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Шамалюк В. Цибульська А. 

НАСЛІДКИ ВИХОДУ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ З ЄС 

У даній статі йдеться про наслідки виходу Великобританії із ЄС. Враховано 

також значення виходу для інших країн,в тому числі для України. Також тут 

вказані думки авторитетних політиків «туманного Альбіону» з цього приводу. 
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 Оскільки Британія завжди  була однією із найуспішніших країн світу, тому 

завжди здійснювала вплив на світову спільноту. Питання про вихід Британії із 

ЄС займає провідне місце в обговоренні людства. Багато політологів 

стверджують ,що  вихід Великобританії з Євросоюзу призведе до розпаду ЄС, 

адже Великобританія посідала одне із чільних місць у цій спільноті. Саме вихід 

Британії може слугувати початком виходу інших країн із складу ЄС. Слід 

зазначити, що вихід Британії вплине на розвиток науки,адже втратиться зв'язок 

із провідними університетами країн-учасників ЄС. Україна покладала великі 

надії на Британію у боротьбі проти терористичних наступів . Вихід Британії з 

ЄС означає вихід з тих міжнародних угод, які укладені від імені ЄС. Голос 

Британії сьогодні важливий для розв'язання таких проблем, як, наприклад, 

міграційна криза і російська агресія. Британію вважають однією з 

найсильніших, фінансово потужних, найбільш мілітаризованих держав-членів 

ЄС. Крім того, ця країна впевнено підтримує курс ЄС до НАТО. Ключовою для 

нас є Угода про асоціацію, зокрема про зону вільної торгівлі. 

Аналіз історіографії : Дана проблематика є досліджуваною лише через 

ЗМІ. 

Існує багато припущень з приводу того якими можуть бути наслідки 

виходу Британії з ЄС. Проте виділяють сім найбільш вагомих з-поміж усіх 

інших. Найбільше побоювання у світової спільноти викликають фінансові 

наслідки. Лондон – найбільший фінансовий центр Європи, і один з найбільших 

у світі. Британський Мінфін вже попереджав, що в разі, якщо на Brexit 

вирішать покинути ЄС, років через 15 Великобританія недорахується від 3,4 до 

9,5% ВВП. Бюджет країни ж, своєю чергою, недоотримає від 20 млрд до 45 

млрд фунтів стерлінгів у вигляді податків. Референдум вже дав про себе знати. 

Фунт стрімко опустився до свого 30-річного мінімуму, впавши на 10% і 

встановивши рекорд – найбільше падіння за один день. Що ж далі? Подібні дії 

потягнуть за собою відчутний обвал біржового індексу країни (FTSE). За ним 

покотиться вниз і курс валюти – фунта стерлінгів. Від цього у збиток підуть 

фінансові та інвестиційні компанії, деякі банки можуть збанкрутувати. 

Внаслідок цієї авантюри Лондон втратить статус головного фінансового центру 

Європи, а суттєва частина фінансових операцій буде перенесена в інші грошові 

столиці світу для більшої надійності. 

В свою чергу закриття банків і банкрутство підприємств може призвести до 

безробіття, що є наступним наслідком виходу Британії з з ЄС. Однак масштаби 

його поки що оцінити складно. Деякі експерти вже говорять про можливу 
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втрату мільйонів робочих місць, інші ставляться до таких оцінок з часткою 

скептицизму. 

«Робоче майбутнє» Британії залежить, зокрема, від іноземних компаній – 

захочуть вони залишатися в неєвропейській Британії або ж згорнуть свої філії 

до кращих часів, а також від того, чи зможуть британці сформувати усередині 

країни необхідну кількість робочих місць без сторонньої підтримки. 

Ще одним наслідком є знецінення майна. Протягом багатьох років Лондон 

впевнено посідає перші позиції в рейтингах найдорожчої нерухомості в світі 

поряд з пентхаузами Нью-Йорка, Монако і ОАЕ. Цього року в місті навіть 

з'явився новий автобусний тур для туристів під назвою У володіннях 

лондонської клептократії. Фінансова криза в країні може відбитися на 

нерухомості істотним знеціненням, від чого всі вкладення стануть невигідними 

і непрестижними. 

Залишаючи Євросоюз, Британія позбавляється найбільшого ринку 

міжнародної торгівлі. Це означає, що на проведення торговельних операцій з 

країнами ЄС Британії доведеться сплачувати мита. Все це – додаткові фінансові 

втрати для підприємців. 

