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Актуальність теми українсько-британських відносин на
сучасному етапі помітно зросла останнім часом. Це очевидно, беручи
до уваги чіткий проєвропейський курс зовнішньої політики нашої
держави, кінцева мета якого – повноцінна інтеграція в європейські і
євроатлантичні структури. Про це свідчить і увага до теми з боку
наукової громадськості.

Політичний, економічний і культурний виміри українсько-
британських відносин від 1991 до 2004 року комплексно
розглядаються в монографії А. Грубінко [1]. Основним проблемам
українсько-британських відносин на сучасному етапі присвячено
окремий розділ монографії Яковенко Н.Л. [2]. Акцент на ролі
двосторонніх взаємин у розвитку євроінтеграційних процесів
знаходимо в роботі Крушинського В.Ю [3]. Існує низка статей
вказаних дослідників, присвячених основним аспектам зовнішньої
політики Великобританії на сучасному етапі. Значний обсяг
інформаційного матеріалу міститься в періодичній пресі, яка до цього



часу залишається недостатньо опрацьованою.
Даючи загальну характеристику двостороннім політичним

відносинам між Україною і Великою Британією від 1995 до 2000 року,
слід виділити передусім очевидну інтенсифікацію контактів, порівняно
з попереднім періодом 1991–1994 рр.

Якщо не рахувати невелику кількість суто економічних контактів,
у період від 1991 до 1994 року між Україною й Великою Британією

відбулося 13 обмінів делегацій і візитів на високому рівні*.
Від 1995 до 2000 року Україну двічі відвідували міністри

закордонних справ Великобританії Малколм Ріфкінд (вересень
1995-го) і Робін Кук (квітень 2000-го). Міністр закордонних

справ України Геннадій Удовенко побував у Сполученому Королівстві
тричі (липень 1995 р., грудень 1995 р., грудень 1996 р.), а його
наступник Борис Тарасюк – двічі (лютий 1999 р., березень 1999 р.). На
рівні міністерства закордонних справ Великобританії Україну
відвідували: Н. Бонсор (1995 р.), Елісон Бейліс (1995 р.), Даг
Хендерсон (червень 1998 р.). У 1995 році з українського боку
Великобританію відвідав перший заступник міністра закордонних
справ України А. Бутейко.

Значно пожвавлюються військово-політичні контакти. Двічі у
Британію їздив Міністр оборони України В.  Шмаров (лютий 1995 р.,
лютий 1996 р.). 1996 року відбувся візит делегації прикордонних
військ України до Лондона. Міністр оборони України О. Кузьмук
здійснив візит до Великої Британії в грудні 1997 року. З британського
боку відбулися візити Державного секретаря у справах оборони
Великобританії Майкла Портілло (лютий 1997 р.) і Джорджа
Робертсона (вересень 1997 р., червень 1999 р.). Окрім того, в грудні
1999 року в Лондоні відбулося засідання двосторонньої британо-
української комісії з військового співробітництва.

Окрім наведених вище, від 1995 до 2000 року відбуваються
двосторонні контакти на рівні інших органів, міністерств і відомств.
Так, у травні 1995 року Лондон відвідала урядова делегація України на
чолі з виконуючим обов’язки Прем’єр-міністра України

Є. Марчуком. Того ж року візит до британської
столиці здійснив спеціальний представник уряду України при
Європейському Союзі, голова міжвідомчого комітету у справах ЄС
Ігор Мітюков. У вересні 1995 року Великобританію відвідав голова
Адміністрації Президента України Дмитро Табачник, а в жовтні
наступного року у Великобританії перебувала делегація МВС України
на чолі з міністром Юрієм Кравченком. У листопаді 1996 року Україну
відвідав спадкоємець британського престолу принц Чарльз. 1997 року



в Києві українські митники приймали делегацію своїх британських
колег. Лютого 1998 року у Великобританії побував секретар РНБО
України Володимир Горбулін, а в грудні того ж року – делегація
Генпрокуратури України на чолі з прокурором М. Потебеньком. У
лютому і жовтні 2000 року візити до Лондона здійснив Прем’єр-
міністр України Віктор Ющенко.

У рамках міжпарламентських контактів у березні 1999 року в
Києві перебувала делегація Комітету з питань оборони Палати громад
Великої Британії, а в жовтні 2000 року Україну відвідала Спікер
Палати Громад Парламенту Великої Британії Бетті Бутройд.

