Володимир ОГРИЗКО:

“Орієнтуючись
на конкретику”
За матеріалами підсумкової пресконференції
“Про зовнішньополітичну діяльність Міністерства закордонних справ України у 2008 році
та пріоритетні напрями на 2009 рік”
Рік, який минув, був на
сичений різноманітними
внутрішньополітичними та
міжнародними подіями, –
зазначив Міністр закордон
них справ України В. Ог
ризко. – Досить згадати си
туацію з парламентом, по
дії, які відбулися в Грузії, те,
що діється нині на фінансо
вих ринках світу. Безумов
но, усі ці чинники так чи
інакше впливали на зовніш
ньополітичні результати ро
боти відомства та держави
загалом. За таких обставин
діяло загальне правило, що
дуже часто беруть паузи,
щоб подивитися, чим закін
чаться ті чи інші процеси,
яким чином розвиватимуть
ся далі, і вже потім за ними
прийматимуться рішення.
Саме через це мені тим паче
приємно повідомити, – заз
начив Міністр, – що, не зва
жаючи на ряд чинників, які
істотно ускладнювали нашу
роботу, можемо говорити
про суттєві й дуже конкрет
ні результати діяльності
МЗС України минулого
року.
У напрямі Європейської
інтеграції в ході паризького
саміту Україна–ЄС було до
сягнуто домовленості про
укладення нової посиленої
угоди на засадах асоціації,
яка базуватиметься на
принципах політичної асо
ціації та економічної інтег
рації. Йдеться про міцну ос
нову, яка допомагатиме
зближенню України та Єв
ропейського Союзу у таких

сферах, як зовнішня політи
ка, безпека, економічне та
секторальне співробітниц
тво, юстиція, свобода та
внутрішня безпека.
Надзвичайно важливим є
початок переговорів щодо
створення поглибленої та
всеосяжної зони вільної
торгівлі (ЗВТ+). Відбулися
4 раунди переговорів. По
годжено загальну структуру
документа, який включає
такі питання, як лібераліза
ція руху товарів, послуг, ка
піталів і частково робочої
сили.
Не менш важливим є
прийняття ініціативи долу
читися до розробки нової
концепції політики ЄС що
до своїх східних партнерів.
Вона стане важливим додат
ковим інструментом, завдя
ки якому Україна зможемо
досягти критеріїв членства в
Євросоюзі.
Стосовно започаткування
діалогу щодо запроваджен
ня безвізового режиму поїз
док громадян України до
державчленів ЄС, – сказав
В. Огризко, – робота ведеть
ся за чотирма головними
напрямами: забезпечення
безпеки документів; бороть
ба з нелегальною міграцією;
підтримка громадського по
рядку та безпеки; забезпе
чення фундаментальних
прав громадян. Дуже важли
во, що буде розроблено най
ближчим часом так звана
дорожня карта у цьому пла
ні, й ми розпочнемо реальну
практичну роботу.

Міністр вказав,
що хоча формаль
но ми не маємо
членства в Євро
пейському Союзі,
надалі проводити
меться робота у
такий спосіб, щоб
в Угоді про асоціа
цію таку перспек
тиву було закла
дено. Та головне,
про що йдеться у
документах саміту
Україна–ЄС, заз
начено, що Украї
на є європейською
державою, яка має
з країнами ЄС
спільну історію та
спільні цінності.
Це, власне, і є
тим формулюван
ням, яке означає,
що ми цю євро
пейську перспек
тиву маємо і де
факто працюватимемо саме
на цьому напрямі. І ми безу
мовно зробимо все залежне
від нас, – зазначив Міністр,
– щоб під час чеського та
шведського
головування
2009 року в ЄС, кроки до
угоди про асоціацію пройти
з хорошими перспекти
вами.
У контексті Євроатлан
тичної інтеграції процес
фактично ритмізовано.
Формально не отримавши
запрошення до ПДЧ, по
перше, є політичне рішення
НАТО про те, що Україна
буде членом Альянсу. Це –
ключовий політичний еле

мент, необхідний нам, – вка
зав Міністр. Подруге, отри
мано офіційний інструмент
підготовки до вступу в
НАТО: Щорічна національ
на програма. Тож, не отри
мавши назви, ми отримали
суть. “Вважаю, що в даному
випадку справді плюсів
більше, ніж мінусів, – підсу
мував Міністр. – Перед на
ми дуже чітко та ясно стоїть
конкретне завдання: перет
ворити ці рішення на прак
тичні дії. Упродовж кількох
перших місяців після Ново
річних свят маємо намір
спільно з нашими колегами
по НАТО підготувати все
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осяжну Щорічну національ
ну програму.
Ми серйозно розширили
також договірноправову
базу співробітництва. Має
мо хороший результат за
2008 рік – підписано шість
додаткових угод між Украї
ною та НАТО. На черзі – ще
дві. І хоча ми, за словами
Міністра, ніколи не ганяли
ся за такими рекордами, але
це справді рекордний рік за
кількістю підписаних доку
ментів між Україною та
Альянсом.
Україна бере участь у всіх
миротворчих операціях
Альянсу, ми почали активну
роботу з інформування на
селення про НАТО. І сьо
годні можемо говорити про
те, що динаміка в цьому пи
танні є надзвичайно пози
тивною. Тому що збільшен
ня за один рік з 18ти до 32
х відсотків населення, яке
підтримує ідею вступу Ук
раїни до НАТО – непоганий
показник. Звичайно, існу
ють зовнішні фактори, які
впливали на це питання. Та
ми серйозно активізували
роботу й починаємо здій
снювати її дедалі більш сис
темно, організовано, щоб во
на давала результати.
Стосовно проведення не
обхідних реформ і перетво
рень, Цільовий план, який
ми виконували у 2008 році,
налічував понад 400 пун
ктів. Переважна більшість із
них належить до компетен
ції інших відомств. На пре
великий жаль, не всі вони
належним чином виконують
пункти цього плану. “Мушу
з деяким сумом констатува
ти, – визнав Міністр, – що
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воно не є стовідсотковим.
Утім, це свідчить про те, що
на цьому напрямі в нас є
певні перспективи. І ми, бе
зумовно, враховуємо всі на
ші недоліки стосовно вико
нання нинішнього плану
для того, щоб уникнути їх на
майбутнє. Ми дуже чітко зо
рієнтовані на той результат,
який маємо отримати”.
У подальшій роботі на єв
роатлантичному напрямі го
ловними для України бу
дуть, поперше, внутрішньо
політичні реформи. Тобто,
розвиток демократії, забез
печення прав і свобод люди
ни, вибори, зміцнення гро
мадянського суспільства,
соціальноекономічні ре
форми, протидія корупції,
реформування системи дер
жавного управління, поси
лення обороноздатності на
шої держави.
Отже, ключовими завдан
нями на 2009 рік є підготов
ка Щорічної національної
програми як механізму під
готовки до членства в НАТО,
– наголосив ще раз Міністр,
– та її, так би мовити, реаль
на реалізація. Ми хочемо
мати чіткий графік і здійс
нювати контроль та коорди
націю виконання цієї прог
рами.
Плануємо перейти до пог
либленої співпраці з Альян
сом за всіма цими напряма
ми та забезпечити готов
ність України досягти кри
теріїв набуття членства в
НАТО.
Стосовно консульсько
правових відносин – зроб
лено дуже багато з того, що
серйозно допомагає нашим
громадянам вільніше почу

