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У цій статті розглядаються українсько-британські відносини на сучасному
етапі. Розкриваються основні проблемні й актуальні питання у взаєминах між
державами, описується повна хронологія міждержавних та дипломатичних відносин.
Робиться висновок про те, що на початковому етапі розвиток міждержавного
політичного діалогу між Україною та Великобританією носив нестабільний,
суперечливий характер, на відміну від відносин, які були започатковані після 2004
року.
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У сучасних умовах, коли Україна на офіційному рівні чітко визначає своїм
зовнішньополітичним пріоритетом європейську інтеграцію, а забезпечення своїх
стратегічних інтересів у галузі безпеки вбачає у вступі до Північноатлантичного
альянсу, науково-практичного значення набуває всебічне вивчення та узагальнення
досвіду співпраці України з провідними країнами-членами ЄС і блоку НАТО.
Провідне місце посідає при цьому дослідження розвитку різних аспектів взаємин між
Україною та Великою Британією.

Великобританія є однією з найбільш економічно розвинених країн світу. Як член
Ради Безпеки ООН і активний учасник європейських військово-політичних і
економічних структур вона має величезний вплив на міжнародній



арені. Використання значного політичного, виробничого та науково-технічного
потенціалу Великої Британії на користь національним інтересам України належить до
одного з потенційно перспективних й актуальних напрямів української зовнішньої
політики.

Метою цієї статті є реконструкція розвитку міждержавного співробітництва
України і Великобританії, з’ясування стану і тенденцій розвитку як двостороннього
українсько-британського співробітництва, так і всієї системи міждержавних відносин
двох країн у цілому із визначенням її ефективності та перспектив подальшого
розвитку.

Хронологічні межі даного дослідження охоплюють період від грудня 1991 до
грудня 2005 року, що дає можливість простежити процес становлення і розвитку
міждержавних взаємин України і Великої Британії від часу проголошення
незалежності України і до початку змін в атмосфері двосторонніх відносин за
підсумками першого року формування і здійснення української зовнішньої політики
оновленим керівним складом МЗС України, призначеним новообраним Президентом
України В. Ющенком. Однак, актуалізуючи проблему, автор вважав за доцільне
частково використати інформацію сьогодення.

З визнанням незалежності України більшістю країн світу в українському
суспільстві на початку 1990-х років панували сподівання на швидке входження
України до світового співтовариства. За цих умов перші кроки молодої Української
держави до налагодження взаємин з провідними країнами Заходу і, зокрема,
Великобританією викликали жвавий інтерес широких політичних і громадських кіл.
Наслідком уваги до даної тематики стала поява у пресі на початку 1990-х років
перших статей з окремих аспектів українсько-британських відносин.

Першу спробу підвести підсумки розвитку українсько-британських відносин
наприкінці 1990-х рр. було зроблено в газетній статті політичного оглядача С.
Левандовського, а з кінця 90-х – початку 2000-х років досвід українсько-британських
політичних відносин у дуже стислому, схематичному вигляді знайшов своє
висвітлення у перших навчальних посібниках з історії української дипломатії таких
авторів, як Васильєва-Чекаленко Л.Д., Грубінко А.В. та ін.

Перші кроки в напрямі розвитку відносин між Україною та Великобританією
були зроблені майже відразу після проведення Всеукраїнського референдуму з
питання незалежності України 1 грудня 1991 р. Уже 14 грудня того ж року Україна і
Сполучене Королівство підписали спільне комюніке щодо встановлення консульських
відносин, а 31 грудня 1991 р. Великобританія визнала незалежність України,
відкривши тим самим шлях для повноправного двостороннього співробітництва.

За ініціативи Сполученого Королівства на початку січня 1992 р. голови



зовнішньополітичних відомств двох країн обмінялися листами з приводу
встановлення дипломатичних відносин. За згодою сторін домовленість з цього
питання набула чинності 10 січня 1992 р. З цієї дати генеральне консульство Великої
Британії у Києві офіційно набуло статусу посольства [3, 53–54].

