 16 березня 2014 року в 
Криму. Уже 17 березня 2014 року державний секретар у закордон-
них справах і справах співдружності заявив про те, що Євросоюзу 
час переходити до запровадження санкцій щодо Росії через бло-
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кування активів і відмову у видачі віз окремим особам25. Цей крок 
стосовно 21 особи і був схвалений ЄС того ж дня. При цьому бри-
танський уряд вважав, що ЄС не повинен зупинятися на таких кро-
ках, а має розробити обмежувальні заходи, які стосуватимуться 
більшого кола політичних і економічних питань26. Такою політикою 
уряд Великої Британії прагнув попередити подальшу ескалацію із 
боку Росії. 

Велика Британія не була безпосередньо залу-
чена до переговорів у Женеві 17 квітня 2014 
року, результатом чого стала домовленість 
про роззброєння бойовиків і звільнення ад-
міністративних будівель27. Хоча ЄС представ-
ляла на переговорах британський політик, 
баронеса Кетрін Ештон. До слова, це була пер-
ша і остання спроба Євросоюзу брати безпо-
середню участь у врегулюванні конфлікту між Україною і Росією, з 
приходом на посаду верховного представника ЄС із питань закор-
донних справ італійки Федеріки Моггеріні посередницькі функції 
перейшли на рівень країн-членів — до Німеччини і Франції (так 
званий Нормандський формат). Про включення британського 
представника в переговори не йдеться, хоча його присутнітсь була 
б логічнішою, зважаючи на будапештські зобов’язання. Таке неба-
жання офіційного Лондона спирається на аргумент, що сам формат 
існує за згоди Великої Британії, а тому також відображає і позицію 
британців28. Сам же переговорний формат із Росією, вважають у 
Лондоні, має бути нечисельним для забезпечення більшої ефек-
тивності. При цьому не можна стверджувати, що Лондон стоїть 
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осторонь від теми врегулювання: наполягання на жорстких санк-
ціях щодо Росії — яскравий приклад. 

Як наслідок в основі українсько-британської взаємодії протягом 
цього періоду було пряме і опосередковане залучення офіційно-
го Лондона до спроб стабілізації ситуації на сході України. Окрім 
того, уряд Великої Британії у відносинах із Україною своїм голов-
ним завданням поставив створення умов для проведення виборів 
президента України 25 травня 2014 року відповідно до стандартів 
ОБСЄ. Для цього британська сторона відправила 100 спостеріга-
чів (10%) для участі у виборах, а також виділила для моніторингу 
виборів 429 тисяч фунтів стерлінгів29. Обрання нового президента 
мало сприяти консолідації України у питанні проведення реформ і 
вирішення конфлікту– а головне, спростувати нав’язуваний Росією 
міф про нелегітимність влади в Україні, про неможливість з цією 
владою вести переговори, про Україну як про failed state3031. 

В умовах, коли основним форматом переговорів щодо вирішення 
конфлікту на сході України став Нормандський квартет на рівні 
глав держав і зовнішньополітичних відомств України, ФРН, Франції 
і Росії, взаємодія України і Великої Британії в політичній сфері 
зводилася до низки наступних вимірів:

 • тісна координація зусиль Лондона і Києва на міжнарод-
ній арені для протидії російській агресії;

 • активні зусилля Великої Британії щодо формування 
консенсусу всередині ЄС для запровадження подаль-
ших санкцій і збереження їх до повного виконання 
Росією Мінських угод; 

 • активний моніторинг Лондоном ситуації навколо росій-
сько-українського конфлікту.
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Офіційний Лондон проводив політику активної координації своїх 
зусиль із європейськими і американськими союзниками. У той час 
як головним завданням для себе британці вважали підтримання 
внутрішньоєвропейської і трансатлантичної єдності щодо санкцій, 
продовжувалася тісна координація зусиль між Україною і Великою 
Британією на найвищому рівні, чому гарним 
доказом були зустрічі і регулярні телефонні 
бесіди між Петром Порошенком і Девідом Ке-
мероном. Український президент у нефор-
мальних бесідах часто згадує про підтримку 
західних партнерів — Кемерона він по-
дружньому називав «Девід»; більш дружніх 
контактів з-поміж західних лідерів українському президенту вда-
лося досягнути хіба що з німецьким канцлером, про яку президент 
так само в непублічних форматах згадує в довірливій формі — 
«Ангела». Із Терезою Мей, сфокусованою більше на внутрішньому 
порядку денному Великої Британії, такого рівня довірливості 
українській верхівці досягнути поки що не вдалося. Хоча в Україні 
з особливою гордістю наголошують, що британська прем’єрка 
зустрілася в Лондоні з Петром Порошенком у найгарячішу пору — 
їй доводилося оголошувати рішення про позачергові парла-
ментські вибори. У Києві сприйняли як важливий, політичний сиг-
нал таку зустріч, зважаючи, що візит президента міг виявитися на 
межі зриву. В Україні тим часом із нетерпінням чекають, коли глава 
британського уряду здійснить візит до Києва, порушивши фактич-
но двадцятирічну паузу.

На сьогодні позиція Великої Британії щодо 
врегулювання російсько-українського кон-
флікту на сході України зводиться до низки по-
зицій. Перш за все, для переходу до політичної 
частини врегулювання необхідним є забезпе-
чення умов у сфері безпеки в ОРДЛО. Окрім 
того, Велика Британія підтримує позицію, що 
скасування санкцій щодо Росії можливе лише 
у випадку повного виконання Мінських угод32. 

32 
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Іншим доказом збереження інтересу до України у питаннях 
українсько-російської війни, не зважаючи на Брекзит, можуь 
бути регулярні заяви, візити до України державного секретаря у 
закордонних справах і справах співдружності. Так, 23 грудня 

2016 року Боріс Джонсон вітав досягнення 
угоди про припинення вогню на лінії розме-
жування, що, на його думку, могло б стати ос-
новою для остаточного врегулювання кон-
флікту у 2017 році33. Із іншого боку, на фоні 
загострення боїв за Авдіївку наприкінці січня 
2017 року він нагадав Росії про те, що санкції 
будуть скасовані лише у разі повного вико-
нання Мінських угод, які передбачають не 

лише припинення вогню, але і повернення контролю Україні над 
лінією державного кордону34. До певної міри може скластися 
враження, що саме Боріс Джонсон став головним відповідаль-
ним в Британії за «українське досьє», зважаючи на заклопо-
таність прем’єр-міністра Брекзитом або ж браком інтересу в неї 
до зовнішньої політики в цілому. У самій Україні (як в урядових, 
так і позаурядових колах) вважають досить несправедливим 
низький рівень залученості глави британського уряду в питанні 

вирішення конфлікту між Україною і Росією. 
Подейкують, що в офісі британської 
прем’єрки візит президента Петра Порошен-
ка переносився до десяти разів. При цьому в 
Україні позитивно оцінили порушення 
українського питання пані Мей на зустрічі з 
Дональдом Трампом. 

Велика Британія розглядає СММ ОБСЄ одним із головних інстру-
ментів для гарантування дотримання Мінських угод. 18 листопада 
2014 року Лондон оголосив рішення передати 10 броньованих ма-
шин із відповідним обладнанням зв’язку для СММ ОСБЄ, а також 

33 

34 

17

2. Інтереси Великої Британії щодо України та України щодо Великої Британії: точки перетину 

Institute of World Policy • http://iwp.org.ua/ • info@iwp.org.ua • facebook.com/IWPUkraine/ • twitter.com/IWP_Ukraine 

готовність збільшити кількість британських учасників місії35. Пере-
дачу обіцяного обладнання було здійснено 13 січня 2015 року36. 
На 2017 рік 45 громадян Великої Британії беруть участь у роботі 
СММ ОБСЄ, що є другим найчисельнішим національним 
контингентом. 

