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Анотація. У статті розглянута перспективність процесу взаємодії України та 

Канади в політичній, соціальній, економічній, культурній та інших сферах.. Встановлено 
рамки перспектив розвитку взаємовідносин із урахуванням новітніх українських політичних 
реалій. Проведено аналіз сучасного стану політико-соціальних відносин України з Канадою. 
Виявлені проблеми міждержавних відносин між досліджуваними країнами. Запропоновано 
певні реформаторські кроки, необхідні для налагодженого і чітко працюючого механізму 
реалізації міждержавних відносин України та Канади. Підкреслюється актуальність і 
важливість досліджуваного питання для подальшого вирішення проблем, що виникають в 
процесі взаємодії двох країн. 
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Вступ. Побудова ефективної міжнародної роботи - складний шлях, що 

вимагає нових політико-соціальних відносин, заснованих на принципах 

співпраці та взаємодопомоги. Однак, більша частина усіх досягнень та 

реформувань між Україною та Канадою була б неможлива без щоденної 

клопіткої праці української діаспори. Метою дослідження є визначення 

проблем, шляхів їх подолання та перспектив розвитку політико-соціальних 

відносин України та Канади на сучасному етапі реформування української 

держави. 

Основний текст.  

За 2017-2018 роки Україна та Канада поглибили співробітництво в 

політичному, економічному, військовому, культурному, гуманітарному та 

інших аспектах.   

Звісно, під лежаче каміння вода не тече, тому всі ті позитивні наслідки, що 

наступають під час міждержавної взаємодії України та Канади, були б 



неможливі без величезної кількості людей, що входять в громаду, що 

піклуються про свою неньку навіть за тисячі кілометрів від неї. В складі 

парламенту Канади є більше десяти депутатів українського походження. Вони 

лобіюють проукраїнські інтереси в складі Ліберальної правлячої партії та 

Консервативної опозиційної партії. Конгрес українців Канади на чолі з Павлом 

Гродом кожного дня проводить заходи спеціальної направленості задля виразу 

своєї позиції щодо найважливіших для українців та України питань в різних 

сферах. Вони зустрічаються з представниками МЗС Канади та з депутатами 

парламенту щоб донести свою позицію та простежити за виконанням тих чи 

інших обіцянок та розпоряджень з боку офіційних осіб. 

Перш за все, потрібно наголосити, що починаючи з різких політичних 

змін, що відбуваються з Україною з кінця 2013 року, Канада проводить 

неабияку допомогу українській армії – це і військова форма, і сухі пайки, і 

обладнання спецпризначення. Така допомога була найнеобхіднішою у самі 

перші критичні моменти української армії, коли вона була зовсім не готова до 

бойових дій. В 2017 - 2018 роках ця допомога помітно скоротилася, але 

натомість Канада розширює військову допомогу Україні іншим шляхом – 

тренуваннями. Канада продовжила місію UNIFIER та призначила спеціального 

представника в Міноборони України.  

- Я не припиняю взаємодіяти з міністром Полторак, і внесення України до 

Контрольного списку країн, в яких дозволені поставки автоматичної зброї, 

стало лише одним елементом. Наші відомства працюють над подальшими 

кроками щодо надання можливої підтримки, - зазначив міністр оборони Канади 

Хардж Саджан. Також він додав, що дозвіл на продаж зброї - лише один з 

кроків, необхідних для надання Україні правильних можливостей [1]. 

Найбільш активно відносини між двома країнами за останні 3 роки стали 

розвиватися в економічній сфері, а саме в торгівельній. У 2017 році почала 

працювати Угода про вільну торгівлю між Канадою та Україною. Це дає змогу 

українському виробнику мати вихід на нові рубежі торгівлі. Для України вихід 



до канадського ринку – це можливість заявити про себе в Північній Америці та 

Мексиці в процесі реекспорту товару та продукції.  

Крім цього, канадці все більше інвестують в Україну, не дивлячись на 

економічну кризу. Український чернозем – це природній «золотий» запас, в 

який завжди буде вигідно «вкладатися» як українському бізнесмену, так і 

міжнародному інвестору. Наразі, починаючи з 2016 року, на теренах україно-

канадських відносин функціонує бізнес-проект, що спрямований на грантову 

підтримку виробників плодоовочевої продукції в південних областях України. 