ватися при отриманні віз до
країн Шенгенської зони. Є
конкретні практичні резуль
тати у питаннях поліпшен
ня візового режиму та за
хисту прав українських гро
мадян за кордоном. З іншо
го боку, – зазначив Міністр,
– існують серйозні трудно
щі, які мусимо спільно з єв
ропейською стороною подо
лати.
Йдеться про належне ви
конання з боку ЄС тих пара
метрів, які зафіксовані у
спільній з Україною Угоді
про спрощення візового ре
жиму. На превеликий жаль,
з боку українських грома
дян надходять серйозні
скарги. Володимир Огризко
у зв’язку із цим звернувся
до масмедіа з проханням
про спільні підходи щодо
цієї роботи: “Ми, безумовно,
маємо callцентр, куди звер
таються наші громадяни,
маємо всі необхідні зв’язки,
але просили б вас бути по
мічниками МЗС у цьому
плані й давати максимально
широку інформацію про ті
речі, які не відповідають ви
могам цієї угоди. У даному
випадку, ваш голос буде сер
йозним голосом на підтрим
ку державної позиції. Тому
дуже просив би, щоб ви ро
били все від вас залежне для
того, щоб інформацію про
наявні труднощі знала гро
мадськість. Щоб усі ці речі
ставали предметом зацікав
леної громадської дискусії”.
Далі Міністр вказав, що
зроблено дуже серйозний
крок вперед у питанні під
писання угод про малий
прикордонний рух. Нині
підписано угоди з Угорщи
ною (діє з грудня 2007 року,
охоплює 382 населених пун
кти, близько 700 тисяч осіб),
Словаччиною (діє з 27 ве
ресня 2008 року, охоплює
280 населених пунктів,
близько 400 тисяч осіб),
Польщею (нещодавно під
писано додатковий прото
кол на прохання Єврокомі
сії, охопить 1107 населених
пунктів, близько 950 тисяч
осіб), на порядку денному –
угода з Румунією (охопить

півтора мільйони громадян
України). Фактично йдеться
про те, що дана категорія
осіб дефакто отримає безві
зовий режим для відвідання,
щонайменше, цих прикор
донних з Україною країн.
На пресконференції заз
началася серйозна робота,
проведена над Угодою з кра
їнамичленами ЄС про пра
вовий та соціальний захист
громадян України за кордо
ном. Сьогодні діє 12 двосто
ронніх угод про взаємне
працевлаштування; 16 угод
про соціальне забезпечення.
З цього самого питання ве
дуться переговори з Арген
тиною, Грецією, Грузією, Ес
тонією, Ізраїлем, Німеччи
ною, Португалією, Румуні
єю, Сербією, Туреччиною.
Розпочато консультації з Іс
панією, Італією, Грецією,
Естонією, Польщею, Порту
галією та Німеччиною з ме
тою внесення змін до існую
чих договорів або підписан
ня нових, які стосуються со
ціального забезпечення ук
раїнських громадян.
Впродовж року було дода
но до італійської угоди по
ложення про те, щоб україн
ські громадяни під час робо
ти у цій країні мали право на
допомогу, та угоди про пос
відчення водія з Італією та
Іспанією.
Розпочалися переговори
про спрощення візового ре
жиму з країнами, які не вхо
дять до Шенгенської зони.
Зокрема, з Парагваєм, Ма
рокко та Таїландом. Нині
триває робота в цьому нап
рямі з Аргентиною, Білорус
сю, Бразилією, Брунеєм,
Єгиптом, Ізраїлем, Кореєю,
Македонією, ПАР, Тунісом,
Чорногорією, Сінгапуром,
Туреччиною та іншими краї
нами.
Міністр вказав, що хоча й
не все реалізовано так, як
хотілося б, відомство сер
йозно почало дивитися на
цей напрям роботи та пра
цювати з конкретною метою
– мати реально діючу угоду,
яка врегульовуватиме всі
аспекти наших двосторон
ніх консульських відносин.

На 2009 рік маємо дуже
конкретні завдання: моди
фікувати угоду з урядом
Республіки Болгарія про
взаємні поїздки громадян;
підписати угоду з урядом
Литовської Республіки про
тарифи консульського збо
ру; модифікувати угоду з
урядом Румунії про умови
взаємних поїздок громадян;
підписати угоди у сферах
працевлаштування, соціаль
ного захисту та пенсійного
забезпечення з Грузією, Ес
тонією, Ізраїлем, Іспанією,
Італією, Португалією, Ні
меччиною, Угорщиною,
Словаччиною. Нам не пот
рібні гасла, – сказав Мі
ністр. – Нам потрібні реаль
ні кроки, які приведуть до
того, що наші громадяни ма
тимуть від нашої роботи ре
альний позитивний ефект.
Суттєвий прогрес Воло
димир Огризко зазначив у
двосторонньому співробіт
ництві. Зокрема, цей рік був
дуже активним в україн
ськоамериканських відно
синах. Відбулися візити до
України Президента США
Джорджа Буша, віцеПрези
дента Діка Чейні, Держсек
ретаря Кондолізи Райз.
Президент України Віктор
Ющенко відвідав США.
Відбулися неодноразові зус
трічі Міністра закордонних
справ України з Держсекре
тарем США. Підписано До
рожню карту пріоритетів
українськоамериканського

співробітництва, Хартію Ук
раїна–США про стратегічне
партнерство. США займали
активну позицію сприяння
Україні під час обговорення
її євроатлантичної інтегра
ції. Розпочала роботу Рада з
питань торгівлі та інвести
цій. Підписано угоди про
співробітництво в торго
вельноекономічній та ін
вестиційній сферах. Міністр
зазначив, що 2008 рік став
проривним з точки зору роз
витку українськоамерикан
ських відносин і висловив
сподівання, що нова Адмі
ністрація США буде в цьо
му плані займати таку саму
позицію.
На пресконференції заз
начено, що і у відносинах з
Канадою, Великою Британі
єю, Францією здійснено ду
же серйозні двосторонні за
ходи, які зробити наші від
носини дуже практичними,
прагматичними та ефектив
ними. Скажімо, в ході візи
тів Президента України до
Великобританії та зустрічей
з британськими посадовця
ми в Україні, досягнуто
принципових домовленос
тей, українськобританські
відносини стали відносина
ми стратегічного характеру.
Міністр вказав, що ми буде
мо продовжувати цей курс і
висловив вдячність британ
ським колегам за послідов
ну підтримку України в її
устремліннях.
Міністр зазначив величез
ний крок уперед у
відносинах між Ук
раїною і Францією.
Завдяки роботі на
шої дипломатії, по
зиція Франції з
євроінтеграції Ук
раїни була надзви
чайно позитивною.
В.Огризко висловив
вдячність французь
ким колегам за цю
позицію. Він також
сказав про наші
традиційно близькі,
дружні відносини з
такими країнами,
як Польща, Литва,
інші Прибалтійські
держави. Між на

шими державами відбува
ються практичні предметні
переговори з більшості пи
тань, які стоять на порядку
денному. Вони переходять у
площину зацікавленого діа
логу, зорієнтованого на ре
зультат.
Попри дуже високий сту
пінь емоційності, забезпече
но необхідні кроки для по
дальшого наповнення зміс
том інструментів російсько
української співпраці. На
самперед, це стосується про
лонгації дії Великого дого
вору між Україною та РФ на
десять наступних років, що
є дуже важливим стабілізу
ючим та зорієнтованим у
майбутнє чинником. Він, за
словами Міністра, залиша
тиметься фундаментом роз
витку українськоросій
ського двостороннього спів
робітництва.
12 лютого 2008 року був
підписаний українськоро
сійський план дій, який пе
редбачав низку практичних
питань, які, на жаль, у біль
шості випадків залишилися
невиконаними. Зокрема, це
стосується завершення до
говірноправового оформ
лення міждержавного кор
дону (на суходолі та на во
ді) на основі норм міжна
родного права. За словами
Міністра, півтора року Ук
раїна не має офіційної від
повіді російської сторони
про початок роботи демар
каційної комісії. Хоча делі
мітацію проведено та всі до
кументи готові. Не просува
ється належним чином ро
бота з делімітації Азовсько
го моря та Керченської про
токи. Україна у цих перего
ворах базується на нормах
міжнародного права і не ба
чить іншої основи для пере
говорів. У цьому питанні
надалі планується заверши
ти договірноправове офор
млення спільного держав
ного кордону.
Більша визначеність з’я
вилася у питаннях базуван
ня Чорноморського флоту
на території України. Втім,
зробити належить чимало.
Завдання на 2009 рік вклю