Отже, українсько-британські відносини в умовах російської агресії 
пережили значну інтенсифікацію. Британська сторона, не будучи 
членом Нормандського формату, проте, була одним із головних 
ідеологів необхідності запровадження і під-
тримання режиму санкцій щодо Росії. Лондон 
також активно працював над формуванням 
консенсусу щодо цього питання всередині ЄС, 
а також у рамках взаємодії між США і євро-
пейськими країнами. Україні і Великій Британії 
вдалося компенсувати фізичну відсутність 
британських представників на переговорному 
майданчику постійними контактами і коор-
динацією на найвищому рівні. Хоча, заради справедливості варто 
визнати, що в Києві не задоволені такою ситуацією, вважаючи, що 
Лондон міг би і зобов’язаний бути активнішим, зважаючи на взяті 
зобов’язанні у Будапешті в 1994 році. Окрім того, Лондон міг би 
зробити набагато більше у питанні блокування російських активів, 
зважаючи на маштабну присутність російського капіталу в Британії. 
У Великій Британії ніколи не заперечували своєї щонайменше мо-
ральної відповідальності за підтримку України, однак не завжди 
вважають очікування і претензії Києва обгрунтованими. Від бри-
танських спостерігачів часто можна почути в цьому контексті не 
лише те, що Лондон зробив і робить все, що міг, але і посилання на 
важкий політичний момент для самої Великої Британії за останні 
кілька років. Нижче наведена табличка демонструє деякі найголов-
ніші події, які могли впливати на фокус британського істеблішменту 
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в останні три роки — очевидно, що в певні періоди конфлікт Украї-
ни і Росії був приречений виходити за межі пріоритеів Лондона.

 •  призначено нового державного 
секретаря у закордонних справах і справах 
співдружності  Великої Британії Філіпа Хаммонда 
(Вільям Хейг пішов у відставку) 

 • референдум щодо незалежності 
Шотландії 

 • загальні парламентські вибори у 
Великій Британії

 • референдум щодо виходу Великої 
Британії із ЄС

 • прем’єр-міністром Великої Британії 
стає Тереза Мей

 • загальні парламентські вибори у Ве-
ликій Британії

 

Іншим виміром двосторонніх відносин між Великою Британією і 
Україною є активне надання британською стороною різнопланової 
допомоги для реформування. При цьому після Революції Гідності 
і в умовах українсько-російської війни ця допомога лише інтен-
сифікувалася. Британські політики поділяли думку, що лише через 
ефективні внутрішні реформи Україна може вирішити проблему 
структурної слабкості, яка значною мірою і уможливила російську 
агресію. І в цьому процесі офіційний Лондон готовий грати актив-
ну роль. У 2015 році державний секретар у закордонних справа і 
справах співдружності Філіп Хаммонд заявив про те, що Велика 
Британія надалі підтримуватиме Україну у питаннях відновлен-
ня територіальної цілісності і суверенітету, а також реалізації 
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реформ37. Таким чином офіційний Лондон визначав ці питання 
двостороннього порядку денного однаково важливими. При цьому 
вважаючи, що результативність проведення реформ визначить на-
скільки успішно Україна буде протидіяти російській агресії. 

8 грудня 2014 року Велика Британія запустила в Україні проект 
«UK-UA: Reform Assistance program in Ukraine» задля підтрим-
ки реформ38. Пріоритетами у рамках цієї програми були наступні 
сфери: 

 • ефективне державне управління, підзвітність влади і 
прозорість (із особливим наголосом на протидію і по-
передження корупції);

 • реалізація економічних реформ (із особливим наголо-
сом на покращення бізнес-клімату). 

У рамках реалізації цього проекту британська сторона була готова 
підтримати 4-5 проектів вартістю в 100-220 тисяч фунтів. 

У травні 2015 року на саміті Східного партнерства у Ризі Девід Ке-
мерон заявив про виділення 3,5 млн. фунтів по Good Governance 
Fund для підтримки належного врядування і економічних реформ. 
Із цих грошей Україна мала отримати 2 млн. фунтів. Ці кошти мали, 
в тому числі, бути спрямовані на створення антикорупційних ор-
ганів (1 млн. фунтів), для гарантування роботи незалежних ЗМІ і 
журналістики (200 тисяч фунтів)39. 

У своєму виступі на саміті Східного 
партнерства у Ризі прем’єр-Міністр Ве-
ликої Британії визначив пріоритети 
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взаємодії, в тому числі і щодо України. До ключових напрямків ро-
боти було віднесено забезпечення економічного зростання і ство-
рення робочих місць через інтеграцію із ЄС, протидія корупції і 
посилення верховенства права, прозорість і підзвітність уряду40. 
Сильні і успішні економіки лежать в основі інтересів Великої Бри-
танії щодо країн Східного парт нерства. 

Однак разом із підтримкою щодо проведення ре-
форм почали рости очікування британської сторони 
щодо отримання практичних результатів. Так, у Лон-
доні чітко заявляють про необхідність переходу від 

створення антикорупційних інституцій до практичних результатів 
їх діяльності. 

На сьогодні Велика Британія надає допомогу Україні у рам-
ках чотирьох фондів, при цьому значна частина програм трьох 
із чотирьох фондів стосується сприяння внутрішньодержавним 
перетворенням41. 

У плані оцінки успішності реформ в Україні, зважаючи на значні 
масштаби власного прямого і опосередкованого залучення, Вели-

ка Британія демонструє дещо амбівалентний під-
хід. Із одного боку, під час візиту до України у бе-
резні 2017 року державний секретар у закордонних 
справа і в справах співдружності Боріс Джонсон 
виступив із ідеєю проведення у липні Міжнародної 
конференції із реформ. При цьому на його думку 
така конференція мала показати, який значний 
прогрес здійснила Україна у реформуванні42. Захід 
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задумувався для демонстрації успіхів України після Революції Гід-
ності — для того, щоб показати перетворення країни на якісно іншу 
державу, в якій, зокрема, можна вести бізнес. 

Із іншого боку, в урядовому документі «Overseas Business Risk — 
Ukraine» (вересень 2016 року) чітко відзначалося, що незважаючи 
на те, що за останні два уряди було зроблено більше кроків щодо 
реформ, ніж за всю історію незалежної України, швидкість перетво-
рень усе одно повільна!43 Тому Україна має чітко розуміти, що очіку-
вання британської сторони щодо практичних результатів реформ 
будуть лише зростати або ж не варто виключати скорочення 
допомоги. 

Окремим виміром британської допомоги 
Україні протягом цього періоду стало рішення 
6 березня 2014 року надіслати групу експер-
тів, яка б займлася поверненням викрадених 
і вивезених за кордон фінансових активів44. 
Утім, ситуація особливо в цьому плані не просунулася — у Лондоні 
звертають увагу на брак зусиль зі сторони правоохоронних органів 
України45. 

Ще однією формою допомоги із боку Лондона може стати макси-
мальне спрощення процедури оформлення британських віз. За 
нинішніх умов, коли британці проголосували за вихід із ЄС, зокре-
ма, і для того, щоб краще контролювати свої кордони, важко гово-
рити про скасування візового режиму між двома країнами. Однак 
ті проблеми, перед якими постають українці (сплата значної суми 
для отримання візи, рекордна додаткова плата за прискорення її 
оформлення) уже давно викликають негативні емоції в Україні. 
Така ситуація значною мірою б’є загалом по позитивному іміджу і 
м’якій силі Великої Британії в Україні. Як один із варіантів можна 
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розглянути поширення на Україну правила, яке було запроваджене 
у січні 2016 року щодо громадян КНР — можливість видачі двохріч-
ної багаторазової візи за 85 фунтів стерлінгів. Саме стільки на сьо-
годні для українців коштує віза на 6 місяців46. Іншим варіантом для 

розгляду мала б стати схема Electronic Visa 
Waiver (EVW), яка існує щодо низки країн 
Перської затоки47 По-перше, вона безкош-
товна, а по-друге, вона передбачає лише 
електронне заповнення форми без необхід-
ності відвідування візового центру. Ці при-
клади показують, наскільки візова практика 
Великої Британії розмаїта і гнучка, а тому 
Україні було б доречно порушувати про це 
питання більш рішуче, зважаючи на досяг-
нення безвізвого режиму з ЄС. 

 
 

Російська агресія проти України зробила одним із пріоритетних 
напрямків двосторонньої взаємодії отримання офіційним Києвом 
максимально можливої допомоги для посилення обороноздатно-
сті. Очікування щодо отримання допомоги із боку Великої Британії 
були і залишаються особливо великими.