Окремо слід згадати про офіційний візит Президента України
Л. Кучми до Великобританії в грудні 1995 року і візит

Прем’єр-міністра Великобританії Джона Мейджора в Україну в квітні
1996 року.

Підрахувавши перелічені вище двосторонні контакти, можна
побачити, що від 1995 до 2000 року між Україною і Великою
Британією відбулося принаймні 33 візити політичного значення, знову
ж таки не враховуючи низку суто економічних контактів, про які не
було згадано.  Це більш ніж у 2 рази більше порівняно з періодом від
1991 до 1994 року. Очевидна інтенсифікація двосторонніх контактів
свідчить про вихід українсько-британських політичних відносин на
новий рівень, починаючи від 1995 року після періоду їхнього
становлення в 1991–1994 роках. Ще одним підтвердженням цієї тези є
той факт, що, починаючи від 1995 року, двосторонні політичні
відносини проникають у сферу міжвідомчої кооперації із залученням
значно більшої кількості державних органів, міністерств і відомств,
тоді як у попередній період вони здійснюються здебільшого на рівні
міністерств закордонних справ, оборони і на найвищому рівні.

Логічно вважати, що однією з причин пожвавлення українсько-
британських політичних відносин, починаючи з другої половини 90-х
років, є формальне вирішення ядерного питання, що серйозно
гальмувало плідний розвиток двосторонньої співпраці протягом усього
попереднього періоду. Це дозволяє поставити під сумнів висунуте
свого часу припущення окремих українських політиків, що після
остаточного ядерного роззброєння України західні країни втратять до
неї належну увагу [4].

Інша причина – у переосмисленні Заходом, і Великобританією
зокрема, ролі України як одного з головних чинників стабільності в
Східній Європі та інструменту впливу на Росію. Основною
передумовою цього стало збільшення напруги у відносинах Заходу з
Росією. Цьому сприяли початок чеченської війни в 1994 році,



ігнорування Росією вимог західних країн обмежити її стосунки з
Тегераном, активізація в Росії лівих сил, денонсація Держдумою
Біловезьких угод, утворення співтовариства між РФ і Білоруссю.

Україна ж помітно контрастувала на фоні Росії: попри
песимістичні прогнози їй вдалося зберегти мир і спокій на своїй
території; послідовно і винятково мирно розв’язувалася кримська
проблема. Крім того, офіційний Київ зберігав незалежну від Росії
позицію щодо розвитку подій на пострадянському просторі, зокрема в
СНД, що підкреслювалося і в британській пресі [5].

Водночас, нестабільність політичної ситуації в Україні
залишається серйозною перепоною на шляху формування щодо неї
усталеного курсу Великої Британії. Як зазначив відомий сучасний
український дослідник Британії В. Крушинський в інтерв’ю
українському аналітичному інтерненет-сайту Defence Express:
“Сьогодні Україна для Європи – це зона політичного й економічного
ризику” [6]. Отже, зрозуміле принципове бажання британців бути
готовими до різного розвитку подій.

У рамках бачення своєї геополітичної ролі британці намагаються
зміцнити атлантичні зв’язки й не допустити дистанціювання Європи і
її відриву від США. Дослідники, зокрема Яковенко Н.Л. і
Крушинський В.Ю, справедливо зазначають, що послідовна позиція
Великобританії в підтримку розширення ЄС, зокрема за рахунок
держав Східної Європи, має на меті стримати й загальмувати
подальший розвиток вглиб інтеграційних процесів, зупинити
“федералізацію” Європи і в такий спосіб, зокрема, сприяти
збереженню тісних відносин Європа-Сполучені Штати. Підтвердження
цьому бачимо й в офіційних виступах і заявах британських офіційних
осіб [7]. У цьому контексті залучення в перспективі України до ЄС
відповідає геополітичній концепції Великої Британії.

Починаючи з 1995 року після формального вирішення ядерного
питання, однією з основних тем на порядку денному українсько-
британських відносин у політичній площині стає сприяння
Великобританії в реалізації стратегічної мети України – інтеграції до
ЄС. Ця тема обговорюється під час більшості двосторонніх візитів і
обміну делегаціями, що здійснили обидві сторони, починаючи з другої
половини 90-х років.