чають забезпечення дотри
мання законодавства Украї
ни щодо умов перебуван
ня ЧФ РФ на території Ук
раїни.
На пресконференції та
кож вказувалося, що протя
гом останнього року завдя
ки зусиллям української
дипломатії, серйозні кроки
зроблено у питанні розпов
сюдження правди про Голо
домор. Як акт геноциду його
визнали парламенти 14 дер
жав світу. Декларація “Про
вшанування 75ї річниці Го
лодомору 19321933 років в
Україні” розповсюджена як
офіційний документ 63ї се
сії ГА ООН. У 33х країнах
світу із залученням міжна
родної спільноти проведено
акцію “Невгасима свічка”. В
Україні відбувся Міжнарод
ний форум “Народ мій зав
жди буде!” Встановлено
пам’ятники, пам’ятні знаки
та меморіальні дошки жер
твам голодомору за кордо
ном.
Робота у цьому напрямі
триватиме у 2009 році. Зок
рема, планується вжити за
ходів з ухвалення ПА РЄ ре
золюції щодо Голодомору в
Україні 19321933 рр. Ін
формувати міжнародну гро
мадськість про заходи Укра
їни на міжнародній арені з
питань визнання Голодо
мору.
Дедалі більшого значен
ня у роботі зовнішньополі
тичного відомства набува
тиме забезпечення пози
тивного іміджу України
на міжнародній арені. Ця
програма, як зазначив Мі
ністр закордонних справ
України Володимир Огриз
ко, попри складний еконо
мічний рік залишатиметься
серед пріоритетних у робо
ті Міністерства. Глава зов
нішньополітичного відомс
тва України привітав усіх з
Новим Роком та Різдвом
Христовим, подякував за
співпрацю і побажав по
дальших спільних успіхів
у вирішенні багатьох акту
альних для нашої держави
питань.
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За тепло люблячого серця
до своєї Батьківщини та рідних
Новорічні побажання дипломатам від Міністрів
закордонних справ України різних років
Ministers for Foreign Affairs of independent Ukraine extended Holiday and New Year’s gree
tings to Ukrainian diplomats. Anatoliy Zlenko expressed his conviction that in its foreign
relations Ukraine will find the appropriate balance of opportunities and strength in the
triangle of USA–Russia–European Union. He emphasized the necessity of regarding the
United Nations as a mechanism that defends Ukraine’s strategic interests that are connec
ted to its independence, sovereignty, and national priorities. Hennadiy Udovenko noted the
role of Ukrainian diplomats in rebuilding the independent Ukrainian statehood and their de
dication to that task. He wished all of his colleagues great accomplishments in their work,
significant person achievements, good fortune, wisdom and activity. Kostiantyn Hryshchenko
noted his certainty that Ukrainian diplomats will summon the necessary fortitude to reach
effective albeit difficult conclusions. Borys Tarasiuk pointed out that thanks to the work of
the Ukrainian diplomatic corps Ukrainian diplomacy is an effective instrument of state poli
cies. Raising the authority of Ukraine in the international arena, they guarantee the grand
support for the further confirmation of Ukraine as an inseparable part of the European Union.
Arseniy Yatseniuk encourage one and all to do their utmost to improve the lives and welfare
of their neighbors in 2009. During this Holiday season he called on everyone to remember
family, friends, near ones and those who live and work nearby and require assistance.

“Успіху, оптимізму та віри у свої сили!”
Анатолій ЗЛЕНКО,
Міністр закордонних справ України 1990–1994 рр.,
Міністр закордонних справ України 2000–2003 рр.

Завжди себе вважав дип
ломатом і щиро люблю цю
професію. Знаю, наскільки
вона складна й наскільки
необхідна. Маю сказати, що
за 17 років незалежності в
нас утворився чудовий дип

6

ломатичний корпус. Підго
товлені талановиті молоді
дипломати, котрим властиві
такі риси, як гнучкість, ці
леспрямованість, патріо
тизм. Прагнення одержати
якомога більше знань із тим,

щоб використати їх у прак
тичній роботі. Це дуже при
ємно, оскільки, мабуть, від
самого початку ми заклали
хороші основи для того, щоб
саме на цьому будувалася
наша дипломатія, наш дип
ломатичний корпус.
Мені дуже приємно звер
нутися до дипломатів, і
особливо до їхніх сімей. Ад
же сім’ї є серйозною опорою
та підтримкою в здійсненні
тих завдань, які ставить
уряд, ставить Президент пе
ред кожним дипломатом, пе
ред дипломатичною служ
бою загалом. Новий рік ми
зустрічаємо трохи в песи
містичному настрої, однак
дипломат не має показувати
своє незадоволення чимось.
Я думаю, що минулий рік

був успішним для диплома
тії. Попри те, що внутріш
ньополітична ситуація в
країні залишалася не дуже
стабільною. Навіть за таких
умов досягнення україн
ських дипломатів дуже сер
йозні. Можна зазначити такі
напрями, як подальший рух
України на шляху європей
ської інтеграції, певні зру
шення є на євроатлантично
му напрямі, у наших двосто
ронніх відносинах, у просу
ванні окремих ініціатив у
міжнародних організаціях.
Усе це – величезна праця,
величезна віддача. Тож,
можна лише вітати, що пев
ні успіхи маємо. Ми розумі
ємо, що зовнішня політика
невід’ємна від внутрішньої.
Тому все, що здійснювалося

нашою дипломатією, це ве
ликий успіх.
Я хотів би побажати всім,
щоб Новий рік приніс нові
досягнення, щоб у нас були
конкретні результати на єв
ропейському напрямі, щоб
ми могли й надалі здійсню
вати такі важливі для нашо

го народу рішення, як забез
печення безвізового режи
му, підписання інших сер
йозних документів, які зміц
нювали б ділову сферу на
шого двостороннього спів
робітництва. Необхідно й
надалі розглядати ООН як
механізм, який захищає на

ші стратегічні інтереси – ін
тереси, пов’язані з нашою
незалежністю, суверенніс
тю, відстоюванням наших
національних пріоритетів. І
хочеться вірити, що в між
народних відносинах ми
знайдемо необхідний баланс
можливостей і сил в існую

чому трикутнику США–Ро
сія–ЄС. Гадаю, тут ще бага
то належить попрацювати.
Словом, зичу всім диплома
там успіху, оптимізму та ві
ри у свої сили!

“Великих успіхів у захисті національних інтересів
Української незалежної держави, великих
особистих успіхів, особистого щастя!”
Геннадій УДОВЕНКО
Міністр закордонних справ України
1994–1998 рр.
За роки незалежності в
Українській державі створе
но потужну мережу закор
донних установ. Ця вели
чезна робота була не тільки
технічною, а й політичною.
Треба було визначитися з
пріоритетами, швидше від
крити посольства. Причому,
у перші роки української не
залежності зовнішня полі
тика для тодішніх керівни
ків нашої держави була як
тягар. Радянський синдром
працював, і ніхто не вважав,
що саме зовнішня політика
є виявом державотворення.
Та нам вдалося за короткий
термін встановити
дипломатичні відносини
майже з усіма державами, і
це здійснилося завдяки не
великому загону україн
ських дипломатів. Ми змог
ли створити таку мережу.
Подруге, на мою думку,
дипломати незалежної Ук
раїнської держави, і ті, які
працюють за кордоном, і ті,
котрі працюють у централь
ному апараті Міністерства –
це люди, безмежно віддані
своїй Вітчизні, справі її роз
будови та ствердження у
світі. Мені здається, що
будьякий працівник Мініс
терства закордонних справ
України за родом своєї ді
яльності знаходиться на
кілька порядків вище, – не
хай на мене не ображаються