Взаємодія у військових питаннях між Украї-
ною і Великою Британією на нинішньому ета-
пі спирається на попередній досвід взаємин у 
цій сфері. Протягом вересня 2009 — вересня 
2014 року Міністерство оборони Великої 
Британії надало допомоги на 3,9 млн. фунтів 
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для підтримки і реформ Збройних сил України48. Допомога в тому 
числі включала розвиток систем командування, контролю і ко-
мунікацій (С3), проведення спільних навчань, інституційний роз-
виток і боротьбу із корупцією. Така історія взаємодії зробила ло-
гічним те, що на Уельському саміті НАТО у вересні 2014 року саме 
Велика Британія була обрана як головна країна у трастовому 
фонді надання допомоги Україні для розвитку систем C4 (коман-
дування, контролю, комунікацій і комп’ютеризації). 

Паралельно із наданням допомоги у рамках 
багатосторонніх механізмів офіційний Лон-
дон здійснював постачання матеріально-тех-
нічної допомоги Україні. У жовтні 2014 року 
уряд Великої Британії вирішив надати Україні 
перший масштабний пакет допомоги для по-
силення обороноздатності. Загальна сума 
пакету допомоги становила 840,3 тисяч фун-
тів. Йшлося про 1 тисячу бронежилетів і шоломів, 80 комплектів 
обладнання для швидкої допомоги, 500 комплектів зимового одягу 
для військових, 500 теплих пончо49. Передачу цього пакету допо-
моги від Великої Британії було здійснено у грудні 2014 року50. 

На фоні ескалації російсько-українського конфлікту у січні-лютому 
2015 року Велика Британія вирішила надати у березні 2015 року 
другий пакет допомоги Україні51. Ішлося про 2 тисячі шоломів 
марки 6, 150 шоломів із приладами нічного бачення, 200  GPS 
навігаторів, 220 захищених ноутбуків, 1000 аптечок першої ме-
дичної допомоги. Вартість цього пакету допомоги становила 
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850 тис. фунтів52. Урешті-решт в листопаді 2015 року уряд Великої 
Британії заявив про надання Україні третього пакету допомоги на 
971 тисячу фунтів стерлінгів для закупівлі 170 великих наметів, 
170 нагрівних елементів, 600 комплектів теплого одягу53. Загалом 
же протягом 2014-2016 років Велика Британія надала матеріаль-
но-технічної допомоги Україні на суму в 4,9 млн. доларів, або 2,9% 
від загальної міжнародної допомоги, увійшовши у п’ятірку най-
більших міжнародних донорів (дивитися Таблицю 1)54. 

Топ-5 країн, які надали матеріально-технічну допомогу 
Збройним силам України (млн доларів США)55

52 

53 

54 
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9727,1

6207,2

4356,9

1999 1689,8

Кіпр Нідерланди Росія Велика 
Британія

Віргінські 

Острови

117,5

23,6

5,4

4,9
4,6

8,1

США Канада Польща Велика Британія Австралія Інші

25,6% 16,3% 11,5% 5,3% 4,4%

США

Канада

Польща

Велика Британія

Австралія

Інші
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Іншим важливим елементом допомоги Великої Британії для поси-
лення обороноздатності стала програма тренувань Збройних сил 
України. У повідомленні щодо початку ініціативи чітко відзначало-
ся, що вона буде здійснюватися подалі від 
районів, де безпосередньо відбуваються бой-
ові дії на сході України. Тим самим британсь-
кий уряд чітко показував, що програма трену-
вань не означає прямого залучення Лондона у 
конфлікт України і Росії. Ціль британської до-
помоги — зменшення жертв серед українських 
військовослужбовців через розбудову потен-
ціалу шляхом проведення тренувань. Вартість тренувань становила 
6 млн. фунтів56. Відправка першої частини інструкторів була здійс-
нена наприкінці лютого 2015 року. Усього у першій групі інструк-
торів відправилося 30 осіб, із яких 25 мали займатися медичним 
тренуванням. При цьому загальну кількість передбачалося довести 
до 75 осіб57.

На кінець 2016 року британські військові в Україні забезпечували 
проведення до 30 різних курсів і тренувань на 14 різних об’єктах58. 
При цьому уряд Великої Британії у грудні 2016 року заявив про 
продовження програми тренувань до кінця 2018 року, на чому по-
вторно наголосив державний секретар із оборони Майкл Феллон 
під час візиту до України у січні 2017 року. У рамках програми тре-
нувань за участю Великої Британії було підготовлено 5 тисяч бій-
ців, що на 1 тисячу більше, ніж планувалося до цього59. Тим самим 
британська програма дозволила підготувати найбільше бійців 
Збройних сил України. Однак, із іншого боку, цим самим чітко про-
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слідковується тенденція зміщення акцентів із передачі матеріаль-
но-технічної допомоги до проведення тренувань у рамках політи-
ки Великої Британії щодо посилення обороноздатності України. 

При цьому уряд Великої Британії разом із та-
кими європейськими країнами як Німеччина 
чи Франція повністю виключив можливість 
передачі Україні летального оборонного 
озброєння60. В основі такого рішення була 
наступна логіка: зважаючи на масштаби 

російського потенціалу, конфлікт на сході України не має воєнного 
рішення. Порівняно із цим Вашингтон не закривав повністю мож-
ливості надання Україні летального оборонного озброєння у тому 
випадку, якщо дипломатія не спрацює. 

Окремим виміром взаємодії України і Великої Британії у військовій 
сфері є діяльність у Міністерстві оборони України британського 
цивільного Радника з питань оборони Філа Джонса. Одним із пріо-
ритетних напрямків його роботи є сприяння у реалізації «Антико-
рупційної програми МОУ на 2015-2017 роки» через створення від-
повідної системи контролю на основі запровадження і дотримання 
відповідних стандартів у цій сфері61. Із цією метою було створено у 

2016 році Експертний антикорупційний кон-
сультативно-дорадчий комітет при МОУ, голо-
вою якого і було визначено Джонса62. У 2016 
році, за його оцінкою, основними результата-
ми діяльності МОУ за участі іноземних екс-
пертів стало затвердження президентом 
України Стратегічного оборонного бюлетеня, 
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залучення МОУ до державних закупівель через систему ProZorro і 
створення Консультативної ради із питань оборонної ре форми63. 

Такі масштаби допомоги із боку Великої Британії зробили можли-
вим підписання 17 березня 2016 року меморандуму щодо спів-
робітництва у військовій сфері64. Тим самим військовому співро-
бітництву було надано сталого характеру. Взаємодія у військовій 
сфері стала настільки важливим елементом двосторонніх відносин, 
що саме державний секретар із оборони Великої Британії Майкл 
Феллон сприймається українською стороною як особа, яка могла 
б у британському уряді планомірно займатися українським досьє. 

-  

В основі українських інтересів стосовно Великої Британії в еконо-
мічній сфері лежить бажання максимального залучення прямих 
іноземних інвестицій (ПІІ), а також ліквідація дисбалансу у взаєм-
ній торгівлі. Велика Британія продовжує вважати Україну держа-
вою зі значними можливостями для ведення бізнесу, саме тому 
Лондон виявляв великий інтерес і до зони вільної торгівлі між 
Україною і ЄС, проте британський інвестор 
побоюється виходити на український ри-
нок. На заваді може стати і вихід Британії з 
Євросоюзу — в обох країнах поки що навіть 
на рівні теорії не уявляють, на яких умовах 
вони співпрацюватимуть в торговельно-
економічній сфері через два роки, коли 
Угода про асоціацію вже не поширювати-
муться на британців (якщо, звісно, Лондон 
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не домовиться з ЄС про збереження дії цього документа на постб-
рекзитівському етапі).

Британські ПІІ в економіку України на 1 квітня 2017 року станови-
ли 1,999 млрд. доларів або 5,3% від загального обсягу65. За цими 
показниками Велика Британія посідає 4 місце. У 2008 році британ-
ські ПІІ становили 2,1 млрд. доларів. Хоча складність підрахунку 
британських інвестицій в Україну полягає в тому, що часто через 
цю країну заходять капітали із третіх країн, які, однак, рахують як 
британські — хоча, до слова, вони можуть бути і українськими. На-
приклад, із Віргінських островів, які знаходяться під юрисдикцією 
Великої Британії, до України надійшло іще 1,69 млрд. доларів, або 
4,4% загального обсягу ПІІ. Цю офшорну зону часто використову-
ють українські бізнесмени, а тому такі інвестиції в Україну британ-
ськими можна вважати дуже номінально. 

