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Бессонова Марина,
кандидат історичних наук, доцент,

Київський університет ім. Бориса Грінченка,
м. Київ, Україна

ОСНОВНІ ВЕКТОРИ СУЧАСНОЇ
КАНАДСЬКОЇ ДОПОМОГИ УКРАЇНІ

Канада була першою з-поміж західних країн, яка визнала
незалежність України у 1991 р., що стало актом підтримки
відродження української державності на міжнародній арені. Із
1990-их рр. і дотепер канадська допомога у процесах
трансформації пострадянської України має важливе значення.

Канадсько-українські відносини вже привертали увагу
вітчизняних дослідників. Так, варто відзначити публікації
результатів досліджень, які обговорювалися під час канадознавчих
наукових заходів, ініційованих у різних містах України: Центром
канадських студій імені Рамона Гнатишина (Чернівецький
національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці),
Центром канадознавства (Національний університет «Острозька
академія», м. Острог), Центром канадознавства
(Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки,
м. Луцьк) тощо [2, с. 4]. Проблематику канадської допомоги
Україні у політичному, економічному, суспільному, освітньому,
науковому та ін. секторах слід розглядати як один з векторів
сучасної канадсько-української співпраці. Офіційна Канада та
українська діаспора у Канаді були ініціаторами багатьох вимірів
двостороннього та багатостороннього співробітництва.

Однією з актуальних проблем у др. десятилітті ХХІ ст. стала
підтримка Канадою України в умовах російської агресії. Питання
канадської реакції на українську кризу вже піднімалося у низці
публіцистичних матеріалів, а також постало у центрі уваги
спеціального дослідження Марини Рабінович [6, с. 47–93]. Цей
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матеріал є продовженням досліджень, здійснених вітчизняними
науковцями.

Варто розпочати з того, що серед основних вимірів
канадсько-української співпраці експерти виокремлюють такі:
політичний діалог, безпекове та оборонне співробітництво,
торгівля та інвестиції, підтримка розвитку та міжособистісні
контакти [6, с. 59–61]. Серед основних документів, які
регламентують співробітництво між країнами в означених сферах
є «Декларація про відносини між Україною і Канадою»
(22.09.1991 р.), «Спільна Декларація про встановлення
дипломатичних відносин між Україною і Канадою»
(27.01.1992 р.), «Спільна Декларація про особливе партнерство
між Україною та Канадою» (31.03.1994 р.), «Спільна Декларація
про подальший розвиток відносин особливого партнерства між
Україною і Канадою» (05.12.2001 р.) та «Дорожня карта»
українсько-канадських відносин (24.09.2009 р.). У цих та ін.
документах декларується підтримка демократичних перетворень в
Україні. Якщо узагальнити офіційну позицію канадської влади
щодо розбудови демократичного суспільства в Україні, то варто
відзначити, що з 1991 р. Канада інвестувала значні дипломатичні
зусилля та фінансові ресурси на підтримку демократичних
перетворень. Ці зусилля особливо активізувалися з часів
Помаранчевої революції 2004 р. Так, канадські спостерігачі
допомагали забезпечити вільні та справедливі президентські та
парламентські вибори в Україні, сприяли розвитку
громадянського суспільства в Україні [1, с. 11–12].

Входження України до європейських та євроатлантичних
структур розглядалося Канадою як невід’ємна складова
подальшого транзиту до демократії, тому відмова офіційного
Києва підписати Угоду про асоціацію з ЄС отримала миттєву
реакцію з боку Канади. Так, було скасовано зустріч тогочасного
голови Верховної Ради України з головою Конгресу українців
Канади, що свідчило про чіткий сигнал з боку української
діаспори в Канаді про негативне ставлення до рішення про
згортання євроінтеграційного поступу. Силовий розгін мирних
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акцій протесту на Майдані Незалежності у Києві в ніч на
30 листопада 2013 р. того ж дня був засуджений з боку
канадського уряду в особі тогочасного міністра іноземних справ
Дж. Берда, який акцентував увагу на тому, що свобода слова та
свобода зібрань, якими знехтувала тогочасна українська влада, є
фундаментальними принципами у демократичних країнах:
«Канада стоїть з народом України, щоб будувати суспільство,
засноване на свободі, демократії, правах людини та верховенстві
закону» [3]. Подальші сутички демонстрантів з силовиками та
ситуація з порушенням фундаментальних прав та свобод
неодноразово перебувала у центрі уваги офіційної Канади. Акції
на підтримку протестувальників проходили у багатьох містах
Канади, ініціаторами яких були представники української
діаспори.

