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ВАЖЛИВІСТЬ ПОСАДИ ТА РОЛЬ 

НОВОПРИЗНАЧЕНОГО ПОСЛА США В УКРАЇНІ В 

ПЕРІОД РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ 
 

В Україні не було постійного посла США з травня 2019 року, що було грубим 

недоглядом у контексті бажання України ефективно співпрацювати з Вашингтоном. 

Останнім повноважним представником Вашингтона в Києві була посол Марі 

Йованович, яку відкликали через скандал. 

Протягом періоду з 2019 по початок 2022 рр., США так і не направили в 

Україну свого посла. У цей проміжок часу очільниками місії у Києві були повірені 

у справах України. Тимчасово повірені – це звичайно добре, але явно недостатньо. 

Відсутність посла США в Україні не сприяла співпраці між двома країнами, 

понижуючи рівень відносин між ними. 

Як зазначав американіст Сергій Галака, професор КНУ імені Тараса Шевченка, 

те, що Київ стільки часу не мав посла з Вашингтона, безумовно, погано. Це свідчило 

про те, що МЗС і Офіс Президента працювали неефективно в цьому питанні, адже 

ж немаючи послів ключових країн і в ключових країнах, наша комунікація стає 

обмеженою. Посли - це повноважні представники очільників країн. Це слугує 

прямим зв'язком, якщо це довірена особам, то автоматично щабель відносин 

підвищується. Боронь Боже, коли настане кризова ситуація, тоді одна справа, якщо 

повноважний посол на місці і може вирішити що робити і як, а також надіслати 

рекомендацію своєму уряду, і зовсім інша - тимчасово повірений, який не 

пов’язаний з країною кар’єрними зв’язками. [5] 

На початку лютого 2022 року міністр закордонних справ України Дмитро 

Кулеба зазначав, що США запропонували призначити послом в Україні Бріджит 

Брінк. Офіційне рішення було висвітлено 25 квітня в офіційному повідомленні 

Білого дому те, що Джо Байденом було номіновано досвідчену американську 

дипломатку Бріджит А. Брінк на посаду надзвичайного та повноважного посла в 

Україні. [6] 

Призначення американського посла Бріджет Брінк є позитивним кроком для 

Києва, дипломатка досвідчена в роботі з країнами, де відбувалися відкриті збройні 

конфлікти та має реальний погляд щодо російської загрози. [1] 
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Посол Бріджет Брінк з першого дня приїзду в столицю активно та чітко 

демонструвала позицію підтримки України. У Твіттері одразу ж зазначила, що 

першочерговий пріоритет США – допомогти Україні захиститися.  

Присутність посла протягом воєнного стану в Україні є знаком твердої позиції 

країни, її солідарності у такий не простий час. Бріджет Брінк демонструє себе 

активним політичним діячем, адже протягом 5 місяців зробила чимало, що 

продемонстровано у стрічці дописів посла у соцмережі. [2] 

За словами Бріджет Брінк, завдання, які поставили перед Україною та США, 

величезні. Після прибуття в Україну, посол установила собі п’ять найближчих 

цілей, перша з яких – допомогти Україні захиститися. По-друге, допомогти 

притягнути до відповідальності винних у військових злочинах і звірствах. По-третє, 

забезпечити, щоб гуманітарна допомога зі Сполучених Штатів, доходила до 

кінцевих одержувачів, особливо в зонах конфлікту. По-четверте, це контролювати 

величезну допомогу США та забезпечити належний нагляд тут, у Києві. І  

останнім - це зібрати колектив, американців і українців, які працюють у посольстві, 

й відновити структуру. Проблеми, які стоять перед Україною, дуже великі та 

громіздкі, але команда дійсно налаштована рішучо і готова їх вирішувати. 

Посольство спостерігає за наданою допомогою Україні від США. 

Бріджет Брінк заявляє, що її присутність в Києві є чітким знаком для того, щоб 

пересвідчитися, що все, що робить США, прямо спрямовується в допомогу для 

українців на передову, а також допомагає Україні поліпшити своє становище на полі 

битви. [3] 

З нещодавніх подій діяльності посольства одними із ключових були: 

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 4 жовтня обговорив з Послом США 

в Україні важливість підтримки з боку бюджету США та подальшу співпрацю у 

зусиллях зі зміцнення української економіки та залучення міжнародної підтримки. 

10 жовтня відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського 

разом з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком із Послом Бріджит Брінк та 

заступником голови дипломатичної місії США Крістофером Смітом. В результаті 

обговорення дійшли висновків, що США засуджують російські терористичні 

обстріли по цілях критичної інфраструктури України і разом будуть прагнути 

прихилити РФ до відповідальності за військові обстріли, знущання та злочини, які 

вони скоїли на території України.  

11 жовтня відбулася зустріч Міністра інфраструктури ва з Послом США в 

Україні. Ключовою висвітленою думкою було те, що Україна не зупиняється, і 

США теж не буде. Бріджит Брінк пишається співпрацею з Олександром 

Кубраковим, який зі своєю командою працюють над усуненням пошкоджень та 

продовжують боротьбу після варварських ударів Росії по будинках, школах та 

ігрових майданчиках. [2] 

Важливо проаналізувати величину роботи посольства США та показати в 

дослідженні, яке було проведено соціологічною групою «Рейтинг» стосовно 

ставлення країни США до України і населення України до США за період з березня 

по грудень 2021 та з березня по жовтень 2022. 

За результатими опитування можна спостерігати динаміку зростання справ у 

нашій країні в позитивному руслі як збоку налагодження роботи з посольством до 

США, так і з боку міжнародних зав’язків ( табл. 1.). 
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Таблиця 1 

Ставлення українців до США ( 2021-2022 рр.) 

 
 

Результати опитування продемонстрували позицію українців, які вважають, 

що міжнародні відносини з США та з багатьма іншими країнами на сьогодні стали 

дружніми у більшій мірі. [4] 

Дружнє ставлення українців до Сполучених Штатів Америки є обґрунтованим, 

адже щоденно посольство США від імені країни не тільки висловлює сприяння, а й 

здійснює його на забезпечення суверенітету та територіальної цілісності України з 

огляду на агресію РФ. Посол Брінк неодноразово заявляла про позицію підтримки 

України на такий час, який буде необхідний, адже ж всі розуміють, що дані 

відносини є наріжним каменем задля безпеки демократії та прав людини не тільки 

в Україні ,а також в усьому регіоні. 
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