Топ-5 іноземних інвесторів в українській економіці  
 (в доларах)
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Українсько-британська торгівля товарами становила за 2016 рік 
1,026 млрд. доларів (експорт до Великої Британії 317 млн. доларів, 
а імпорт 709 млн.). При цьому в українському експорті товарів домі-
нують метали і продукція агропромислового комплексу, а в британ-
ському — продукція хімічної промисловості, 
автомобілі і устаткування. Така ситуація ство-
рює диспропорцію у торгівлі товарами на ко-
ристь Великої Британії. При цьому ситуація у 
торгівлі послугами виглядає набагато краще 
— на 2016 рік до Великої Британії було екс-
портовано послуг на 462 млн. доларів, а імпортовано на 563. Усього 
ж в 2016 році таким чином взаємна торгівля становила 2,051 млрд. 
доларів — у 2015 році цей показник був 2,1 млрд. доларів.

Компанії із Великої Британії були одними із піонерів щодо інвес-
тування в виробничі потужності України, що дозволило їм закріпи-
тися у низці галузей. Існує кілька сфер, де британська присутність 
є особливо відчутною і важливою. Це в свою чергу демонструє 
прогрес, який був досягнутий в торговельно-економічній сфері за 
чверть століття. 

У 1993 році на ринок України вийшла компанія British American 
Tobacco через придбання Прилуцької тютюнової фабрики. 
У 2016 році ними було сплачено 12,64 млрд. гривень податків, а 
на підприємстві працювало 500 осіб. Продукція цієї компанії ек-
спортується до низки країн СНД і Сінгапуру66. Компанія Imperial 
Tobacco в Україні працює із 1994 року після купівлі Київської тю-
тюнової фабрики67. У 2016 році нею було сплачено податків на 
суму в 6,27 млрд. гривень, а на підприємстві працювало 800 осіб. 
Продукція Imperial Tobacco вироблена в Україні експортується до 
країн СНД, а також США, ОАЕ, Лівану, Камбоджі, Монголії68. 
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У 1994 році британська компанія Ahmad Tea Ltd почала працювати 
на українському ринку через місцевого партнера. У 1999 році було 
створено фабрику із фасування чаю у Харкові69. Інша британсько-
нідерландська компанія Unilever, яка займається виробництвом 
продуктів харчування і побутової хімії, присутня на українському 
ринку із 1993 року. Торік вона відкрила підприємство із вироб-
ництва чаю в Гостомелі на Київщині70.

У 1994 році на базі Львівської кавової фабрики було створено 
спільне підприємство із залученням британської компанії E.D.&F.71. 
Це спільне підприємство і на сьогоднішній день залишається од-
ним з провідних виробників кави, особливо їх продукція кори-
стується популярністю у західній частині України. Окрім того, у 2006 
році ця ж британська компанія E.D.&F. створила в Україні компанію 
Ukrainian sugar company72. У 2007 році вона викупила 75% За-
сільського цукрового заводу, а в 2009 році стала єдиним власником 
підприємства. Протягом цього періоду було інвестовано 30 млн. до-
ларів, а із 2012 року налагоджене виробництво цукрового буряку73. 

Іншим важливим сектором, де британська присутність в Україні 
особливо відчутна, є сфера видобування нафти і газу. 

У 1994 році було створено спільне британсько-українське підпри-
ємство «Полтавська нафтогазова компанія». Британську сторону 
представляла компанія JKX oil & gas (27% цієї компанії належать 
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групі «Приват»)74. Усього ж «Полтавська нафтогазова компанія» 
працює на 6 родовищах, у першій половині 2016 року компанія 
видобула 91,3 млн м3 газу. При цьому виробництво стабільно ско-
рочується, зважаючи на недостатні інвестиції і зменшення запасів 
газу75. У 2016 і 2017 роках національна поліція України проводи-
ла обшуки в офісах компанії в Полтаві і Києві у проваджені щодо 
неповної сплати податків, що змусило компанію звернутися до 
посольств США і Великої Британії для захисту76. Зі свого боку ком-
панія у 2015 році подала позов на 180 млн. доларів на Україну 
щодо збільшення рентної плати з 28% до 55%, що на думку JKX oil 
& gas було порушенням інвестиційного договору. Результатом ць-
ого стало рішення Стокгольмського арбітражу в лютому 2017 року 
щодо компенсації компанії у розмірі 12 млн. доларів77. 

Компанія Royal Dutch Shell працює в Україні із 1992 року. Спочат-
ку діяльність цієї компанії зосереджувалася винятково на продажу 
паливно-мастильних матеріалів, в тому числі через власну мережу 
АЗС. Однак у 2005 році було підписано контракт між Shell і «На-
фтогаз Україна» щодо геологорозвідки і створення нових свердло-
вин. У 2011 році було поновлено контракт із «Укргазвидобування». 
В рамках цієї угоди у 2012-2014 роках було проведено буріння 
двох розвідувальних свердловин. Однак у березні 2015 року Shell 
і «Укргазвидобування» припинили договір про спільну діяльність78. 
Паралельно із цим між урядом України і Royal Dutch Shell ішли 
переговори щодо угоди щодо участі цієї компанії у розвідці і видо-
буванні сланцевого газу на Юзівській площі. Наслідком цього стала 
угода щодо розподілу продукції, яка була підписана у січні 2013 
року. Вона передбачала початкові інвестиції Royal Dutch Shell на 
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рівні в 500 млн доларів у розвідку родовищ сланцевого газу. Зага-
лом же ця компанія із британським капіталом планувала вкласти 
до 10 млрд. доларів у видобування неконвенційного газу79. Однак 
у серпні 2014 року компанія заявила про форс-мажор через кон-
флікт на сході України і вийшла по суті із проекту80. Хоча реальною 
причиною такого кроку вважають початок падіння цін на нафту і 
нерентабельність продовження розвідки на Юзійській площі в 
таких умовах. Тим самим компанія Shell зосередилась знову ви-
нятково на продажу паливно-мастильних матеріалів, скорочуючи 
із 2014 року свою мережу АЗС по Україні81. При цьому компанія 
публічно скаржилася на спроби неправомірного втручання держа-
ви в бізнес82. 

Іншою британською компанією, яка працює у нафтогазовій сфері 
України є Regal Petroleum plc, яка функціонує тут із 1996 року. Дана 
компанія працює на двох родовищах, на яких видобувають газо-
конденсат. Поява компанії Regal Petroleum plc дозволила ефек-
тивно налагодити виробництво родовищ, які були відкриті іще у 
1960-х роках83. Ця компанія на сьогодні входить у десятку найбіль-
ших виробників газу і володіє 16 свердловинами84. Контрольним 
пакетом акцій цієї компанії володіє Вадим Новінський. Іще однією 
британською компанією, яка працює у нафтогазовій сфері Украї-
ни, є Cadogan Petroleum. Вона на кінець 2015 року працювала на 
9 родовищах на сході і заході країни85. Протягом 2004-2007 років 
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в Україні працювала британська нафтогазова компанія Cardinal 
Resources, яка мала ліцензії на роботу на 5 родовищах. Однак у 
2007 році ця компанія продала свої права компанії Kuwait Energy 
через рішення уряду України ввести фіксовану ціну на продаж газу, 
яка була нижче ринкової86. 

16 серпня 2007 року НАК «Нафтогаз Україна» підписала меморан-
дум про співробітництво із британською компанією CBM Oil щодо 
геологічної розвідки і розробки нафтогазоносних надр у Чорно-
морському шельфі87. Британська компанія заявила про намір інве-
стувати 25-30 млн. доларів у створення розвідувальних свердло-
вин, а у випадку виявлення значних запасів вуглеводнів і в 
створення спільних підприємств. Однак у червні 2008 року відпо-
відно до рішення Кабінету Міністрів України було припинено 
спільну діяльність із CBM Oil. У 2011 році «Чорноморнафтогаз» 
уклав додаткову угоду із CBM Oil, деталі якої однак не розголошу-
валися88. При цьому активна діяльність цієї британської компанії 
розглядалася як одна із можливостей 
наростити видобування газу до 21 
млрд. м3 і таким чином зменшити за-
лежність від Росії89. Але ризики, які 
становить окупований Росією Крим, 
стримує CBM Oil від подальших робіт 
на Чорноморському шельфі90. 
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Поява і активна присутність британських компаній в нафтогазо-
вій сфері України дала можливість залучити сучасні технології для 
утримання існуючих родовищ, збільшення видобутку на них, а та-
кож освоєння нових. Однак часто «британський» капітал у таких 
підприємствах є дуже номінальним — українські олігархи через 
Лондон отримують доступ до активів нафтогазового сектору. Із ін-
шого боку, ця сфера і на сьогодні залишається однією із найбільш 
перспективних сфер для розвитку українсько-британських відно-
син в економічній сфері. 