працівники ін
ших відомств, –
щодо ставлення до
патріотизму, від
даності в справі
захисту наших
національних
пріоритетів. І
навіть за сьо
годнішніх
умов, коли
Україна зна
ходиться в
глибокій по
літичній та
економічній
кризі, яка сьогод
ні семимильни
ми кроками наступає на нас
також, загін українських
дипломатів робить усе для
того, щоб імідж України на
міжнародній арені постійно
підвищувався.
Базуючись на цих двох
постулатах, я хотів би особ
ливо наголосити на ролі ук
раїнських дипломатів у роз
будові Української незалеж
ної держави і відданості
справі Української незалеж
ної держави. У багатьох лю
дей існує така думка, що
дипломатія – це розкіш.
Проте це не так. Українська
дипломатична служба –
наймеш забезпечена в нашій
державі. Просто тут працю
ють справді віддані патріоти
України. Робота дипломата
дуже напружена, дуже важ

лива, вимагає бути на захис
ті інтересів держави всі 24
години на добу.
У 1967 році я працював в
Секретаріаті відділення ООН
у Женеві. Одного разу мій
безпосередній керівник Боб
Розборо, шотландець за на
ціональністю, був із робо
чим візитом у Вашингтоні, в
Державному департаменті. І
коли він повернувся, розпо
відав, як його найбільше
вразило те, що скільки б у
нього не було зустрічей з на
шими дипломатами, ніхто
не пив міцних напоїв. Та що
поробиш, ми повинні мати
тверезу голову, тверезий ро
зум 24 години на день, бо ма
ємо дати будькому кваліфі
ковану відповідь з будьяко
го питання в будьякий час.

Потім, через різні обста
вини, у нас сім’ї поділені –
чоловік і дружина працю
ють за кордоном, а діти пе
ребувають в Україні. Брати
дітей із собою нікуди – шко
ли немає. Тож, працювати
дипломатом – не солодкий
пиріг. Це дуже складна
справа. Тому я бажаю всім
своїм колегам – і в Цент
ральному апараті і в закор
донних установах – великих
успіхів у захисті національ
них інтересів Української
незалежної держави, вели
ких особистих успіхів, осо
бистого щастя. Щоб вони
завжди залишалися мудри
ми та активними.
Усіх – з Новим роком та
Різдвом Христовим!
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“Бажаю доброго настрою і любові, нехай у вашому житті
панують гармонія та вдача!”
Борис ТАРАСЮК,
Міністр закордонних справ України 1998–2000 рр.
Міністр закордонних справ України 2005–2007 рр.

Шановні дипломати!
Щиросердечно вітаю вас
зі світлими і радісними свя
тами, які об’єднують у собі й
наше дитинство, і наше сьо
годення, і мрії про майбут
нє.

Адже настав час, коли ко
жен із нас, хоч би де він був,
поринув у чарівну казку
Новорічних та Різдвяних
свят. За покликом професії
ці святкові дні багато хто з
вас зустрічатиме в далеких

від рідного дому куточках
світу. Проте, як відомо, жод
ні відстані не здатні остуди
ти тепло люблячого серця
до своєї Батьківщини та рід
них.
Завжди зустріч Нового
року стає своєрідним під
сумком для кожного з нас.
Вона стає тим етапом, коли
ми аналізуємо пройдений
шлях і плануємо майбутнє.
А переддень Нового року до
того ж збігається з нашим
професійним святом.
Сьогодні – завдяки вам –
Українська дипломатія є
ефективним інструментом
державної політики. Гідно
відстоюючи національні ін
тереси, підвищуючи автори

тет нашої держави на між
народній арені, ви забезпе
чуєте міжнародну підтрим
ку для подальшого утвер
дження України як не
від’ємної частини об’єдна
ної Європи, здобуваєте по
вагу до України й серед іно
земних партнерів, і всереди
ні держави.
Я щиро бажаю, щоб прек
расні зимові свята принесли
вам та вашим сім’ям – щас
тя, благополуччя та злагоду!
Зичу вам міцного здоров’я,
успіхів, родинного затишку!
Бажаю доброго настрою і
любові, нехай у вашому
житті панують гармонія та
вдача!

“Усі українські дипломати мають зосередитися
на відпрацюванні непростих, але ефективних рішень...”
Костянтин ГРИЩЕНКО,
Міністр закордонних справ України 2003–2005 рр.,
Посол України в Російській Федерації.

Шановні колеги!
Щиро вітаю вас з Новим
роком!
Рік, що минув, безсумнів
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но був для україн
ськоросійських від
носин
складним.
Водночас, ми всі бу
ли свідками безпре
цедентного зростан
ня товарообігу між
нашими країнами,
який досяг понад 35
млрд. доларів. Міль
йони українців за
минулий рік відвіда
ли Росію з метою
навчання, працев
лаштування, бізнесу
чи відпочинку. Не
менша кількість ро
сіян побувала в на
шій державі. Цілі сектори
економік обох країн не мо
жуть успішно розвиватися
без тісної взаємодії, що під

твердив активний обмін ін
вестиціями, розвиток ко
лишніх та появу нових
спільних проектів у промис
ловості, сільському госпо
дарстві, науковій сфері. Все
це реалії, з якими не можуть
не рахуватися ті, хто фор
мує порядок денний україн
ськоросійських відносин і в
Києві, і в Москві. За умов
важкої фінансовоекономіч
ної кризи, від якої потерпа
ють обидві наші країни, зна
чення партнерства та взає
морозуміння між Україною
та Росією особливо зросло.
Сьогодні нагальною потре
бою стає концентрація на
пошуку нових моделей вза
ємодії, які базуватимуться
на принципах взаємної по

ваги та врахування інтересів
кожної зі сторін.
У новому 2009 році По
сольство України в Росій
ській Федерації, усі україн
ські дипломати мають зосе
редитися на відпрацюванні
непростих, але ефективних
рішень там, де в нас є роз
біжності, і максимально
сприяти розвитку співпра
ці в тій сфері, де україн
ськоросійське партнерство
здатне принести макси
мальну користь обом краї
нам.
Українським дипломатам,
усім громадянам України
сердечно зичу здоров’я та
успіхів!
Щасливого Нового року!

“Нехай 2009)й рік стане щасливим для кожного
громадянина нашої держави! Нехай в усіх оселях буде
тепло й затишно! Веселих вам Свят! Христос народився!”
Арсеній ЯЦЕНЮК,
Міністр закордонних справ України
21 березня 2007 – 18 грудня 2007.

Дорогі українці!
Минув рік. Усі поринули у
святкову пору Новорічних
та Різдвяних свят. Це особ
ливий і магічний для кож
ного з нас час – спогади Різ
два з дитинства, теплі зу
стрічі з рідними й близьки

ми, коляда, Святвечір.
Розпрощавшись з 2008
роком, ми подякували йому
й одне одному за все, що
вдалося і що відбулося. Ми
ще раз переконалися: мир і
добробут несуть не політич
ні пристрасті, а державна

мудрість і здоровий глузд.
Нехай 2009 рік, який
прийшов до нас, стане обо
в’язково щасливим. Щасли
вим для кожної людини,
кожної родини. Держава не
може бути в добробуті та
щасті, якщо кожний, окремо
узятий українець, – нещас
ливий.
Вірю, що у 2009 році нам
усім під силу здійснити по
мітні кроки до поліпшення
життя всіх і кожного. Особ
ливої турботи потребують
молоде та старше поколін
ня. У ці святкові хвилини не
забуваймо про своїх рідних,
близьких, тих, хто живе й
працює поруч і хто потребує
допомоги. В їхніх очах –
добро, любов і надія. Тож,

зробімо все, щоб ці надії
здійснилися.
Я всіх вітаю! Вітаю з яск
равим та сімейним святом!
Бажаю кожній україн
ській родині Божого благо
словення і здоров’я. Любові
та радості!
Веселого Різдва! Щедрих
колядок! Смачної куті! Здій
снення мрій і бажань.
Нехай 2009 рік стане щас
ливим для кожного грома
дянина нашої держави.
Нехай в усіх оселях буде
тепло та затишно!
Веселих вам свят! Хрис
тос народився!
Щасти вам!