Важливо, що спадковість у двосторонніх відносинах щодо
євроінтеграції було повністю збережено після перемоги лейбористів у
1997 році на виборах у Великобританії [8] й переобрання Президентом
України Л. Кучми в 1999 році. Про послідовність проєвропейського
курсу України свідчить, зокрема, призначення міністром закордонних



справ досвідченого дипломата Бориса Тарасюка, відомого своєю
проєвропейською й прозахідною позицією.

Слід зазначити, що окрім політичних заяв про підтримку
Великобританією євроінтеграційних прагнень України, було здійснено
й низку практичних кроків. Так, 30 червня 1995 року Сполучене
Королівство завершило процедури, пов'язані з ухваленням Угоди про
партнерство та співробітництво між Європейським союзом і Україною.
Великобританія стала другою після Іспанії країною — членом ЄС, яка
це зробила. В одному з офіційних повідомлень за 1995 рік, зокрема
говориться: “...Уряд Великобританії прагне, аби ця угода набула
чинності якнайскоріше, та рекомендуватиме іншим країнам-членам ЄС
прискорити її ухвалення” [9]. Великобританія виступила за
розширення зони вільної торгівлі ЄС, а також за включення України до
цієї зони [10].

Представники офіційних кіл Британії висловлювалися за надання
Україні статусу країни з перехідною економікою, а також за подальшу
лібералізацію торгівлі між Україною та Європейським Союзом за
умови зниження до мінімуму дотування багатьох галузей [11].
Великобританія сприяла також прийняттю нової Спільної стратегії
Європейського Союзу, яка заклала підвалини нового рівня відносин
між Україною і ЄС [12].

Іншим напрямом інтенсивної двосторонньої співпраці,
починаючи з 1995 року, стала реалізація курсу України на поступову
інтеграцію її в євроатлантичні структури.

Офіційна позиція британського уряду полягала в поступовому
залученні України до співробітництва з НАТО насамперед через
програму “Партнерство заради миру”.  На цьому наголосив 4 вересня
1995 року, під час свого візиту в Київ, Державний секретар у
закордонних справах Великобританії та в справах Співдружності
Малколм Ріфкінд [13].

Проте в Україні були стурбовані практикою розміщення ядерної
зброї на території нових держав-членів альянсу. У цьому зв’язку
рішення Великобританії про неприпустимість здійснення таких кроків
без урахування геополітичної ситуації та інтересів новоприєднаних
країн, знімало існуючі суперечності й створювало сприятливий грунт
для позитивної трансформації громадської думки в Україні щодо
НАТО.

Під час офіційного візиту Президента України Л. Кучми до
Лондона в грудні 1995 року він разом із Джоном Мейджором
відзначили важливість поглиблення відносин України з НАТО шляхом
співробітництва “в рамках та поза рамками” програми “Партнерство



заради миру”. Сторони домовились щодо подальшого
продовження двосторонніх консультацій з питань, які стосуються
розбудови нової архітектури європейської безпеки [14]. Під час
конференції на Даунінг стріт, 10 Джон Мейджор заявив, що “Україна є
стрижнем стабільності в Центрально-Східній Європі, і може
розраховувати на подальшу підтримку Британії” [15].

Активно підтримуючи поглиблення співпраці між Україною та
Північноатлантичним альянсом, Великобританія стала одним з
ініціаторів підписання з Україною Хартії НАТО про особливе
партнерство (липень 1997 р.) Ця подія започаткувала новий етап
співробітництва з військово-політичними структурами Альянсу. У
своїй заяві з цього приводу новий Прем’єр-міністр Сполученого
Королівства Тоні Блер заявив, зокрема, що Великобританія бачить
Україну як запоруку миру й процвітання в Європі і своїм пріоритетним
партнером [16].

Під час візиту до Вашингтона (1997 р.) міністр закордонних справ
Великобританії Малкольм Ріфкінд оцінив зближення України з НАТО
як свідчення цілковитого відходу її від пострадянської моделі взаємин
між колишніми суб’єктами СРСР.

1999 рік позначився черговою хвилею розширення НАТО
(включення Польщі, Чехії та Угорщини), а також різким загостренням
ситуації в Косово і початком бомбардувань території Югославії
натовською авіацією. Останнє, зважаючи на негативне сприйняття
українською громадськістю цих подій, призвело до певного
охолодження у відносинах Україна-НАТО. Водночас, офіційна позиція
України виявилася набагато стриманішою, ніж російська, і загалом не
позначилась на характері українсько-британських відносин.