Врятувати ситуацію зможе хіба що укладення нового договору про вільну 

торгівлю, що станеться далеко не відразу. Домовлятися доведеться багато: мало 

того, що заново встановлювати торговельні відносини з іншими країнами 

Євросоюзу, так ще й умовляти на комфортні умови інших. Наприклад, Китай. 

Негативним наслідком виходу Британії з ЄС є те, що жителі Шотландії 

переважно виступають за Євросоюз і вже заявили, що у випадку, якщо 

Великобританія таки вирішить відокремитися від Європи, вони подумають про 

те, щоб, в свою чергу, відокремитися від Великобританії. 

Таким чином, у Сполученому Королівстві в майбутньому можливий ще один 

референдум за незалежність Шотландії. Країна вже намагалася відокремитися в 

2014-му, але тоді трохи більше половини її жителів, 55,3%, проголосували 

проти від'єднання. Тоді саме Євросоюз виявився головним аргументом на 

користь Британії. Зараз же, якщо країна все-таки покине ЄС, новий референдум 

називають неминучим кроком, результати якого виглядають цілком 

передбачуваними. Переглянути свій статус усередині Британії, можливо, захоче 

і Північна Ірландія. 

Членство в Євросоюзі дало Британії і британцям право вільного 

пересування, проживання та працевлаштування в сусідніх державах. Після 

виходу з ЄС їм доведеться або повертатися на батьківщину, щоб мати 

можливість бути поруч з рідними та близькими, або переоформляти всі 

документи на новий лад. Позначиться вихід з ЄС і на свободі пересування 

Європою – прихильники від'єднання хочуть повернути повний контроль над 

всіма державними кордонами. 

Те ж саме стосується і тих, хто приїхав жити і працювати до Великобританії. 

Для європейців, які захочуть працевлаштуватися в Британії, діятимуть ті самі 

правила, що і для вихідців з інших країн. Радикально налаштовані прихильники 
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від'єднання від ЄС погрожують виганяти з Туманного Альбіону всіх 

прибувших. 

Для Євросоюзу вихід Великобританії, перш за все, означатиме послаблення 

позицій. ЄС, як найпотужніше політичне об'єднання у світі, втратить важливого 

гравця за столом переговорів, так необхідного для прийняття світових рішень. 

Голос Британії сьогодні важливий для розв'язання таких проблем, як, 

наприклад, міграційна криза і російська агресія.  

Британію зараз вважають однією з найсильніших, фінансово потужних, 

найбільш мілітаризованих держав-членів ЄС. Крім того, ця країна впевнено 

підтримує курс ЄС до НАТО. 

Крім того, деякі критики референдуму вже говорять про можливу 

конкуренцію – Британія спробує діяти поряд з ЄС як самостійний гравець. 

Отже, до наслідків виходу Британії з ЄС можна віднести: фінансові 

проблеми, безробіття, знецінення майна, вихід з торгівлі, ймовірним є 

відокремлення Шотландії та Північної Ірландії, бюрократичний хаос. А також 

прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон заявив, що у зв‘язку із виходом  

країни з Євросоюзу за результатами майбутнього референдуму потік мігрантів 

до Британії різко збільшиться. 
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Штельмах М. 

РОЛЬ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ КАНАДИ В ПОЛІТИЧНИХ 

ПРОЦЕСАХ УКРАЇНИ 

У статті проаналізовано значення української діаспори в Канаді та три 

етапи діяльності української діаспори на шляху стабілізації політичних 

процесів в Україні.  

Ключові слова: діаспора, хвилі міграції, політична діяльність, національно-

культурне відродження, культурно-просвітницька діяльність. 

 

Актуальність теми роботи обумовлено значенням вивчення ролі української 

діаспори Канади в політичних процесах України.  

Кардинальні зміни, які відбулися в світі з розпадом СРСР, а разом з ним всієї 

світової соціалістичної системи, призвели до перегрупування сил на 

міжнародній арені і створили нові умови для розвитку сучасних міжнародних 

відносин. Один з нових центрів в трансформованій системі міжнародних 

відносин уособлює незалежна Українська держава. Ефективність і 

результативність дій України як суб‘єкту міжнародних відносин в багатьох 
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