Перший візит в Україну державного секретаря її Величності з питань
закордонних справ і Співдружності Д. Херда відбувся вже через десять днів. Ця
зустріч стала початком безпосереднього обговорення перспектив становлення
українсько-британських міждержавних відносин [6, 85].

Після цього розпочалося досить жваве співробітництво між нашими країнами.
Наприклад, відразу після візиту держсекретаря її Величності до України з відповідним
візитом до Великобританії відбув міністр закордонних справ України А. Зленко:
ключовою метою візиту стала тема переговорів про проблему європейської безпеки та
нерозповсюдження ядерної зброї. Під час свого дводенного перебування в країні А.
Зленко провів ще дві важливі зустрічі: з міністром промисловості й торгівлі
Великобританії Р. Нідхемом і міністром оборони А. Гамільтоном.

За підсумками переговорів А. Зленка і Д. Херда було підписано Меморандум про
необмежену свободу пересування, який гарантував необмежену свободу пересування
по всій території двох країн (за винятком військових баз та інших секретних об’єктів)
не лише членам дипломатичної місії, а й іншим громадянам, зокрема, представникам
політичних, громадських або профспілкових організацій, ділових людей, журналістів,
туристів тощо. Окрім того, сторони склали й ухвалили текст Спільної декларації, у
якій було зафіксовано ключові принципи українсько-британського співробітництва і
був окреслений конкретний порядок практичних заходів, зокрема, щодо подальшого
розвитку двосторонніх політичних відносин.

Отже, візитом А. Зленка до Великобританії було започатковано цілеспрямовану
роботу над створенням політико-правової основи українсько-британського
співробітництва, що стало важливою підготовкою першого офіційного візиту
президента Л. Кравчука до Лондона.

Перебування у Великій Британії української делегації на чолі з президентом
10−12 лютого 1993 р. стало знаменною подією в історії українсько-британських
відносин. Підсумком переговорів Л. Кравчука з прем’єр-міністром Великобританії
Джоном Мейджором було підписання Договору про принципи відносин і
співробітництва між Україною і Сполученим Королівством, який розширив і
конкретизував головні положення Спільної декларації від 15 вересня 1992 р.

Загалом 1991−1993 рр. можна умовно назвати початковими в розбудові
двосторонніх відносин і схарактеризувати як етап становлення договірно-правової
бази українсько-британських відносин. Що ж до характеру двосторонніх відносин, то



цього часу він був досить таки прохолодний. Ставлення Великобританії до
України повністю співпадало із загальним зневажливим і підозрілим сприйняттям
нашої країни на Заході в перші три роки після проголошення незалежності. Це
пояснюється тим, що відразу після розпаду СРСР увага західних країн була майже
повністю захоплена новими перспективами відносин з оновленою Росією. Ще одним
негативним чинником стала відсутність впливової української діаспори у
Великобританії (на відміну від США і Канади), де українські громади є порівняно
нечисленними і розпорошеними по різних куточках країни і не мають впливового лобі
у британських політичних і ділових колах [8].

Єдине питання, яке дійсно турбувало Великобританію та інші західні країни на
чолі з США в їх двосторонніх відносинах з Україною, − це доля колишнього
радянського ядерного озброєння, розташованого на українській території. Ця тема
постійно домінувала на українсько-британських переговорах. Результатом такої
недовіри, підозрілості та зневаги стало те, що початкові ілюзії України щодо тісних
відносин із Заходом і сподівання на західну допомогу поступово почали змінюватися
розчаруванням.