Із 1995 року в Україні працює компанія Donbass Clays JSC (спів-
засновником є британська компанія Sibelco UK Ltd), яка займаєть-
ся видобутком глини і кварцового піску в Донецькій області9192. 
Компанія продовжує свою діяльність, не зважаючи на конфлікт із 
РФ на сході України, де розміщені її виробничі потужності. Із ін-
шого боку, у 1999-2008 році компанія ISTIL (Internal Steel & Tube 
Industries Ltd.), яка була розміщена на Лондонській фондовій бір-
жі, володіла Донецьким металургійним заводом. У процесі роботи 
було інвестовано близько 150 млн. доларів93. Однак із 2009 року 
компанія ISTIL почала інвестувати у нерухомість, медіа і розваги, 
кіновиробництво94. 

Іще в січні 2008 року в Україні було створено представництво од-
ного із найбільших британських банків — HSBC. Протягом 2008-
2010 років банк чотири рази подавав заявку в НБУ на отримання 
згоди щодо купівлі банку в Україні. Однак, коли на четвертий раз 
згода була отримана, британський банк вирішив закрити пред-
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ставництво95. При цьому послугами цього банку продовжували ко-
ристуватися низка українських банків і Київська міська державна 
адміністрація. У жовтні 2016 року з’явилася новина про поновлен-
ня інтересу HSBC щодо купівлі українського банку і повноцінної 
присутності в Україні96. Окремо у березні 2008 року інший бри-
танський банк Morgan Stanley відкрив свій офіс в Україні. Метою 
його діяльності стало надання інвестиційно-банківських послуг97. 

Однак фактично британські банки були і залишаються більш обе-
режними, ніж їх континентальні європейські конкуренти щодо без-
посередньої роботи у банківській сфері України. 

Низка британських компаній задіяна в наданні консалтинго-
вих послуг в Україні. Так, компанія High-point Rendel по проек-
ту Світового Банку надає відповідно до програми на 2014-2017 
роки послуги Укравтодору щодо розвитку інституційного потен-
ціалу, в тому числі оцінки якості роботи і підготовки тендерів98. 
Окрім того, за проектом ЄБРР із 2013 року High-point Rendel 
займається контролем щодо ремонту трьох частин дороги Київ-
Одеса99. Іншими британськими компаніями, які надають широ-
кий спектр консалтингових послуг і мають свої представницт-
ва в Києві, є Thomas & Adamson International Ltd і Baker Tilly 
Ukraine. Із 1992 року працює в Україні і інша британська фірма 
Nai Pickard, яка займається консалтингом у сфері нерухомості. 
Так само із 1992 року працює компанія Mott MacDonald, яка зай-
мається аудиторською і консалтинговою діяльністю у низці сфер 
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(транспорт, енергетика, навколишнє середовище, освіта і охоро-
на здоров’я)100. Британська компанія Crown Agents із 1997 року 
брала участь у 16 проектах щодо покращення системи закупівель 
державних установ України101. 

Окремо в українсько-британській взаємодії в економічній сфері 
слід відзначити той факт, що на Лондонській фондовій біржі 
(London Stock Exchange, LSE) представлена низка український 
компаній, що тим самим дозволяє їм мати доступ до міжнарод-
ного ринку капіталу102. Так, на LSE торгуються акції наступних ком-
паній, які хоча і зареєстровані за кордоном, належать українським 
бізнесменам: 

 • Ukrproduct Group Ltd — із 2005 року, 

 • MHP SA (Миронівський хлібопродукт) — із 2008 року,

 • AvangardCo Investment Public Ltd — із 2010 року,

 • Ferrexpo PLC — із 2007 року. 

Така доволі масштабна присутність в Україні британських компанії 
чи компаній із британським капіталом, які займаються виробницт-
вом, або надають послуги чи займаються дистрибуцією власних 
товарів, створює певну ілюзію щодо розвиненості українсько-
британських економічних і торговельних відносин. Оскільки, для 
порівняння, британські накопичені ПІІ в сусідню польську еконо-
міку в абсолютному розрахунку на 2014 рік становили 5,873 млрд. 
євро — тобто більше ніж утричі більше!103 

Британські бізнесмени називали наступні перешкоди для ведення 
бізнесу в Україні: політична і економічна нестабільність, корупція, 
зарегульованість економіки і бюрократизація, неефективні подат-
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кова і правова системи, проблеми із захистом прав інтелектуальної 
власності, нерозвиненість транспортної інфраструктури. Вочевидь, 
ці проблеми не стосуються виключно відносин із Великою Бри-
танією, а є по суті універсальними у взаємодії із усіма міжнарод-
ними партнерами. Окрім цього, додалися ризики у формі окупації 
Криму і війни на сході. 

Наразі британська сторона визначає для себе низку перспектив-
них сфер діяльності в Україні: 

 • сільське господарство, зважаючи на плани України 
збільшити виробництво зернових до 100 млн тон і под-
воїти їх експорт;

 • енергетика, що включає розробку нових і існуючих 
родовищ, ремонт і підтримання діяльності інфраструк-
тури, проекти із енергоефективності і відновлюваних 
джерел енергії;

 • освіта, де важлива місце має вивчення англійської 
мови;

 • інфраструктура на основі фінансування проектів із 
боку ЄБРР щодо підтримання існуючих об’єктів і ство-
рення нових;

 • роздрібна торгівля, е-торгівля;

 • розвиток системи національної безпеки і оборони 
України через участь британських компаній у контрак-
тах на надання послуг104. 

Під час робочого візиту президента України Петра Порошенка до 
Великої Британії 19 квітня 2017 року одним із елементів його про-
грами стала зустріч із представниками ділових кіл цієї країни. По суті 
очільник України намагався переконати британських бізнесменів у 
загальному покращенні інвестиційного клімату в країні через прове-
дення реформ. Петро Порошенко озвучив низку проектів, які спільно 
реалізують чи мають наміри реалізовувати українська і британська 
сторона — підприємство «Антонов» і Dowty Propellers працюють над 
АН-132D, Hutchison Ports планує вийти на ринок морських переве-
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зень України. Однак, незважаючи на такі позитивні моменти, справ-
ді переломним стане період, коли британських інвесторів не треба 
буде переконувати навіть на найвищому рівні інвестувати в Україну. 

Це завдання лише ускладняється виходом Великої Британії із ЄС. 
Тим самим Київ і Лондон мають напрацювати якісно нову базу для 
двосторонніх відносин у економічній сфері на заміну Угоді про 
асоціацію між Україною і ЄС. У цьому контексті цікавим є те, що 
британський парламент у спеціальному звіті поставив перед уря-
дом завдання внести ясність у це питання; у той же час як україн-
ська сторона проявляє певну пасивність, вважаючи, що спочатку 
потрібно зрозуміти, яким буде формат відносин Британії і ЄС. 
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3. ХТО Є ХТО: ГРУПИ ІНТЕРЕСІВ ТА ВПЛИВУ 

Британські громадяни виявляють чи не найменший інтерес до 
України з-поміж провідних країн Європи, таких як Польща, ФРН, 
Італія, Іспанія. Соціологічне дослідження, яке здійснював Інститут 
світової політики у 2015 році, показав безпрецедентну байдужість 
опитуваних до українського питання. Так, 
половина респондентів узагалі відмовляла-
ся відповідати на запитання — такого не 
було в жодній іншій країні Європи, де про-
водилося опитування105. 