Новорічна дипломатія
У Києві напередодні Нового року побував
справжній Санта Клаус з Лапландії в супроводі
посла України у Фінляндії Андрія Дещиці. Приїзд
казкового гостя до української столиці організу&
вав Фонд “Open Ukraine”. Приїзд Санта Клауса
мав привернути увагу українців до благодійності,
адже його образ у всьому світі давно є втіленням
благодійності та меценатства, він пропагує почут&
тя людської взаємоповаги та співпереживань.
Як цілком серйозно повідомили УНІАН у прес&
службі фонду, Санта Клауса в аеропорту “Борис&
піль” привітали українські дитячі творчі колекти&
ви. Зустрічали казкового новорічного гостя член
Фонду “Open Ukraine” Терезія Яценюк та посол
Фінляндії в Україні Крістер Міккелссон. Ступивши
на українську землю, Санта дав прес&конферен&
цію в аеропорту, зізнавшись, що був глибоко
зворушений теплою та святковою зустріччю.
Лапландський бородань сказав, що приїхав пода&
рувати дітям радість і втілити їхні мрії, а тим, хто
писав йому листи, – вручити подарунки. Фін&
ський дідусь Йолопуккі, він же – Санта Клаус,
розповів, що за свої 400 років, встиг відсвяткува&
ти 345 різдвяних свят у багатьох країнах світу.
Проте давно збирався завітати до України. І ось
нарешті його мрія збулася. Він із задоволенням
привітав усіх українців із різдвяними святами та
побажав їм гарного настрою, щирого сміху та ве&
селих свят.
За словами Терезії Яценюк, Фонд “Open Ukrai&
ne” готував цю акцію впродовж останніх півроку.

Як і задумали організатори, Санта
Клаус з настанням сутінків запалив
новорічні вогні головної ялинки Украї&
ни та взяв участь у благодійному ве&
чорі, кошти від якого пішли на потре&
би незрячих дітей. Фонд закуповує
аудіокнижки для товариств незрячих
України. Протягом наступних двох
днів високий різдвяний гість відвіду&
вав дитячі будинки та інтернати, роз&
даючи дітям подарунки.
Також європейський Клаус зустрів&
ся з українським Миколаєм у столич&
ному парку імені Тараса Шевченка,
тимчасовій новорічній резиденції на&
шого Святого. Хоча відомо, що постій&
но проживає Миколай у карпатському
містечку Косів на Івано&Франківщині. Справа наліво: ексголова Верховної Ради України Арсеній
Там є своя поштова скринька, і вже Яценюк, член Фонду “Open Ukraine” Терезія Яценюк та
кілька років взимку вона аж тріщить
голова Наглядової ради Міжнародного добродійного
від листів дітвори з усієї України. Їхня
фонду “Україна3000”, дружина Президента України
зустріч із Санта Клаусом мала б відбу&
Катерина Ющенко з доньками Христиною та Софією;
тися раніше, у Великому Устюгу, ре&
посол Фінляндії в Україні Крістер Міккелссон та посол
зиденції російського Діда Мороза, на
України у Фінляндії Андрій Дещиця фотографуються
всесвітніх зборах святкових борода&
із Санта Клаусом під час благодійного вечора для
нів. Однак старт чергової новорічної
дітей із вадами зору.
місії дали без лапландського гостя.
Натомість, до Великого Устюга приїхало понад зі Словаччини. І от у Києві, на радість, передовсім,
трьох десятків новорічних Дідів Морозів з Білору& дітям, український Святий Миколай та лапланд&
сі, Молдови, Литви, різних регіонів Росії. Були ський Санта Клаус у грудні все&таки поспілкува&
представники шведського Діда та святий Мікулаш лися. Тож новорічна дипломатія розвиваєтья!
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КОЛОНКА ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА

Недаремно новорічну ніч називають казковою. Дванадця
тий удар годинника на мить перетворює дешеву мішуру на
справжні діаманти, фантазії – на реальність, Попелюшку пе
ретворює на принцесу й підказує відповіді на незручні запи
тання.
Чому малечі набридає дитинство, й ми прагнемо швидко
подорослішати, щоб згодом мріяти знову перетворитися на
безтурботних дітей?
Чому ми втрачаємо здоров’я, намагаючись заробити біль
ше грошей, а потім втрачаємо гроші, прагнучи відновити за
гублене здоров’я?
Чому ми так багато розмірковуємо про майбутнє, що забу
ваємо про сьогоднішнє настільки, що не живемо ані у ниніш
ньому, ані в завтрашньому?
Чому ми живемо так, начебто ніколи не помремо, а поми
раємо – начебто ніколи й не жили?
Один шукач істини стверджує, що новорічної ночі загадав
бажання довідатися, що йому заважає почуватися щасливою
людиною. І начебто відповіді не забарилися:
– ти маєш знати, що неможливо примусити будького лю
бити тебе. Усе, що ти можеш зробити, – дозволити собі бути
любимим;
– пам’ятай, що поранити людину можна впродовж кількох
секунд, однак можуть знадобитися довгі роки, щоб залікува
ти ці рани;
– зрозумій, що багатий не той, у кого всього більше, а той,
хто потребує менше;
– знай, що завжди є люди, які тебе дуже люблять, але не
вміють висловлювати свої почуття;
– усвідомлюй, що дві особи можуть дивитися на один і той
самий предмет і при цьому бачити абсолютно різні речі;
– запам’ятай, недостатньо навчитися пробачати один одно
му. Найголовніше – вибачите самого себе.
– і останнє. Вір, що Господь завжди з тобою.
Читаймося!

Наш передплатний індекс 74402
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на сайті www.epodpiska.com
• АТЗТ „Самміт” Тел. +38 (044) 2804745,
або придбати вроздріб у редакції журналу „Зовнішні справи” за адресою:
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Segits magadon mert as isten sem tud megsegiteni –

допоможи собі сам
Інтерв’ю з Надзвичайним і Повноважним Послом Угорщини в Україні Андрашем Баршоні
Кар’єру Надзвичайного
і Повноважного Посла
Угорської Республіки в
Україні Андраша Баршо
ні можна розділити на
трудову та політичну.
Отримавши економічну
освіту в Будапештському
університеті економіч
них наук, багато років
віддав роботі в полігра
фії. Далі кар’єра ниніш
нього посла розвиваєть
ся по профспілковій лі
нії. З 1985го він пра
цює секретарем проф
спілки друкарні «Атене
ум», а в 1989му очолює
Профспілку працівників
поліграфічної промисло
вості та керує нею більш як десять років. У 1995му Баршонь
як відомий профспілковий діяч стає заступником глави Парла
ментської асамблеї Ради Європи, паралельно будучи депута
том угорського парламенту та заступником глави парламент
ської комісії з зовнішньополітичних питань. З 1998 по 2002 рік
Баршонь очолює угорськоавстралійську секцію Міжпарла
ментського союзу, а також є членом Парламентської комісії
з питань євроінтеграції. З 2001 р. – глава Комісії з питань за
гальної політики та політики безпеки Парламентської асамблеї
ОБСЄ, а з 2002го глава Комісії з моніторингу. До призначення
в Україну Баршонь чотири роки (2002–2006 рр.) обіймав поса
ду Державного секретаря з питань політики в МЗС Угорської
Республіки.