Ставлення країн Заходу до України почало поступово змінюватися лише з 1994
року. Цьому сприяла низка досить відомих чинників:

− події жовтня 1993 р. в Росії з наступними парламентськими виборами в грудні,
які принесли успіх партії В. Жириновського і посіяли на Заході серйозні сумніви щодо
успіху демократичних перетворень у Росії;

− не завжди виважена зовнішня політика Росії особливо щодо найближчих
сусідів;

− мирна передача влади на парламентських і президентських виборах в Україні
навесні-влітку 1994 р.;

− тристороння угода між США, Росією та Україною в січні 1994 р. щодо
виведення стратегічних ядерних озброєнь, розташованих на українській території та
ратифікація Верховною Радою договору СНО-1 у листопаді 1994 р. [2, 14].

Останній чинник, з нашого погляду, є вирішальним у потеплінні українсько-
британських відносин. 24 травня 1994 р. до Києва з одноденним візитом прибув
міністр закордонних справ Великобританії Д. Херд. Провівши переговори зі своїм
колегою А. Зленком, Д. Херд на прес-конференції чітко висловив підтримку
Великобританією позиції України щодо кримської проблеми у відносинах з Росією:
“Крим є складовою частиною України, він знаходиться у межах кордонів України,
визнаних світовим співтовариством”. Під час зустрічі сторони висловили задоволення
динамікою двосторонніх відносин, але офіційний Лондон підкреслив, що потенціал
міждержавних взаємин лише набирає обертів і розгортатиметься ще більше в міру



того, як Україна позбавлятиметься ядерної зброї, приєднається до ДНЯЗ та
активніше впроваджуватиме економічні реформи [5, 93].

Отож, не дивно, що приєднання України до ДНЯЗ і підписання у зв’язку з цим 5
грудня 1994 р. в Будапешті Меморандуму про гарантії безпеки Україні з боку Росії,
Великобританії та США [1] стали головною передумовою у відчутному поліпшенні
дипломатичних відносин України зі Сполученим Королівством. Відправною точкою
цього процесу можна вважати перебування міністра закордонних справ
Великобританії М. Ріфкінда в Києві 3–4 вересня 1995 р. Уперше Лондон вустами
глави зовнішньополітичного відомства дав ясно зрозуміти, що налагодження більш
тісних зв’язків між Великобританією та Україною є важливим пріоритетом
британської зовнішньої політики. “Загальна площа України, – заявив англійський
дипломат, – а також її стратегічне положення роблять її точкою опори Європи.
Україна має вирішальне значення для нашої спільної праці” [11, 10]. Пізніше М.
Ріфкінд пішов ще далі, коли у березні 1997 р., перебуваючи у Вашингтоні, заявив, що
Україна визначає геополітичну ситуацію в Європі більше, ніж будь-яка інша країна, і її
приєднання до НАТО є вирішальним для остаточного подолання наслідків
радянського режиму в Європі [2, 15].

У практичному плані поліпшення українсько-британських відносин знайшло своє
вираження у підтримці євроінтеграційних прагнень України Великобританією, яка
стала другою після Іспанії країною, що ратифікувала Угоду України з ЄС про
партнерство і співробітництво. Великобританія також активно сприяла вступу України
до Ради Європи.

Подальші українсько-британські двосторонні відносини розвивалися за
висхідною. Про це свідчить офіційний візит президента України Л. Кучми до Лондона,
де відбулися переговори з прем’єр-міністром Дж. Мейджором (загалом цей візит
української делегації у грудні 1995 року по праву вважається успішним, оскільки він
дав відчутний поштовх подальшому двосторонньому співробітництву в політичній,
економічній і правоохоронній сферах).

Відповідний візит Дж. Мейджора в Україну відбувся 18 квітня 1996 р. Під час
зустрічей і переговорів порушувалося питання закриття ЧАЕС. Президент України та
британський прем’єр висловили готовність розв’язувати проблему закриття ЧАЕС з
позицій Меморандуму про взаєморозуміння, підписаного в грудні 1995 р. між
Україною та країнами “великої сімки”.

Керівництво двох держав продовжило діалог про стан і перспективи двосторонніх
відносин, а також проблеми інтеграції України до Європейського Співтовариства і
питання європейської безпеки.