Головні асоціації із Україною в Британії стосуються «війни» (33%) і 
«Росії» (23%). Всі інші асоціації (зокрема, «бідність», «Київ», «Чор-
нобильська катастрофа», «футбольна команда», «криза» і «Євро-
па») набрали від 6% до 3%. У 11% опитаних не було жодної асоціа-
ції. 46% опитаних не могли дати жодного аргумента на користь 
приєднання України до ЄС, 51% не надали 
жодного аргумента проти. У випадку щодо 
аргументів на приєднання України до ЄС 
британці називали географічний фактор 
(26%), членство ЄС як спосіб захистити 
Україну від подальшої агресії РФ (24%). Такі 
дані значно дисонують із проукраїнською 
позицією, яку займає офіційний Лондон, чи з 
підтримкою і активністю багатьох жур-
налістів, аналітиків Великої Британії. Це може бути пов’язане не 
стільки з підтримкою чи не підтримкою України, скільки з більшим 
зосередженням на інших питаннях чи внутрішніх британських 
справах — особливо у світлі наміру країни вийти з ЄС. Перед Украї-
ною, таким чином, стоїть не стільки завдання розширити коло при-
бічників, скільки не допускати дезінформування британців щодо 
подій навколо держави. У цьому сенсі Україна має чималий кредит 
довіри, позаяк імідж Росії програє українському ще більше — і че-
рез нинішню агресивну політику Кремля, і через зухвалих російсь-
ких товстосумів-корупціонерів, які викликають осуд через небаче-
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не марнотратство, і через спецоперації російських спецслужб на 
території Британії (отруєння Литвиненка), і через порушення 
політичних свобод, і через утиски меншин у Росії.

-

Британські засоби масової інформації — ключова група впливу, 
якій Україна повинна надавати великого значення. Серед британ-
ських публіцистів, журналістів є чимало симпатиків України: ана-
літик Джеймс Шерр, журналіст Тім Джуда, аналітик Ендрю Вілсон, 
журналіст Едвард Лукас та чимало інших. При цьому Джуда і Вілсон 
в останні постреволюційні роки видали книги, присвячені Україні. 

Бі-Бі-Сі посідає ключове місце в переліку 
мас-медіа, які висвітлюють конфлікт Украї-
ни і Росії; досить часто про нього пишуть у 
якісній пресі — чи це стосується The Daily 

Telegraph, The Guardian, The Financial Times чи The Economist. 
Важливість британських мас-медіа полягає в тому, що вони носять 
не локальний, а світовий характер (як, наприклад, і американська 
преса). 

Час від час дошкульні матеріали, присвячені Україні, з’являються 
у найпопулярнішому таблоїді The Sun, проте важливо, що реак-
ція читачів і українського посольства в Великій Британії змушу-
вала «жовту» газету виправляти помилки — більше того, весною 
2017 року в виданні з’явився розлогий матеріал про привабливість 
України для туристів під заголовком Ukraine’s Time to Shine («Час 
України засяяти»)106. Цей приклад показує, що інформаційну заан-
гажованість чи безграмотність можна ефективно виправляти пу-
блічним тиском на видання.

106 
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Інший таблоїд — Daily Express з майже півмільйонним щоденним 
тиражем, який асоціюють з британськими націоналістами від UKIP, 
часто публікує низькопробні, поверхові матеріали про Україну. 
Газета, зокрема, підтримувала референдум у Нідерландах про-
ти Угоди про асоціацію з Україною, виступала проти безвізового 
режиму між Україною та ЄС. Наприклад, у березні 2017 року ця 
газета опублікувала статтю під назвою «ЄС надасть Україні безві-
зовий режим через кілька місяців, попри референдум, який відхи-
лив цю ідею» (EU to give Ukraine visa free travel within MONTHS 
despite referendum REJECTING it). Йшлося про нідерландський 
референдум щодо Угоди про асоціацію, який, звичайно, не мав 
нічого спільного з безвізовим діалогом між Україною і ЄС107, Такі 
видання свідомо чи ні найбільше підігрують російській гібридній 
війні в Європі; часто такі публікації передруковуються російськими 
джерелами і поширюються серед російськомовних читачів. Таким 
чином піднімається респектабельність матеріалу: мовляв, про це 
ж повідомила британська газета. Звичайно, мало хто з пересіч-
них російських, білоруських чи киргизьких читачів розбирається 
в тому, яку якість має таке видання. Полюбляє цитувати цю газету 
сумнозвісний канал Russia Today — головний пропагандистський 
рупор Кремля108.

 

Міжпарламентське співробітництво між Україною і Великою Бри-
танією перетворилося на окремий самодостатній вимір двосторон-
ньої взаємодії. Із одного боку, існує Депутатська група Верховної 
Ради України з міжпарламентських зв’язків зі Сполученим Ко-
ролівством Великої Британії та Північної Ірландії — а це 85 пред-
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ставників, одна з найбільших груп 109. У свою чергу у Парламенті 
Великої Британії існує Багатопартійна група у зв’язках із Україною. 
На травень 2017 року до групи відносин входило 7 депутатів бри-
танського парламенту (3 консерватори, 3 лейбористи і 1 лібераль-
ний демократ)110. Багатопартійну групу протягом 2015-2017 років 
очолював депутат від Консервативної партії Джеральд Ховарт. Сам 
керівник багатопартійної групи неодноразово відстоював проу-
країнські позиції у парламенті, вимагаючи від уряду більш рішучих 
кроків щодо протидії російській агресії111. Джеральд Ховарт також 
виступав на британському телебаченні, захищаючи позиції України 
і протидіючи російській пропаганді112. Однак він відмовився брати 
участь у виборчій кампанії 2017 року, а тому стоїть питання хто із 
британських депутатів очолить Багатопартійну групу у зв’язках із 
Україною.

Агресія Росії проти України викликала інтерес британських парла-
ментарів до української тематики. Так, протягом 2014-2016 років 
було проведено низку круглих столів, експертних дискусій і заходів 
у стінах Парламенту Великої Британії, які стосувалися як російсь-
ко-українського конфлікту, так і розвитку ситуації всередині самої 
України113

Паралельно із цим інтенсифікувалися контакти між парламентаря-
ми двох країн. Один із найпоказовіших візитів британців до Украї-
ни відбувся 16-18 жовтня 2016 року. Група британських парламен-
тарів разом зі своїми українськими колегами відвідала звільнені 
міста Слов’янськ, Бахмут і Краматорськ. Результати цієї поїздки 
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були використані при написанні доповіді про відносини Великої 
Британії із Росією, де українському питанню було відведено окре-
ме місце. У доповіді наголошувалося, що скасування санкцій щодо 
Росії за агресію проти України не може бути пов’язана із гіпотетич-
ним співробітництвом в інших питаннях114. Верховна Рада органі-
зовує аналогічні візити і для парламентарів із інших країн; часто в 
регіоні останнім часом бувають міністри закордонних справ країн 
Європи. З огляду на те, що західні мас-медіа Україні приділяють 
мало уваги, про продовження російської агресії взагалі майже ніх-
то не пише, такі поїздки дозволять поглибити розуміння західними 
партнерами нагальності і серйозності викликів, перед якими стоїть 
Україна.

Цікавим є і той момент, що співробітницт-
во із парламентом Великої Британії від-
бувається не лише через активну роботу 
українських народних депутатів. Гарним 
доказом цьому є постійна робота посоль-
ства із британськими парламентарями, а 
також переговори під час візитів представ-
ників українського уряду. Так, 23 червня 2014 року Багатопартій-
ній групі у зв’язках із Україною тодішнім послом Володимиром 
Хандогієм було представлено мирний план президента України 
щодо врегулювання конфлікту115. У 2015 році тимчасово повіре-
ний у справах України проводив зустрічі із британською групою 
міжпарламентського союзу і Консервативною радою із питань зов-
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нішньої політики та співдружності, інформуючи їх про стан справ 
всередині і навколо України. 13 січня 2016 року відбулася зустріч 
нинішнього посла України у Великій Британії Наталії Галібаренко 
із Джеральдом Ховартом. 11 лютого 2016 року із ним мав зустріч 
керівник МЗС України Павло Клімкін. Окрім того, вдалося налаго-
дити діалог із очільником Комітету у закордонних справах Палати 
громад Кріспіном Блантом (про що свідчать постійні контакти між 
цим британським парламентарем і послом України). 

Велику увагу співпраці з британськими колегами приділяють у 
групі дружби від Верховної Ради. Світлана Заліщук, співголова 
депутатської групи з міжпарламентських зв’язків мала унікальну 
можливість обмінятися думками з прем’єр-міністром Великої Бри-
танії Терезою Мей (унікальну, позаяк прем’єрка станом на сьогод-
ні перебувала в контакті з доволі незначним колом українських 
політиків). Перед переговорами керівниці уряду з американським 
президентом така бесіда мала виняткове значення. Сама зустріч 
стала можливою завдяки сприянню і за участі Джеральда Ховарта, 
а також Посольства Великої Британії в Україні116.

