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У СФЕРІ БЕЗПЕКИ МІЖ УКРАЇНОЮ І КАНАДОЮ
Анотація. Оцінка стану безпекової кооперації між Україною і Канадою здійснюється
з метою вирішення нагальних завдань у сфері залучення міжнародної підтримки для
вирішення проблем у сфері національної безпеки України.
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Серед провідних учасників та координаторів дій міжнародної коаліції на
захист України Канада є одним із найвпливовіших закордонних партнерів
Києва. Публічна підтримка Оттавою позиції нашої держави має важливе
значення для ефективного просування українських національних інтересів у
регіональному та глобальному вимірах. Особливого значення набуває сьогодні
українсько-канадське безпекове партнерство, актуальні основи якого
визначаються низкою чинників зовнішньо- та внутрішньополітичного
характеру.
По-перше, серед згаданих чинників варто виокремити високий рівень
політичного взаєморозуміння, що відповідає принципам особливого українськоканадського партнерства [1]. Завдяки цьому діалог сторін щодо визначення
конкретних напрямів безпекової взаємодії має відвертий та конструктивний
характер. Унікальну атмосферу двостороннього діалогу обумовлює також
наявність в Канаді численної та впливової української діаспори, яка послідовно
фокусує увагу керівництва свої країни до української проблематики.
По-друге, обидві держави поділяють спільні цінності у сферах безпеки та
міжнародного співробітництва. В особі України Канада бачить міжнародного
партнера, готового до політичної підтримки пріоритетних для Оттави цінностей,
якими є глобалізм, антимілітаризм, мультикультурність, відкритість,
толерантність, демократичність засад управління, захист прав меншості,
підтримка ефективних та впливових міжнародних організацій. Обидві сторони
традиційно декларують готовність захищати спільні цінності євроатлантичної
спільноти, зміцнювати мир та безпеку в регіоні та світі. Ставши на шлях
європейської та євроатлантичної інтеграції, Україна де-факто підтвердила
готовність поділяти цінності та підходи своїх нових партнерів, що неодноразово
доводилося в діалозі з Канадою.
По-третє, безпекове співробітництво сторін вирізняє спільність підходів
до ідентифікації та протидії актуальним загрозам міжнародній безпеці. Цей
чинник має важливе значення для своєчасного реагування на потенційну
небезпеку та оперативне налагодження ефективної взаємодії у протистоянні
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новим глобальним і локальним викликам. Серед таких викликів кібернетична
злочинність та пандемія COVID-19.
Водночас найважливішим на сьогодні чинником українськоканадського безпекового партнерства є взаємодія в контексті допомоги
Україні у конфлікті з РФ. Зовнішньополітичний авторитет та міжнародні
партнерські зобов’язання Оттави не дозволяють їй залишатися осторонь
ключових конфліктних подій світового рівня. Канада намагається чітко
артикулювати свою позицію щодо всіх проблемних питань, які несуть
загрозу її ціннісним орієнтирам, навіть якщо ситуація безпосередньою не
загрожує зовнішньополітичним та зовнішньоекономічним інтересам Оттави.
Виходячи з цього, Канада повністю поділяє зі своїми союзниками
відповідальність за застосування наступальної санкційної політики проти
РФ та виступає за її послідовне продовження.
Центральним осередком надання Україні допомоги у конфлікті з РФ
виступає військова навчально-тренувальна місія «UNIFIER», активно діюча в
нашій державі з квітня 2015 року. За оцінками МЗС Канади, завдяки реалізації
зазначеної місії Канада відіграє провідну роль у стратегічно важливому регіоні,
підтримуючи країну на передовій ідеологічного поля битви між Росією та
Заходом. Ця діяльність підкреслює прихильність Канади до міжнародного
порядку, заснованого на міжнародному праві, демонструє готовність Канади
розділити з партнерами тягар основних міжнародних місій безпеки і проектує
позитивний імідж Канади за кордоном [2].
П’ятим важливим чинником, що обумовлює характер безпекового
співробітництва сторін, слід вважати співпрацю між Україною і Канадою в
межах НАТО. Українсько-російський конфлікт активізував дискусію серед
країн Альянсу стосовно доцільності відкриття для України перспективи вступу
до НАТО. У цій дискусії Канада займає послідовну позицію на користь
застосування політики «відчинених дверей» щодо України. Водночас канадські
офіційні чинники акцентують на пріоритетності приведення філософії і
стандартів Збройних сил України до стандартів країн НАТО, насамперед у сфері
підготовки військових фахівців.
Показово, що Посольство Канади в Україні разом із Британським
дипломатичним представництвом з 2019 р. активно перейняли на себе
функції контактної дипломатичної місії Північноатлантичного альянсу в
Україні (Contact Point Embassy). 13 червня 2020 р. Представництво Канади
при НАТО оприлюднило офіційну позицію Оттави, згідно з якою «Канада
тепло вітає рішення зробити Україну партнером Програми розширених
можливостей НАТО. Україна – міцний та відданий партнер операцій
НАТО» [3].
Активна безпекова співпраця України з Канадою у двосторонньому та
багатосторонньому форматах, посилення взаємодії у галузі військо-технічного
співробітництва, регулярні консультації та обмін інформацією на експертному
рівні сприяють виробленню та реалізації ефективної безпекової політики нашої
держави і відповідають довгостроковим пріоритетам обох сторін.
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В УКРАЇНІ
Анотація. У статті охарактеризовано те, що Французька Республіка активно
імплементує політику «soft power» на території України, використовуючи діяльність таких
всесвітньовідомих інституцій, як Французький Інститут та Альянс Францез. Завдяки цим
інституціям Франції вдається поширювати інформацію про французьку мову, французькі
навчальні заклади, програми та курси, цим самим популяризуючи Францію як державу.
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Abstract. The article describes that the French Republic is actively implementing a policy of
«soft power» in Ukraine, using the activities of such world-renowned institutions as the French
Institute and the French Alliance. Thanks to these institutions, France is able to disseminate
information about the French language, French schools, programs and courses, there by promoting
France as a state.
Keywords: France, Ukraine, «soft power», Alliance Frances, French Institute.

На сьогодні спостерігається зростання ролі інструментів, що забезпечують
ефективне культурне та гуманітарне співробітництво в сучасних міжнародних
відносинах. Французький досвід демонструє здатність досягати результатів
шляхом імплементації політики «soft power». Зовнішня політика Франції
використовує «soft power» для посилення впливу та ролі Франції як провідної
держави, визнаючи при цьому необхідність оновлення та вдосконалення
дипломатичних методів просування французьких цінностей у всьому світі [1, с.
168].
Франція уміло використовує «soft power» у співробітництві з Україною. І
французька мова, і культура виступають факторами «softpower», які впливають
на імплементацію різних французьких культурних інституцій на території
України, що виступають елементами «soft power». До таких установ належать,
наприклад, Французький Інститут та Альянс Францез. Ці інституції виступають
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