23−25 червня 1998 р. відбувся візит в Україну заступника держсекретаря



закордонних справ Великобританії Д. Хендерсона, якого прийняв міністр
закордонних справ Б. Тарасюк. Під час їхньої бесіди обговорювалося широке коло
питань двосторонніх відносин і проблем, пов’язаних з інтеграцією України до
європейських політичних та економічних структур. Ішлося, зокрема, про шляхи
поглиблення українсько-британського політичного діалогу, розширення економічного
співробітництва, збільшення торгового обороту та обсягів британських інвестицій у
народне господарство України. Британський гість запевнив, що Сполучене
Королівство прагне підтримувати добрі стосунки з Україною і сприятиме
встановленню більш тісних взаємин України з ЄС. На його думку, двостороннє
українсько-британське співробітництво мало стати важливим чинником, який
допоможе розвивати відносини України з Європейським Союзом у напрямі до
асоційованого партнерства.

Отже, широке коло європейських питань, які насправді від самого початку
українсько-британських відносин були предметом пильної уваги і жвавого
обговорення, тепер, у період поглиблення двосторонніх відносин, посіло одне з
найголовніших місць. Україна прагнула за цих умов використати вплив
Великобританії в європейських структурах для забезпечення своїх інтересів і сприяння
інтеграції до ЄС.

У червні 1998 р. український уряд ухвалив національну стратегію інтеграції до
ЄС. Зі свого боку Європейський Союз на зустрічі у верхах, яка пройшла у Відні у
грудні 1998 р., підтвердив фундаментальне значення зв’язків з Україною. Наслідком
цього стало прийняття Спільної стратегії ЄС щодо України, причому Великобританія
підтримала інтереси України при обговоренні цієї стратегії з огляду на забезпечення
європейської безпеки і стабільності ЄС [4, 187].

Українсько-британський діалог з євроінтеграційних питань було продовжено 1
лютого 1999 р. під час переговорів міністра закордонних справ Б. Тарасюка з його
англійським колегою Р. Куком у Лондоні. Під час зустрічі окремо було обговорено
питання підтримки Великою Британією прагнення України до набуття статусу
асоційованого члена ЄС, запрошення її до участі в роботі Європейської конференції,
врахування української позиції у виробленні Спільної стратегії ЄС щодо України. З
вуст Р. Кука прозвучала підтримка європейських прагнень України, які, на його думку,
мають на першому етапі реалізовуватись у рамках Угоди про партнерство і
співробітництво, після чого, зазначив він, наступною логічною стадією повинна стати
угода про асоційоване членство України в ЄС [16].

Загалом під час перебування Б. Тарасюка у Великобританії 1−3 лютого 1999 р.
було визначено шляхи зміцнення політичних контактів між двома країнами, окреслено
напрями розвитку торговельно-економічних відносин, спiвпрацi у вiйськовiй i



вiйськово-технiчнiй галузях, перспективи вдосконалення правової бази.
Важливою подією для формування правової основи міждержавних відносин

України та Великобританії став обмін нотами між ними в липні 1999 р. щодо
двосторонніх угод, які були чинними між СРСР та Сполученим Королівством і щодо
яких Україна є державою-правонаступницею. Сторони підтвердили, що десять
договорів, укладених між СРСР і Сполученим Королівством, залишаються чинними
між Україною та Великою Британією без обмежень дії інших угод між ними.

Велику увагу засобів масової інформації привернув візит Р. Кука до Києва на
запрошення міністра закордонних справ України Б. Тарасюка 12 квітня 2000 р.
Результати цієї зустрічі були високо оцінені як українськими, так і британськими
дипломатами [7]. Головним підсумком переговорів став Меморандум про
взаєморозуміння стосовно співробітництва та координації між міністерствами
закордонних справ України та Великобританії, який можна вважати кульмінацією
процесу вдосконалення українсько-британських дипломатичних відносин.