Україна й Британія проводили консультації щодо врегулювання
югославської кризи, зокрема, під час зустрічі міністра закордонних
справ України Б. Тарасюка зі своїм британським колегою в березні
1999 року. Того ж місяця до України прибула делегація
Комітету з питань оборони Палати громад Великої Британії.
Під час дискусії з українськими парламентарями і
представниками МЗС України ситуація навколо Косова була однією із
головних тем [17].

Водночас, Великобританія не пристала до намагань України
отримати компенсації за величезні збитки, яких вона зазнала внаслідок
припинення судноплавства по Дунаю в результаті руйнування мостів
натовською, зокрема британською, авіацією. Як заявив посол
Великобританії в Україні Роланд Сміт: “НАТО проводило легітимну
кампанію і тому не має жодних зобов’язань щодо виплати



компенсацій” [18].
Поглибленню діалогу Україна-НАТО сприяло й призначення в

жовтні 1999 року Генеральним секретарем альянсу колишнього
міністра оборони Сполученого Королівства лорда Джорджа
Робертсона, що до цього вже кілька разів побував у Києві й мав
прихильне ставлення до України. Одним з основних акцентів, що його
привніс пан Робертсон в українсько-натовську співпрацю, стало
принципове рішення про те, що “ворота Альянсу для Києва
відчинені” [19].

Саме у зв’язку з цим налагодження тісніших контактів України із
Західноєвропейським Союзом (ЗЄС) можна розглядати як
підтриманий Великобританією крок на шляху її інтеграції у військово-
політичні структури Європи. Під час головування в ЗЄС Сполученого
Королівства штаб квартиру цієї організації відвідав Президент України
Л. Кучма [20].

Для України була дуже важливою підтримка Великобританії в
питанні приєднання до Ради Європи. Як згадує у своїх мемуарах
колишній міністр закордонних справ України Анатолій Зленко, для
Києва питання приєднання до РЄ було питанням честі [21].

У результаті, у 1995 році Україна першою з країн СНД
стала повноправним членом цієї організації.

Іншим напрямком британсько-української співпраці стала
координація дій у рамках ОБСЄ – єдиній організації з безпеки, у якій
Україна мала постійне членство.  На чолі місії ОБСЄ в Україні, що
розпочала свою роботу в 1994 році, стояв колишній британський
дипломат. Робота місії значно сприяла, зокрема, зменшенню напруги в
Криму й ефективній роботі щодо розв’язання проблеми національних
меншин на півострові. Після завершення місії ОБСЄ в 1999 році було
започатковано інститут Координатора програм ОБСЄ в Україні як нову
форму партнерства. Великобританія зі свого боку зробила
добровільний внесок у програму Координатора в розмірі 135
тис. фунтів.

У другій половині 90-х років пожвавлюється співпраця
Великобританії й України в рамках ООН. Серед позитивних моментів
такої співпраці можна згадати політичну підтримку кандидатури
українського представника Г. Удовенка на посаду голови 52-ї сесії
Генеральної Асамблеї ООН у 1997 році. 1999 року Великобританія ще
раз продемонструвала свою прихильність, підтримавши кандидатуру
України як члена Ради Безпеки ООН на період 2000–2001 років.

У квітні 2000 року, під час візиту в Україну Державного секретаря
закордонних справ Великобританії Робіна Кука, було досягнуто



домовленості щодо механізму поглиблення постійно діючої
співпраці між двома країнами, який безпосередньо буде
підпорядковано Президенту України і Прем’єр-міністру
Великобританії. Мета механізму – сприяння більш швидкому
розв’язанню багатьох нагальних проблем і обговорення питань, що
становлять спільний інтерес [22]. Зустрічі проводяться регулярно,
щонайменше двічі на рік. Обговорюються такі спільні проблеми, як
зовнішня політика, міжнародна безпека, економічні питання, торгівля,
інвестиції, питання злочинності, наркотиків. За підсумками кожної
зустрічі відповідна доповідь із рекомендаціями щодо спільних дій
направляється головам держав.