І офіційна, і діаспорна Канада послідовно підтримувала
територіальну цілісність України та виступала за збереження її
суверенітету у період з часів Євромайдану й Революції гідності
(осінь 2013 р. – зима 2014 р.) та в роки російської агресії (з кінця
лютого 2014 р.). Канада виступала на захист України на
міжнародному рівні. Офіційну підтримку територіальної
цілісності України висловлювали прем’єр-міністри Канади
С. Гарпер та нині діючий Дж. Трюдо, міністри закордонних справ
(Х. Фріленд та чинний Ф.-Ф. Шампань) та ін. високопосадовці.
Крим, окупований Росією, визнано українським.

Канадська влада брала участь у мораторіях відносно
російських проектів у різних міжнародних організаціях. Окрім
того, було запроваджено низку санкцій проти Росії, які було
введено відповідно до Закону про спеціальні економічні
заходи (1992). Як реакція на порушення Росією суверенітету та
територіальної цілісності України перші канадські санкції було
введено в дію 17 березня 2014 р. Згодом, вони доповнювалися у
квітні, травні, червні, липні, серпні, вересні, грудні 2014 р.,
лютому та червні 2015 р., березні 2016 р. та березні 2019 р. [4].

У галузі торгівлі та інвестицій визначальним вектором
розвитку стала підписана Угода про вільну торгівлю між Канадою
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та Україною (CUFTA), яка набула чинності 1 серпня 2017 р.
Звісно, для канадської економіки більше значення має
американський ринок, втім, багато канадських компаній вважають
Україну перспективним ринком. За даними канадського уряду, у
2018 р. експорт товарів Канади до України становив 220 млн. дол,
а імпорт товарів з України становив 126 млн дол. Перша четвірка
експорту в Україну – мінеральні та мазутні мастила
(87,3 млн. дол), риба та морепродукти
(51,2 млн. дол) та техніка (19,9 млн. дол США). Основним
імпортом до Канади з України є залізо та сталь (30,3 млн. дол),
електронне обладнання (18,4 млн. дол), а також фарби, барвники
та вироби для дублення (11,9 млн. дол) [4].

В умовах окупації Криму та тривалого конфлікту на Сході
України Канада з січня 2014 р. виділила Україні понад 785 млн.
дол. допомоги. Основними інструментами надання означеної
підтримки були фінансовані канадським урядом програми: з
розвитку, гуманітарної та фінансової допомоги; операцій з миру та
стабілізації; поліцейської місії в Україні.

Як відповідь на кризу з кінця 2013 р. Канада розширила
пакет допомоги щодо розвитку, спрямованого на уникнення
економічного колапсу та підтримку реформ. Пріоритетами
визнано реформування у конституційній, виборчій, судовій,
антикорупційній сферах, у соціальній політиці та охороні
здоров’я, децентралізації [4].

Із 2015 р. Канада підтримує реформування силовиків
України. Так, у рамках програми Канадської військової
тренувальної місії UNIFIER близько 200 канадських
військовослужбовців проводять заняття з українськими
військовими та представниками силових відомств. Станом на
1 березня 2020 р. цю програму навчання пройшли понад 17 310
українських військових та силовиків [5]. На прохання української
влади діючий уряд Дж. Трюдо розширив мандат місії на територію
всієї України та продовжив його до березня 2022 р. Також з
2015 р. Канада докладає зусиль у реформуванні поліції України,
що спрямовано на перетворення Національної поліції України на
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сучасну, підзвітну та прозору поліцейську службу, засновану на
міжнародно визнаних стандартах та найкращих практиках,
що включає повагу прав людини.

У цілому, Канада залишається не тільки адвокатом
українських інтересів на міжнародній арені у часи гібридної війни,
а й істотно допомагає Україні у справі проведення реформ та
підтримки української армії.
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