Але, починаючи від 2000–2001 рр., імідж України в очах західних партнерів,
Великобританії зокрема, погіршувався. Це було продемонстровано в щорічних
доповідях голови Міністерства закордонних справ Великобританії, присвячених
дотриманню прав людини у світі. Вбивства журналістів Г. Гонгадзе (2000 р.), І.
Александрова (2001 р.) та методи розслідування цих справ, “касетний” скандал,
взаємини української влади і преси – усе це піддавалося різкій, суворій критиці і
серйозно шкодило іміджу України на міжнародній арені. У британському
зовнішньополітичному відомстві підкреслювали, що виявлені факти порушень прав
людини з боку української влади відверто суперечать нормам і цінностям, визнаним
європейською спільнотою і ставлять під сумнів щирість українського європейського
вибору, адже в ЄС дотримання прав людини є загальновизнаною нормою [17].

Нового серйозного удару українсько-британські дипломатичні відносини зазнали
2002 р. під час скандалу, пов’язаного з можливістю незаконного експорту радарних
систем “Кольчуга” до Іраку. Українському урядові так і не вдалося переконати спільну
американо-британську експертну групу, яка проводила вивчення цієї справи в Україні,
у принциповій неможливості подібних експортних операцій. Конфлікт зайшов у
безвихідь після того, як американські й британські експерти визнали інформацію,
надану українською стороною, недостатньою та неповною і наполягали на розкритті
низки документів, у доступі до яких український уряд категорично відмовив,
посилаючись на державну таємницю [12].

Про ступінь негативних наслідків цих суперечностей свідчить доволі жорстка
позиція, яку зайняли США та Велика Британія. В одному з інтерв’ю посол
Великобританії в Україні Р. Брінклі заявив, що “кольчужний скандал” значно



зашкодив українсько-британським відносинам і, оскільки, українська сторона не
бажає відкрити всієї правди, то цей конфлікт не може згаснути сам собою. Після
цього, підкреслив посол, “британському урядові буде важко мати контакти з
Кучмою” [9].

Серйозність проблеми добре розуміли в Україні. А. Зленко назвав “кольчужний
скандал” найбільшою невдачею української зовнішньої політики в 2002 р., що мав
негативний вплив на багато інших напрямів зовнішньополітичної діяльності України
[10, 5–7]. За цих умов не викликає здивування, що запрошення відвідати Україну, яке
А. Зленко ще в жовтні 2001 р. передав міністру закордонних справ Великобританії Дж.
Стро, так і залишилося неприйнятим. Показовим є й те, що з 2002–2004 рр. між двома
країнами не відбулося жодного значного офіційного візиту, а перебування прем’єр-
міністра України В. Януковича в Лондоні в квітні 2003 р. не привернуло майже ніякої
уваги ані української, ані британської преси.

Хоча всі вищезгадані обвинувачення української влади не знайшли офіційного
підтвердження в суді, вони були активно використані Великобританією, зокрема, як
суттєвий привід змінити своє ставлення до питання членства України в ЄС. Водночас,
як переконливо доводить український політолог В. Крушинський, причини до зміни
офіційної британської позиції щодо європейського вибору України полягали
насамперед у загальній “ситуативності” політики Великобританії щодо розширення
ЄС, зокрема, і завдяки Україні [4, 193]. Зміст зазначених вище звинувачень
української влади був доволі відверто, хоча і в межах дипломатичної ввічливості,
повторений у виступі міністра з європейських питань Великобританії Д. МакШейна
під час його візиту до Києва у вересні 2003 р. [11].

Зміна правлячої еліти в Україні після президентських виборів 2004 р. і чітка
прозахідна орієнтація зовнішньополітичного курсу нової української влади створили
передумови для подолання відчуження в дипломатичних стосунках двох країн.
Свідченням початку відновлення взаєморозуміння і довіри став візит президента В.
Ющенка до британської столиці 17–18 жовтня 2005 р. [13]. Головною темою
переговорів з прем’єр-міністром Великобританії Тоні Блером, як і очікувалося, була
організація запланованого на грудень 2005 р. саміту “Україна-ЄС” під головуванням
британського прем’єра. Виступаючи в Королівському інституті міжнародних
відносин, В. Ющенко традиційно для українських лідерів підкреслив пріоритетність
євроінтеграційного курсу України. Зі свого боку Т. Блер знову озвучив загальну
позицію Заходу про те, що Європа чекає від України продовження реформ і Британія й
надалі підтримуватиме процеси демократизації в Україні [18].