Фінансування українського проекту бізнес-розвитку плодоовочівництва 

(UHBDP) здійснює Міністерство міжнародних справ Канади, а також 

співфінансується Меннонітською Асоціацією Економічного Розвитку (MEDA) 

[2]. Україно-канадський проект інвестує 19 млн канадських доларів у 

виробництво плодоовочевої продукції. UHBDP співпрацює із Запорізькою, 

Херсонською, Миколаївською та Одеською областями. Проект передбачає 

використання всієї суми коштів на допомогу малим і середнім виробникам до 

квітня 2021 року. 

Окрім торгівельних та земельних  відносин канадські інвестори мають 

намір підтримати українського виробника і в космічній сфері. Вони бажають 

побудувати космодром для запуску ракет «Циклон-4». Їх виробництво 

знаходиться у Дніпрі. Канадсько-американська компанія Maritime Launch 

Services, планує побудувати космодром в провінції Нова Шотландія (Канада) 

[3]. Початок проекту – 2018 рік. Перший запуск  - 2020 рік. І за 2 роки запусків 

планується вийти на певний режим – 8 ракет кожного року. На будівництво 

планується витратити 148 млн канадських доларів. А разом проект обійдеться у 

304 млн канадських доларів, що містить саме будівництво космодрому, запуск 

першої ракети та подальший розвиток проекту.  

Хоча не все так безхмарно зі сторони фінансування, до якого звикла 

Україна з боку Канади. У подальшому щорічному фінансуванні у розмірі 

близько 50 млн доларів зі сторони Канади можливі деякі зміни. Справа в тім, 

що новий міністр міжнародної допомоги Марі-Клод Бібо не ставить українське 



питання до першочергових у своєму робочому процесі, як це відбувалося за 

минулих міністрів. Тому першочерговим завданням для української діаспори в 

Канаді наразі є процес переконання міністра, міністерства та уряду в зміні 

курсу та продовженні міжнародної фінансової допомоги для процесу 

реформування в Україні.  

Щодо безвізу для українців до Канади, то це питання й досі лишається 

актуальним. Та політико-соціальна програма, яку проводить сучасна Україна, 

не зовсім відповідає вимогам, які пред’являє канадський парламент. А таких 

вимог та критеріїв досить багато: це ідентифікаційні документи певного зразку; 

і проходження паспортного режиму; і певне бачення щодо порушень в 

дотриманні прав людини; і сучасні політичні, економічні та соціальні умови в 

країні; і можливість контролювати безпеку в середині своєї країни; і нові 

міграційні тренди та інше. Пом’якшення візового становища проявляється 

лише в тому, що Канада видає українцям 10-річні багаторазові візи, які 

дозволяють людям, що займаються бізнесом в Канаді, відвідувати країну без 

частого звернення до дипорганів. 

«Візовий режим - це найбільш ефективний механізм виявлення і 

припинення незаконної імміграції в Канаду, оскільки ті, хто подає заявку на 

отримання віз, проходять перевірку безпеки і дослідження стану здоров’я. 

Оцінюється також намір мандрівника і його можливість дотримуватися умов 

перебування в Канаді», - резюмується в тексті документа-відповіді уряду 

Канади на звіт Постійного комітету федерального парламенту з питань оборони 

[4]. 

Заключення та висновки.  

Можна зробити висновок про те, що у Канаді є громади, чисельно більші, 

ніж українська, але саме українська є найбільш впливовою. Її визнає як уряд, 

так і парламент. Це - нове молоде свідоме покоління діаспори, яке має дуже 

високі організаційні здібності, високий інтелектуальний потенціал та політико-

соціальну активність. Гарантією перспективного розвитку україно-канадських 

відносин є постійний візитовий режим, який кожного року має тенденцію до 



збільшення та наростання, та в ході якого вирішується ряд найважливіших 

політичних, соціальних, культурних та фінансових питань. 
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