Чисельність української громади становить близько 30 тисяч осіб. 
До цієї цифри відносять як британських громадян українського по-
ходження, так і українських мігрантів у Великій Британії. При цьому 
за підрахунками британського Office for National Statistics на гру-
день 2015 року в країні перебувало до 15 тисяч українських гро-
мадян (трудова міграція, міграція для отримання освіти). 

Українці в Британії активно підтри-
мували учасників Революції Гідності, 
надавали допомогу військовослуж-
бовцям України. Одна з найвідоміших 
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інституцій української громади у Британії — Союз українців Великої 
Британії (Association of Ukrainians in Great Britain) сформувався у 
січні 1946 року117. Ця організація об’єднала українців, які протягом 
Другої світової війни воювали на боці армій держав Осі чи в інших 
арміях союзних держав, а також тих, хто був вивезений на приму-
сові роботи до Німеччини. Окрім центрального офісу у Лондоні, ця 
організація має 24 місцеві осередки у Англії і Шотландії118. За час 
існування організації близько 29 тисяч осіб були її членами. Наразі 
СУБ налічує до 2 тисяч осіб активних членів, більшість яких народ-
жена у Великій Британії119. Із початком агресії Росії проти України 
Союз українців Великої Британії щонайменше двічі звертався до 
уряду країни із метою надання максимально можливої допомоги 
Україні для протидії Кремлю. 28 серпня 2014 року СУБ звернувся 
до тодішнього прем’єр-міністра Великої Британії Девіда Кемерона 
щодо необхідності виконувати зобов’язання у рамках Будапештсь-
кого меморандуму. 

Інформування і максимальне поширення знань про Україну у Ве-
ликій Британії ставить перед собою Український Інститут у Лондоні, 
створений у 1979 році. Головним засобом реалізації цієї цілі є про-
ведення публічних заходів із залученням провідних лідерів думок 
обох країн. 

-

Британсько-українське товариство (British-Ukrainian Society) було 
створено у 2007 році120. Ця організація ставить собі за мету по-
силення контактів між представниками України і Великої Британії, 
а також популяризації України через проведення різноманіт-
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них заходів. Ця організація видає англомовне видання Ukrainian 
Dialogue. Перевагою цієї організації є те, що до її керівництва вхо-
дять представники британського політичного істеблішменту. Так, 
саме товариство очолює Річард Спрінг барон Рісбі, який у 1992-
2010 роках був членом Палати громад від Консервативної партії, 
а із 2010 року є членом Палати лордів121. До Консультативної ради 
Британсько-українського товариства входять граф Оксфорд і баро-
неса Сміт Гілморхільська122. 

Однак по суті сама ця організація була створена за сприяння 
українського олігарха Дмитра Фірташа, який у 2005 році купив 
частку в британській компанії123. Група Дмитра Фірташа фінансу-
вала проведення днів України у Великій Британії у жовтні 2013 
року із залученням Британсько-українського товариства і Багато-
партійної групи у зв’язках із Україною124. Як стало відомо напри-
кінці грудня 2014 року Британсько-українське товариство фінан-
сувало і Багатопартійну групу у зв’язках із Україною британського 
парламенту — перш за все через сприяння поїздкам британських 
парламентарів на щорічний форум Ялтинська європейська страте-
гія125. Варто враховувати, що олігархічний шлейф не завжди може 
сприяти ефективній взаємодії між держави. До слова, це характер-
но не лише британському виміру співпраці, але також, наприклад, 
австрійському чи німецькому. 
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Важливий вплив на прийняття рішень у Великій Британії мають 
аналітичні центри. Тому Україні принципово важливо зберігати 
нинішній рівень підтримки із боку провідних аналітичних центрів, 
а також розширяти коло залучених. 

На сьогодні офіційному Києву вже вдалося налагодити ефективні 
контакти із провідним центром із дослідження міжнародних відно-
син і зовнішньої політики в Великій Британії — Королівським інсти-
тутом міжнародних відносин (Chatham House). По суті цей центр 
перетворився на один із головних майданчиків для комунікуван-
ня із британською інтелектуальною елітою під час візитів вищих 
посадових осіб і впливових представників України. Так, протягом 
2015-2017 років у Королівському інституті міжнародних відно-
син виступали колишній прем’єр-міністр Арсеній Яценюк (липень 
2015), лідер кримськотатарського народу Рефат Чубаров (березень 
2016) і президент України Петро Порошенко (квітень 2017)126 У 
липні 2015 року у Chatham House було запущено окремий проект 
«Ukraine Forum» (очолює українська дослідниця Орися Луцевич), у 
рамках якого обговорюються найактуальніші питання внутрішнь-
одержавних трансформацій в Україні127. По суті цей проект став 
майданчиком для того, щоб мобілізувати британську політичну і 
інтелектуальну еліту для подальшої підтримки України через по-
ширення інформації щодо успіхів реформ. На сьогоднішній день у 
рамках цього проекту було проведено 24 заходи128. 
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Іншим важливим аналітичним центром є Європейська рада із між-
народних відносин (ECFR), штаб квартира якого розташована в 
Лондоні. Однак при цьому в своїй аналітичній діяльності цей центр 
має на меті впливати на прийняття рішень в ЄС, а не лише у Вели-
кій Британії. Протягом останніх трьох років Україна постійно пере-
буває у фокусі цього аналітичного центру. Об’єктом дослідження 
ECFR у контексті України є не лише ситуація всередині країни чи 
навколо, але і те, наскільки успішно ЄС допомагає у процесі рефор-
мування129. Саме такі дослідження є особливо необхідними для 
просування національних інтересів України як у Великій Британії, 
так і в ЄС загалом.

Іще одним аналітичним центром, який активно сприяє Україні в 
Великій Британії є The Henry Jackson Society, що був створений у 
2005 році130. Він виступав співорганізатором як візитів українських 
депутатів до Великої Британії, так і численних заходів за участю 
британської політичної еліти, де обговорювалася проблематика, 
пов’язана із Україною131132. Тим самим цей аналітичний центр також 
перетворився на один із ефективних майданчиків просування по-
зиції України в Великій Британії133. 

Має значний міжнародний вплив і авторитет також Міжнарод-
ний інститут стратегічних досліджень (IISS). Цей мозковий центр 
займається українською проблематикою (особливо у контексті 
дослідження військових питань). Деякі співробітники інституту ви-
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ступають із ідеями перетворення України на нейтральну державу, 
що таким чином, на їхню думку, може сприяти врегулюванню кон-
флікту з Росією134. 

Іще одним важливим інструментом просування українських інте-
ресів у Великій Британії є взаємодія із бізнес-колами через існу-
ючі організації і майданчики. Із цією метою у 2005 році в Лондоні 
було створено Українсько-британський Сіті Клуб (Ukrainian-British 
City Club). Ця організація ставить собі за мету сприяння торгівлі 
і інвестиціям між двома країнами через проведення заходів і 
налагодження контактів між бізнес-колами двох країн135. Подіб-
ні функції в Україні виконує Британський бізнес-клуб в Україні 
(BBCU), який був створений у 2006 році136. Найстарішою організа-
цією, яка займається питаннями просування британського бізне-
су в Україні, є Британсько-українська торговельна палата (BUCC), 
створена у 1997  році. Так, саме завдяки Британсько-українській 
торговельній палаті було проведено зустріч і переговори із бри-
танськими діловими колами під час візиту Петра Порошенка до 
Великої Британії137. 
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4. НАЯВНІ І ПОТЕНЦІЙНІ РИЗИКИ, КОНФЛІКТИ

У березні 2017 року офіційний Лондон розпочав процес виходу 
Великої Британії із ЄС на основі рішення референдуму в червні 
2016 року. Протягом двох наступних років Велика Британія і ЄС 
мають врегулювати усі питання, які пов’язані з цим процесом. Сто-
рони працюватимуть над окремим договором, який регулюватиме 
всі аспекти відносин у майбутньому. Уже на сьогодні між Лондоном 
і Брюсселем виникає низка суперечностей: питання умов доступу 
Великої Британії до єдиного ринку, статус громадян ЄС у Великій 
Британії після виходу. Але саме проблематика підписання нової 
угоди буде основним питанням для зовнішньої політики Великої 
Британії протягом двох наступних років, зважаючи на те, що ЄС 
залишається головним торговельним і інвестиційним партнером 
Лондона. На фоні переговорів щодо виходу із Великої Британії із 
ЄС і невизначеності щодо підписання угоди іншим ризиком є май-
бутня територіальна цілість країни. Оскільки такі регіони як Шот-
ландія, Північна Ірландія і меншою мірою Уельс виступають проти 
виходу Великої Британії із ЄС. Така ситуація також ставитиме під 
сумнів здатність Великої Британії вести активну глобальну політи-
ку, в тому числі на Європейському континенті. 