Підсумки саміту “Україна-ЄС” 1 грудня 2005 р. за участі британського прем’єр-
міністра Т. Блера, як голови в Євросоюзі, за майже одностайними оцінками оглядачів,



свідчать про загальне поліпшення атмосфери відносин Євросоюзу з Україною при
цілком очікуваній відсутності суттєвих практичних зрушень у питанні наближення
членства України в ЄС. Спільна заява учасників цієї зустрічі закінчувалася вже
традиційною і дуже загальною тезою: “Лідери ЄС привітали європейський вибір
України, наголосивши, що відданість України демократії та реформам відкриває нові
перспективи для значного поглиблення рівня та якості відносин між Україною та
ЄС” [15]. Після цих подій ми можемо спостерігати потепління у відносинах між
нашими країнами, які виливались у двосторонніх візитах наших високопосадовців.

Пізніше, 20 листопада 2007 р., у приміщенні Парламенту Великобританії відбувся
виступ Ніколаса Соамса, депутата Палати Громад від Консервативної партії,
колишнього Міністра оборони в Уряді Дж. Мейджора, на тему “Британсько-українські
відносини: минуле, сучасність та майбутнє”. Н. Соамс відомий також як онук
колишнього Прем’єр-міністра Великобританії В. Черчілля, що посилює публічну
увагу до цієї події.

Захід був організований Британсько-українським товариством і став першою
подією в циклі, присвяченому пам’ятній даті в історії України та Великобританії –
Ялтинській мирній конференції 1945 р. Серед гостей заходу були присутні депутати
Парламенту Великобританії, представники ділових і культурних кіл країни,
представники британської преси, а також посольства України у Великобританії.

У своїй промові Н. Соамс позитивно оцінив досягнення минулих п’ятнадцяти
років і сучасний стан відносин між Україною та Великобританією, наголосив, що
дружні стосунки та взаємне розуміння базуються на надійному фундаменті спільних
цінностей, таких, як повага до принципів демократії, прагнення до забезпечення
стабільності та підтримання безпеки в регіоні Чорного моря, геополітичне значення
якого значно зросло останнім часом. Були відзначені успіхи України як регіонального
лідера, зокрема в міжнародних об’єднаннях економічного спрямування, як ОЧЕС, а
також як одного з найважливіших партнерів НАТО у Східній Європі [14].

У березні 2008 року в рамках робочого візиту до Великої Британії міністр
закордонних справ України Володимир Огризко провів зустріч з Державним
секретарем у закордонних справах та справах Співдружності Девідом Мілібендом. У
ході переговорів В. Огризко і Д. Мілібенд обговорили актуальні питання
двостороннього співробітництва, зокрема, у контексті візиту Президента України В.
Ющенка до Великої Британії.

Основним предметом уваги сторін були деякі аспекти євроатлантичної інтеграції
України в контексті надання нашій державі ПДЧ щодо НАТО. Глава
зовнішньополітичного відомства України висловив вдячність Державному секретареві
Д. Мілібенду за послідовну підтримку Великою Британією євроатлантичних прагнень



України.
Та найзначнішою подією того ж таки 2008 року у відносинах між нашими

країнами став візит Президента України В.А. Ющенка до Великобританії. На
переконання Глави Української держави та багатьох політиків, ця зустріч з Прем’єром
Великої Британії засвідчила стратегічний характер двосторонніх відносин наших
країн. “Ми чітко визначилися, що нашою стратегічною надметою є приєднання
України до членства в ЄС і НАТО”, – сказав він.