Великобританія традиційно переймається проблемами ядерної
безпеки й нерозповсюдження ядерних матеріалів. У цьому контексті
зрозуміла її послідовна позиція в питанні закриття ЧАЕС, особливо у
зв`язку з безпосереднім впливом наслідків аварії на природно-
атмосферне середовище Британії. Ідеться про збитки, завдані
шотландським фермерам радіоактивними опадами [23].

Великобританія висловила готовність надати фінансову
підтримку Україні задля якнайшвидшого закриття ЧАЕС. Про це
заявив, зокрема, під час свого візиту в Київ у квітні 2000 року
британський міністр закордонних справ Робін Кук, пообіцявши

10,5 мільйонів фунтів стерлінгів [24]. Свою позицію
Великобританія підтвердила й на конференції в Берліні того ж року, на
якій обговорювалося чорнобильське питання. Про особливу
стурбованість британців із питань ядерної безпеки свідчить і підписана
в лютому 1997 року в Лондоні домовленість про обмін інформацією
між Міністерством охорони навколишнього природного середовища та
ядерної безпеки України й Адміністрацією з питань охорони здоров’я і
техніки безпеки Сполученого Королівства Великобританії та Північної
Ірландії. Ця угода передбачала, зокрема, обмін інформацією щодо
інцидентів, “що мають скільки-небудь важливі радіологічні
наслідки” [25].

Аналізуючи сфери та характер українсько-британського
співробітництва, слід відзначити, що з боку Великої Британії воно
традиційно не суперечить фундаментальним положенням
зовнішньополітичної концепції її основних союзників, насамперед
США. Зовнішньополітична лінія Великобританії і США заздалегідь
узгоджується, а відтак негативна реакція США на окремі українські
ініціативи завжди знаходить адекватне відображення в позиції
офіційного Лондона. Так, під час косовської кризи на Балканах у 1999
році Великобританія разом зі США фактично відкинули посередницькі



намагання України. Інший приклад – відмова Великобританії
підтримати Бориса Тарасюка як кандидата від України на посаду
Верховного комісара ОБСЄ в справах національних меншин через те,
що інша кандидатура вже була заздалегідь узгоджена зі США.

Отже, підводячи підсумок, слід сказати, що, починаючи з 1995 року,
українсько-британські відносини в політичній сфері в цілому
розвиваються по висхідній. Серед основних сфер співпраці
виділяються: питання європейської інтеграції, відносини в рамках
євроатлантичної системи безпеки, інших європейських організацій,
співпраця в рамках ООН, питання ядерної безпеки. У всіх цих сферах
Україні вдається досить успішно використати політичну вагу
Сполученого Королівства на міжнародній арені для ефективного
просування своїх інтересів. Водночас можна констатувати, що Україна
1990-х рр. не ввійшла у сферу британських стратегічних пріоритетів.
Відтак, курс на євроінтеграцію є закономірним, оскільки відкриває нові
можливості реалізації значного потенціалу двосторонньої співпраці.
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Проведено сравнительный анализ интенсивности двусторонних
контактов исследуемого периода относитнельно периода 1991–1994
годов. Рассмотрено украино-британские политические отношения в
контексте таких основных проблемных сфер двустороннего
взаимодействия, как европейская и евроатлантическая интеграция,
взаимодействие в рамках ООН и ОБСЕ. Проанализировано
становление механизмов двустороннего сотрудничества.

Ключевые слова: украино-британские отношения, визиты,
Великобритания, Россия, ЕС, интеграция, НАТО, Западноевропейский
Союз (ЗЕС), Совет Европы, ООН, Югославия, ядерная безопасность,
ЧАЭС, механизм сотрудничества.

The article analyzes the peculiarities of development in Ukraine-
Britain bilateral political dialogue in 1995-2000. It provides a comparative
analysis of bilateral contacts intensiveness of the period in question with
particular respect to 1991-1994. The article also addresses Ukraine-Britain
political relations in the context of such basic bilateral cooperation problem
areas as European and Euroatlantic integration, cooperation within the UN
and OSCE. It analyzes the establishment of bilateral cooperation
mechanisms.
Key words: Ukraine-Britain relations, visits, Great Britain, Russia, EU,
integration, NATO, Western European Union (WEU), European Council,
UN, Yugoslavia, nuclear safety, Chernobyl Power Plant, cooperation
mechanism.
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