– Пане Посол, кажучи про європейські пер
спективи України, Ви любите підкреслювати, що
будьяка країна Європи має право претендувати
на членство в ЄС. І Угорщина завжди готова під
тримати Україну на шляху в НАТО і Євросоюз.
Однак після цього завжди як ремарку додаєте,
що Євросоюз – це Вам не мрія на блюдечку з
блакитною облямівочкою...
– Найважливішим кроком у розвитку Європей
ського права є підписання Амстердамського дого
вору, в якому написано, що кожна європейська
країна може претендувати на членство в ЄС. І як
що в документі йдеться про європейські країни, а
Україна – такою є, то така гарантія існує. З нашо
го боку, ми не будемо проти включення в нову
угоду перспективи членства України в Євросоюзі.
Звичайно, зовсім інша річ – терміни вступу. І тут
для всіх країн висуваються складні умови – ко
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пенгагенські критерії: у сфері законодавства, економіки,
політики. Знову ж, це не ринок, де можна торгуватися.
Загалом, це довгий шлях для всіх. Ми в писемній формі
подали заявку про бажання вступити в Євросоюз 1 квітня
1994го. І нас прийняли через 10 років. Хоча процес євро
інтеграції розпочався ще на початку 90х. Тому, виходячи
з нашого досвіду й досвіду країн колишнього соцтабору,
можна відзначити, що підготовка до вступу в Євросоюз
займає близько 10–15 років.
– Я гортала угорську пресу за останні кілька років і в
одному з журналів знайшла цікаві дані, що 2007й рік
угорці зустрічають із поганим настроєм через погіршен
ня рівня життя, стрімке зростання цін, скорочення ро
бочих місць тощо. Там же їх називають найбільшими пе
симістами Європи. З чим це пов’язано?
– Песимізм угорського народу давно став предметом
жартів і анекдотів. Однак усьому є своє пояснення. Угор
ське королівство після війни втратило 60% своїх терито
рій. 3,5 млн. угорців узяли громадянство інших країн. У
Закарпатті живуть 170 тис. угорців, на землях, які спо
конвіку не належали ні царській Росії, ні Радянському
Союзу перед Другою світовою війною. Отже, песимізм
має не тільки сьогоднішні корені. Що ж до рівня життя,
то, звичайно, зміни були величезні. І не тільки зі знаком
плюс. Та загалом, у 75% людей поліпшився рівень життя.
У 25% населення пенсійного віку за умов ринкової еконо
міки зникла захищеність, яка існувала за радянських ча
сів. Друга проблема, це група людей, котра не змогла
адаптуватися в нових умовах. Більшість промислових га
лузей зникло. Багато хто втратив роботу. Що стосується
молоді, то вона, звісно, розуміє, що іншого шляху немає.
Позитивні аргументи – у рамках Євросоюзу є значно
більше можливостей, щоб поставити на відповідний рі

вень нові галузі. Сьогоднішня Угорщина, порівняно з
1989 роком, це рівень хайтек. Зовсім інша промисло
вість, спроможна конкурувати зі світовими брендами. І
звичайно, молоде чи середнє покоління мають величезні
можливості брати участь у розвитку сучасних технологій,
працюючи в потужному тандемі з країнами Євросоюзу.
Нещодавно, попри фінансову кризу, відбулося підписан
ня договору між “ДаймлерБенцом” і угорським партне
ром про створення заводу нового покоління сучасних ав
томобілів, що дозволить створити півтори тисячі нових
робочих місць. Звичайно, промислові гіганти йдуть тіль
ки на захищені ринки. Такими є країни Євросоюзу.
– Ви назвали цифру 170 тисяч. Саме стільки угорців
проживає на території України. Як допомагає Угорщина
в збереженні культурних і мовних традицій? Яким пар
тнером з цього питання є Україна?
– Ці люди живуть у Закарпатті. У Береговому, Ужгоро
ді. Між собою вони розмовляють угорською мовою. Вони
мають своє телебачення, початкову, середню школу й на
віть інститут. В Ужгородському національному універси
теті відкрився угорський факультет, який має фінансову
підтримку з угорського боку. Проте існує ряд проблем,
пов’язаних з українською системою освіти. У новому на
казі Міністра освіти України йдеться про те, що вступні
іспити в українські університети можна складати рідною
українською, а також французькою, англійською, німець
кою і, можливо, іспанською мовами. Однак не росій
ською, не румунською, і не угорською. Ці три мови трети
ни населення України рідними не є. А якщо не можеш ко
ристуватися рідною мовою під час навчання, отже, не ма
єш права складати іспити рідною мовою, яку ти вивчав 11
років. Це йде врозріз із усіма Конвенціями, підписаними
Україною. Припустимо в Канаді, де 25% населення фран
цузи, що інші 75% розмовляють англійською. Та якби
хтось захотів позначити там лише одну мову як державну,
тому що це мова більшості, то наступного ж дня після під
писання подібного закону розпочалася б революція. Те
саме в Швейцарії. Офіційні мови – французька, німецька
і навіть ретророманська, якою володіє лише 30–40 тис.
чоловік. Зрештою, Європа тільки стане багатшою завдяки
розмаїттю мов.