Прем’єр-міністр Великої Британії Гордон Браун заявив, що Україна є
стратегічним партнером Великої Британії у світі. Відповідна позиція Британії
зафіксована в Спільній заяві, прийнятій за підсумками зустрічі Президента України
Віктора Ющенка та Прем’єр-міністра Великої Британії Гордона Брауна в Лондоні 15
травня.

Велика Британія заявляє, що після досягнення Україною критеріїв членства наша
держава “повинна стати повноправним членом ЄС”, а нова посилена угода між
Україною та Євросоюзом повинна мати форму політичної асоціації та економічної
інтеграції, ідеться в документі. Це знаменуватиме суттєве поглиблення наших
відносин і надасть Україні значні можливості для інтеграції в європейську економіку.

Г. Браун і В. Ющенко очікують на подальший прогрес у процесі приєднання
України до ПДЧ під час зустрічі країн-членів НАТО на рівні міністрів закордонних
справ у грудні 2008 року. Також, як відзначається в заяві, Україна приєдналася до
участі в британсько-французькій вертольотній ініціативі, що є вагомим і чітким
підтвердженням здатності України бути важливим чинником у розвитку операційних
спроможностей Євросоюзу та НАТО.

За результатами цієї зустрічі було досягнуто домовленості про те, що Україна та
Велика Британія розпочинають переговори щодо укладення двосторонньої угоди щодо
спрощення візового режиму.

У цілому В. Ющенко оцінив підписану Спільну заяву та досягнуті домовленості
як історичні.

Отже, можна стверджувати, що розвиток міждержавного політичного діалогу між
Україною і Великобританією носив нестабільний, суперечливий характер,
зумовлений, переважно, непослідовністю дій української влади в процесі реалізації
європейського вибору України, задекларованого як стратегічна мета програми
внутрішніх демократичних реформ і зовнішньополітичного курсу України. Жорстка
критика української влади на Заході за порушення принципів демократії, верховенства
закону і прав людини від початку 2000-х років призвела до серйозних ускладнень
дипломатичних відносин України як з Великобританією, так і з її іншими ключовими
західним партнерами, оскільки уряди цих країн загалом підтримували різкі критичні



зауваження на адресу владних структур України. Позитивна динаміка українсько-
британських відносин поступилася місцем періоду кризи довіри у двосторонніх
відносинах. За таких умов Україна не отримала від Великобританії послідовної
підтримки її стратегічної зовнішньополітичної мети – євроінтеграційного вибору.
Отже, результативність двосторонніх відносин упродовж 1991–2004 рр. була низькою.
З початком 2005 р. політичні відносини України і Великобританії почали поступово
наповнюватися новим позитивним змістом на фоні значного кредиту довіри
демократичних західних держав до нового політичного курсу Президента України В.
Ющенка з його однозначно прозахідною спрямованістю.
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The article deals with the Ukrainian-British mutual relations at the present time. The
main problem and actual questions are disclosed in relations between our states, full
chronology of intergovernmental and diplomatic relationships are described. It is judged
that developing of interstate political dialogue between Ukraine and Great Britain at the
initial stage had an unstable, contradictory disposition as opposed to relations which were
established after 2004.

Key words: political and diplomatic relations, cooperation, foreign policy priority,
negotiations, delegacy, official and working visit, department of foreign policy (Ministry of
Foreign Affairs, Ministry of External Affairs, Foreign Ministry, Foreign Office), integration,
president, prime minister, statement, European Union, Membership Plan Action.

В данной статье рассматриваются украинско-британские отношения на
современном этапе. Раскрываются основные проблемные и актуальные вопросы в
отношениях между нашими государствами, описывается полная хронология
межгосударственных и дипломатических отношений. Делается вывод о том, что на
начальном этапе развития межгосударственного политического диалога между
Украиной и Великобританией имел нестабильный, противоречивый характер, в
отличие от отношений, которые были основаны после 2004 года.
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