 Протягом 2017-2019 років робота над но-
вою угодою щодо відносин між Великою Британією 
і ЄС буде основним пріоритетом для офіційного 
Лондона, на що будуть спрямовувати головні ре-
сурси. Окрім того, важко на сьогодні точно передба-
чити, наскільки активну зовнішню політику Велика 
Британія буде спроможна проводити після виходу 
із ЄС, який може зменшити силовий потенціал цієї 
країни. Однак на сьогодні Велика Британія продов-
жує попередній рівень підтримки України, як у пи-
танні протидії РФ, так і в внутрішньодержавному 
реформуванні
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 У цій ситуації Україна більшою мірою буде змуше-
на рахуватися із ситуацією, яка виникне внаслідок 
переговорів між Великою Британією і ЄС. У таких 
умовах пріоритетом має стати як мінімум збережен-
ня нинішнього рівня підтримки з ключових питань. У 
той самий час Україна у процесі формування нової 
зовнішньополітичної стратегії Великої Британії має 
зрозуміти, яким чином офіційний Київ зможе впи-
сатися у регіональну політику офіційного Лондона, 
будучи надійним партнером. 

« »

Британська сторона ставиться до питання оцінки прогресу із внут-
рішньодержавними реформами доволі обережно. Із одного боку, 
проведення у липні 2017 року у Лондоні із ініціативи державного 
секретаря у закордонних справах і справах співдружності Боріса 
Джонсона міжнародної конференції із реформ є ознакою підтрим-
ки України. Проте британська сторона продовжує акцентувати 
увагу на тому, що прогрес залишається недостатнім. А тому сама 
конференція має сприйматися офіційним Києвом більше як сти-
мул до подальших перетворень, а не лише як однозначне визнання 
успіхів. Тим самим ця ініціатива не повинна створювати в України 
надмірних ілюзій. 

 Уже в 2016 році британська сторона ста-
вила питання Україні щодо переходу від створення 
антикорупційних органів до їх практичної роботи. 
Загалом же у найближчому майбутньому в Великій 
Британії очікування щодо прогресу реформ будуть 
лише рости.



52 Institute of World Policy • http://iwp.org.ua/ • info@iwp.org.ua • facebook.com/IWPUkraine/ • twitter.com/IWP_Ukraine 

Аудит зовнішньої політики: Україна — Велика Британія

 Офіційний Київ має сприймати матеріальну і тех-
нічну допомогу Великої Британії у процесі реформ 
як своєрідну інвестицію в Україну. Це в свою чергу 
створює очікування щодо відповідних результатів. 
Необхідно більше зосередитися на роботі над кри-
тичними сферами (антикорупційна, судова) і мен-
ше на рекламі досягнутих результатів. При цьому 
мірилом успішності буде те, чи британський бізнес 
буде готовий збільшити прямі іноземні інвестиції в 
Україну. Оскільки значна кількість ризиків для робо-
ти британського бізнесу пов’язана саме із згаданими 
сферами. 

—

По мірі виходу Великої Британії із ЄС посилення відносин із США 
розглядається офіційним Лондоном як засіб нівелювати негативні 
наслідки цього процесу. Це гарно продемонстрував візит Терези 
Мей до Вашингтона у січні 2017 року. В умовах невизначеності ад-
міністрації Дональда Трампа щодо політики стосовного українсь-
ко-російської війни і підтримки внутрішніх реформ зберігається 
ризик її радикальної зміни не на користь України. 

На сьогодні адміністрація Дональда Трампа 
не пішла на радикальну зміну політики щодо Украї-
ни, а також українсько-російського конфлікту. Однак 
повною мірою позиція щодо війни лише починає 
формуватися, водночас у Вашингтоні планують ско-
ротити допомогу Україні на проведення реформ по 
лінії USAID. 
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 Україна має використовувати особливі відносини 
між Великою Британією і США як додатковий канал 
комунікації із Білим Домом, донесення власної пози-
ції і переконування американської сторони. Гарним 
прикладом був візит Терези Мей до США, коли вона 
публічно на прес-конференції із Дональдом Трам-
пом порушила питання необхідності виконання 
Росією Мінських угод для скасування режиму санк-
цій. Із іншого боку, офіційний Київ має апелювати до 
задекларованого бажання офіційного Лондона і далі 
відігравати активну роль на Європейському конти-
ненті, незважаючи на вихід із ЄС. 
Таку позицію Велика Британія, в 
тому числі, може показати через 
продовження політики всеосяжної 
підтримки України як щодо україн-
сько-російської війни, так і вну-
трішньодержавних пере творень.
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5. РЕКОМЕНДАЦІЇ

1. Велика 
Британія відігравала активну роль у стримуванні агресивних 
дій Росії Євросоюзом, Україна має продовжувати співпрацю 
із Лондоном для збереження цієї ролі як під час, так і після 
Брекзиту. Українська сторона має звернутися до британського 
уряду із ідеєю розробки плану щодо арешту активів російсь-
ких олігархів і підприємств у випадку відновлення активних 
бойових дій на сході чи початку повномашстабної агресії для 
стримування Кремля від подібних кроків. 

2.  Британський парла-
мент має значний вплив на прийняття рішень у країні. Офіцій-
ній Київ може і надалі використовувати парламентський вимір 
для більшого залучення британського уряду в українські 
справи.

3.  Успішна 
реалізація реформ заохочуватиме Британію до підтримки. 
Україна має розглядати проведення у Лондоні Міжнародного 
форуму із реформ у липні 2017 року не лише як однозначне 
визнання досягнутих успіхів у внутрішньодержавному рефор-
муванні, але і як подальший стимул до реформ. Узгодження між 
Україною і Великою Британією (іншими партнерами, що під-
тримують реформи) чітких критеріїв очінки успішності реформ 
дозволить попередити не лише спекуляції щодо результатив-
ності перетворень, але і слугуватиме додатквим аргументом 
для офіційного Києва у діалозі із Заходом щодо збереження 
нинішніх машстабів допомоги. 

4.  Ві-
зовий режим для громадян України носить відверто зневаж-
ливий характер, який не відповідає духу партнерства між 
державами: оформлення віз відбувається не в Україні; ціна на 
візи б’є рекорди. Якщо Лондон не готовий до запровадження 
безвізового режиму, то принаймні міг би звести до мінімуму 
нинішні незручності. Приклади КНР і низки країн Перської 
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затоки, які мають більш сприятливі умови у питаннях візового 
режиму Великої Британії, можуть бути орієнтиром у майбутніх 
переговорах Києва і Лондона. 

5. Україна не має сприймати проу-
країнську позицію низки впливових аналітичних центрів Ве-
ликої Британії як даність. Київ міг би започаткувати щорічні 
конференції із залученням впливових британських аналітич-
них центрів. Таким чином Київ повинен перехопити ініціати-
ву окремих олігархів щодо просування власних інтересів під 
брендом українських заходів у Великій Британії.

6.  Окрема увага України 
має бути зосереджена на протидії дезінформації у британсь-
ких мас-медіа — передовсім у таблоїдах, які і мають найбіль-
ший вплив (не лише у Британії).

7. , 
які можуть здійснювати українські громадяни, зокрема, на те-
риторії Британії. 

8.  
Україна і Велика Британія мають ініціювати переговори, аби 
бути готовими до постбрекзитівської взаємодії у економічній 
сфері.

9. 
 Двадцятирічна перерва в візитах 

вищого рівня з британської сторони не відповідає заявленому 
стратегічному характеру відносин.
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6. ПОДЯКА

Автори висловлюють свою подяку українським та британським 
дипломатам, експертам, науковцям, громадським діячам, які 
знайшли час поділитися своїми думками та спостереженнями 
щодо українсько-британських відносин. Зокрема, автори щиро 
вдячні 

Окрема подяка Надзвичайному і Повноважному Послу Великої 
Британії в Україні і Надзвичайному і Повноважному 
Послу України у Великій Британії  за сприяння 
у підготовці цієї дискусійної записки. 
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