– Як Європейський Союз ставиться до безві
зових відвідин 50кілометрової зони на кордоні
з Україною?
– Це новий режим у рамках Євросоюзу. Звісно,
раніше такі зони існували між соцкраїнами. У
рамках ЄС така регуляція вперше. Цими кордо
нами потрібно користуватися як мостами. З цьо
го приводу були дуже тривалі дискусії. Та, зреш
тою, ми виграли. І не тільки ми, а й наші сусіди –
словаки, поляки, румуни.
– У цілому досвід прикордонного співробіт
ництва успішний?
– Під час економічного форуму в Давосі була
представлена Україна в плані економічного роз
витку. І аналіз даних доводив, що Закарпатська
область – це один із найнадійніших регіонів Ук
раїни після Донецька, Дніпропетровська та Киє
ва. Там люди живуть у сусідстві з Євросоюзом. І
краще розуміють, які можливості, перспективи
існують. До того ж, вони більш відкриті. Там легше домо
витися, ніж на сході України, тому що зустрічаються сусі
ди із сусідами.
– Зі вступом у Євросоюз, чи збільшилася кількість ту
ристів?
– Судіть самі. Щорічно видають 240–250 тис. віз. Це
своєрідний індикатор величезного руху. Збільшується
кількість українських туристичних груп. Тому що Угор
щина пропонує гостям лікувальні курорти, які працюють
цілий рік. У нас багато готелів. До речі, на угорському
ринку багато українських гравців. Деякі лікувальні ку
рорти належать українським бізнесменам.
– Як Ви вважаєте, чи вплине будівництво автобану в
бік України на туроборот?
– У рамках українськоугорського співробітництва пла
нується будівництво автобану через наші кордони. Нині в
української сторони існують деякі проблеми. Можливо,
фінансові. Насамперед потрібно побудувати нову трасу
навколо Берегового. Друга проблема не тільки прикор
донна. Якщо подивитися дорожню інфраструктуру за 3,5
року до початку Євро2012, то хорошого мало. Автобан
від українського кордону до Києва – лише мрія. Насправ
ді маємо двосторонній рух від кордону до Стрию. І в ста
рій частині між Рівним і Києвом. Нині ці ділянки ремон
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ДИПЛОМАТІЯ
туються. Ми працюємо
над залученням інвесто
рів. Однак є прогалини в
законодавстві. В Україні
немає закону про конце
сію, який дав би гарантії
для інвесторів. Поки що
автомаршрути, дорога –
це все в руках української
держави.
– На Вашу думку, чому
за 17 років такий закон не
був прийнятий?
– Існує багато чинників.
У нас в ЄС – це частина
взаємного законодавства.
У кожній країні свої зако
ни. Однак є і закони га
рантії. Щоб інвестор став
регулятором руху своїх
грошей.
– Між Україною та
Угорщиною підписано багато важливих документів. Є
проблема в співробітництві в зв’язку з кризою, політич
ною нестабільністю?
– Ні. Тут немає спеціальних питань. Що ж до стабіль
ності в Україні, то це проблема й для ЄС. Тому що все за
пізнюється. Скажімо, є плани на більш глибоке співробіт
ництво. І тут треба обопільне рішення парламенту та уря
ду. А поки вони не працюють, то все запізнюється. Є проб
лема – пакет проти кризи в Україні. Це дасть українсько
му уряду можливість підвищити податки на імпортовані
продукти. Це проблема для всіх іноземних експортерів,
які хочуть дедалі більше експортувати в Україну. Тому
що, якщо є податки на товари, то й ціна буде висока. І ло
гічне запитання: чи має українське населення ці гроші?
Відповідь – ні.
– Скільки українців в Угорщині? Чи існує проблема
нелегалів? Чи повертати
муться вони в Україну у
зв’язку з кризою?
– У нас не було нелега
лів. І причин цьому бага
то. Угорська мова важка
для вивчення, не рахуючи
закарпатців. В Угорщині
працюють українські ін
вестори. Наш найбільший
металургійний сталевий
комбінат – у руках до
нецьких бізнесменів. І на
віть сьогодні, коли про
мисловість у кризі, він
працює, як годинник.
– Ви не кар’єрний дип
ломат? Проте Вас приз
начили в країну з дуже
політично мінливою пого
дою. Встигаєте тримати
ніс за вітром?
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– Україна, на моє глибоке пе
реконання, взагалі не типове
місце для кар’єри дипломата.
Ця моя думка. У дипломатії іс
нують свої не те щоб закони,
але встановлені правила. А в
Україні щодня змінюється по
літична ситуація. І вже з почат
ку 2004–2005 рр. сюди правильніше призначати тих лю
дей, які більше займаються щодня зовнішньою політи
кою, ніж адмініструванням. Я був на чолі місії ОБСЄ, чи
сельністю 350 чоловік, у березні 1998 р., коли були парла
ментські вибори в Україні. У нас нині близько шести пос
лів – це колишні політики.
– Подобається Україна?
– Так, країна не тільки величезна, а й дуже гарна та ба
гата. І тому, що ми сусіди, нам легше розуміти менталітет
один одного. Питання ж трансформації, це не тільки пи
тання законодавства. Насамперед, це питання менталіте
ту. Якщо держава, політична еліта, уряд хочуть працюва
ти ефективно, то вони мають подумати про те, що закон
сьогодні такий, а завтра інший. А менталітет не можна
змінити. Тут не тільки йдеться про те, як змінити еконо
мічний простір, юридичні умови, а як це пояснити і як от
римати довіру від населення.
– Новий рік зустріли в Україні?
– Так. І в нас звички змінюються. Коли я був молодий,
то це завжди була паті. Потім це свято стало більш сімей
ним. А сьогодні можна сказати, що в угорському співто
варистві з’явилися дві нові традиції. Перша – поїхати в
Південну Азію чи Африку. Інша – відкрите святкування
на вулицях Будапешта. І навіть погода нині цьому спри
яє. Я цього року теж святкував на вулиці. Спочатку була
вечеря, а потім ми з дружиною відправилися на Хреща
тик. Це одне із найчудовіших місць Києва, де люди мо
жуть вільно спілкуватися, є симпатичні місця, щоб поси
діти.
– У дива на Новий рік вірите?
– Моя дружина ще вірить. Я вже ні. Надто багато пере
жив у своєму житті й поганого, і хорошого. Та я один із
тих людей, які знають, що таке щастя. Адже я не тільки
встиг побачити, а й взяти участь у найцікавіших історич
них політичних і економічних змінах. А про дива... Швид
ше, як кажуть, «о сбыче мечт». Коли мені було 12 років, я
одержав домашнє завдання в школі. Твір на тему: «Ким ти
хочеш бути?» І я написав, що хочу стати дипломатом.
– Отже, мрії збуваються?!
– Безсумнівно. Та самі вони не здійснюються. Треба
працювати.
– Що Ви побажали б людям у Новому році?
– Стабільності, довіри своїх керівників, може, це звісно
й мрія. Не втрачати інтерес до гармонізації, модернізації.
Це не для того, щоб стати членом НАТО або ЄС, а для то
го, щоб люди жили краще. Поліпшення умов, поліпшення
розуміння. Та насамперед це залежить від самої людини.
В угорців із цього приводу навіть існує приказка: Segits
magadon mert as isten sem tud megsegiteni, що дослівно пе
рекладається як – допоможи собі сам, тому що крім тебе
самого навіть Бог тобі не допоможе.
Інтерв’ю Юлії ВАЛЄЄВОЇ

“Євросоюз, євроремонт,
єврозона – однокореневі слова”
Інтерв’ю з Надзвичайним і Повноважним Послом Словаччини в Україні Урбаном Руснаком
Урбан РУСНАК – Надзвичайний і Повно)
важний Посол Словацької Республіки в Ук)
раїні з лютого 2005 року. У 1990 р. закінчив
Московський інститут нафти та газу, у
1998 р. захистив дисертацію в університе)
ті м. Анкара. З 1992 р. працював у МЗС
Чехословаччини. З 1993)го – заступник на)
чальника 2)го територіального управлін)
ня МЗС Словаччини, яка 1 січня проголоси)
ла свою незалежність. У 1994–1998 рр. пра)
цював у Туреччині третім, пізніше другим
секретарем Посольства. У 1999–2000 рр.
– очолював Словацький інститут міжна)
родних досліджень, займався академічною
діяльністю. Викладав у Братиславському
економічному університеті на факульте)

– 1 січня 1993 р. було засновано Словацьку Республі
ку. 15 років тому Чехія та Словаччина мирно розпроща
лися. Як вдалося так інтелігентно розстатися?
– Між чехами і словаками ніколи не існувало глобаль
них протиріч, за всю історію спільного існування не було
жодного збройного конфлікту. Це й стало основою для на
шого цивілізованого та мирного „розлучення” з 1 січня
1993 року. Ми зважилися на цей крок через те, що в рам
ках існуючої на той час держави не змогли вирішити пи
тання, які постали перед словацьким суспільством. І хоча
стратегічні цілі чехів і словаків були подібними, – існува
ли різні погляди на вирішення окремих питань, у кожного
з нас був свій шлях. Шлях самостійного розвитку. Нині,
коли минуло стільки років, можна сміливо казати про те,
що розділення було успішним політичним кроком. 1 січня
1993 р. для Словаччини та Чехії – одна з найважливіших
дат в їхній історії. З’ясувалося, що величина та межі дер
жави – це не головне. Головне – цінності, на яких ця дер
жава ґрунтується. І нині для обох держав відкривається
простір для нового рівноправного й дружнього співісну
вання та партнерства. Сьогодні ми стали частиною сім’ї
європейських демократій, в якій допомагатимемо один од
ному.
– З 2004 р. Словаччина – у
НАТО та Європейському Со
юзі. З 1 січня 2008 р. – отрима
ли запрошення до єврозони.
– Так. Це своєрідний подару
нок до Дня незалежності. Сло
ваччина стала 16 країноюучас
ницею зони євро і другою (піс
ля Словенії) з країн Східної
Європи. Таким чином, Словач
чина виступає на чолі країн Ви
шеградської четвірки. Словач
чина досягла цього завдяки хо

ті міжнародних відносин. Володіє шість)
ма мовами – англійською, російською, ту)
рецькою, французькою, угорською та ук)
раїнською.
Пан Руснак завжди чітко висловлює
свою позицію та не користується езопо)
вою мовою, чим відрізняється від своїх ко)
лег з дипломатичного корпусу. Напевно,
дається взнаки перша вища освіта. Адже
всі політики та бізнесмени, котрі хоч
якось пов’язані з нафтою і газом, звикли
висловлюватися прозоро, чітко, зрозумі)
ло, тобто без сентиментів.
Часопис “Зовнішні справи” напередодні
Нового року звернувся до пана Урбана Рус)
нака з запитаннями:

рошим темпам розвитку економіки та привабливій інвес
тиційній політиці, бо саме вона дозволила забезпечити
значний приріст іноземного капіталу, зокрема, до автомо
більної промисловості та галузі високих технологій.
У кожної країни — свій шлях. Є спільна мета, але почат
кові дані чи стартовий майданчик у кожної країни свої.
Словаччина підписала договір про вільну торгівлю з ЄС
ще в рамках Чехословаччини в 1991 році. Вступили ми до
Євросоюзу в 2004. До країн Шенгенського договору ми
приєдналися в січні 2008, а до країн євро приєднаємося 1
січня 2009 року. Тобто весь процес інтеграції Словаччини
займав без малого 20 років. При цьому потрібно зазначи
ти, що кожне подальше приєднання країн до ЄС стає деда
лі складнішим. І для цього є об’єктивні причини. Євросо
юз не стоїть на місці. Він змінюється і тому інтеграція пог
либлюється. Скажімо, Австрія, Швеція, Фінляндія всту
пали в 1995 році за одних умов, а ми – уже за інших. У
2004 році євроінтеграція була вже глибшою: існувала єв
розона і діяв Шенгенський договір. Мені дуже складно
сьогодні сказати, що являтиме собою Євросоюз через
15–20 років (саме стільки років потрібно на підготовку
будьякої країни до вступу до ЄС) і до якої Європи інтег
руватиметься Україна. І шлях, залежно від часу, завжди
відрізняється. Наприклад, словацький шлях до ЄС завжди
відрізнятиметься від українського. Однак загальні законо
мірності й логіка цього процесу — одні й ті самі.
The interview with Urban Rusnak, the ambassador of Slovakia to
Ukraine, touches on the political processes, which took place in
CzechoSlovakia 15 years ago, such as the accession of Slovakia
to NATO and the European Union, the basics which need to be
established for any country that wishes to become a member of
these international organizations. The Ambassador discussed the
similarities and differences between the two countries’ popula
tions’ approaches to NATO membership and detailed the Slovak
government’s program to resolve this question.
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Суть у тому, що країна, яка перебуває поза ЄС, хоче при
єднатися до співтовариства, де є свої правила та закони,
нормативна база, принципи поведінки. Природно, що той,
хто приєднується, поперше, має сам підняти себе на та
кий рівень, щоб, приєднавшись, не порушити роботи єди
ного цілого. Тож уся інтеграція та підготовка до неї поля
гає в тому, що країнакандидат, яка бажає в майбутньому
приєднатися до Євросоюзу, має повністю привести свою
нормативну базу у відповідність до ЄСівської. Наскільки
я розумію, в Україні справді ситуація складна, оскільки
основна законодавча база успадкована з часів колишнього
СРСР, і тому вона принципово не сумісна з тією, яка пра
цює в ЄС. Іншими словами, Україні потрібно переписати
все законодавство. До речі, Словаччина також зустрілася з
цією проблемою. Це було складне, проте здійсненне зав
дання.
Друга проблема стосується економічного розвитку. Як
що країна хоче ввійти в загальний ринок Євросоюзу, вона
повинна мати високий рівень розвитку. Звичайно, йдеться
не про стовідсоткову відповідність середньоєвропейсько
му рівню. Наприклад, Словаччина на момент приєднання
досягла понад 50% цього рівня.
На мій погляд, будьяка країнакандидат має відповіда
ти такому рівню. Інакше інтеграція неможлива. Важливим
також є те, що, окрім правової та економічної модернізації,
має відбутися й перебудова мислення. Всі громадяни зо
бов’язані дотримуватися законів. І чим швидше це відбу
деться, тим краще. Адже вся країна має пристосуватися до
стилю роботи Євросоюзу. З іншого боку, ЄС також має бу
ти готовий до приєднання України. Це друге велике зав
дання, яке стоїть перед тими, хто справді щиро перекона
ний у тому, що Україна потрібна Європі. Однак це не ста
неться автоматично. Якщо Україна не досягне відповідних
критеріїв, ніхто її до ЄС силоміць не тягнутиме. Однак,
мені здається, що ми зрушили з „мертвої точки”. Європа
має переварити велику хвилю розширення, яка сталася в
2004 і 2007 роках, Євросоюз має звикнути до цього та
спрацюватися. Я переконаний, що в ході цього звикання,
коли стане очевидно, що ЄС приносить користь не тільки
тим, хто приєднався, а й країнамзасновникам Євросоюзу,
– і тоді відбуватиметься стриманість стосовно наступних
розширень. Потрібно зрозуміти, що Європа трохи втоми
лася, однак процес розширення неминучий.
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Традиційна щорічна зустріч із керівниками диппредставництв
і міжнародних організацій. 7 лютого 2008 року

– Експерти вважають, що прийняття Болгарії та Руму
нії до ЄС і НАТО сталося через суто стратегічні мірку
вання. Чому так само не можна поставитися до України,
яка займає важливе становище в Європі?
– Я хотів би звернути увагу на помилковість думок про
те, що будьяка з країн, які приєдналися до ЄС, не досягає
базових стандартів. Переконаний у тому, що нормативна
база в названих країнах на 100% відповідає європейській.
Понад те, вона виконується. Одна річ — написати закон, а
інша — жити за законом. Я вважаю, що і в Румунії, і в Бол
гарії, з цієї точки зору, проблем немає. Не можна дивитися
на партнера крізь призму стереотипів, які колись склали
ся. Я чудово знаю про це з досвіду своєї країни. Словаччи
на також мала відчуття, що ми є важливою країною, яка до
того ж знаходиться в центрі Європи, і тому складно навіть
уявити, щоб НАТО розширювалося без нас, приймаючи
до свого складу інші країни. Виявилося, що ці наївні уяв
лення частини словацької еліти про стратегію та геополі
тику, були помилковими. Якщо не виконувати базових
критеріїв НАТО, жодна стратегія та геополітика не вря
тує. Країну, яка не готова виконати мінімум вимог через
стратегічні міркування, ніхто нікуди втягнути не може, та
й не буде.

– Ваша країна під час інтеграції в НАТО змогла подо
лати недовіру, яка існувала серед словаків до цієї органі
зації. Яким чином словацькому уряду вдалося перекона
ти більшість громадян у доцільності вступу в Альянс?
– Справді, щодо натовської проблематики між нашими
країнами є багато як спільного, так і відмінного. У момент
утворення Словаччини в 1993 р. у всіх державних програ
мах і стратегіях було прописано: основною метою зовніш
ньої політики Словаччини є вступ до ЄС і НАТО. Проте
водночас уряди виконували ці програми порізному й по
різному розуміли, яким шляхом йти до цієї мети. Одні
вважали, що нас усе одно мають прийняти, бо ми є мостом
між Сходом і Заходом, транзитною територією. Набір зна
йомий. У квітні 1997 р. ми навіть проводили референдум
щодо вступу в НАТО, у момент, коли нас ніхто ще туди не
запрошував. Через погану явку населення референдум був
визнаний таким, що не відбувся. На нього прийшло 10%
виборців при кворумі 50%. Це сталося напередодні саміту
в Мадриді, коли було прийняте рішення про запрошення в
НАТО Польщі, Угорщини та Чехії. А Словаччину не зап
росили. Це стало для нас великим розчаруванням.
У 1999 р. тогочасний словацький уряд почав інтенсивно
займатися питанням вступу до НАТО. На той момент під
тримка Альянсу з боку населення становила приблизно
30%. Слід зазначити, що в 1998–1999 рр. сталося загост
рення ситуації в Косово, розпочалися операції НАТО в
Югославії. Більшість словаків симпатизувала сербам. То
му з боку уряду було важко, й навіть мужньо, провести
чіткий непохитний шлях на вступ у НАТО за умови, що
70% словаків були не переконані в правильності цієї ідеї.
Ми тоді відкрили Альянсу всі коридори, надали логістич
ну підтримку. Загалом намагалися діяти так, неначе де
факто ми були членом НАТО. Проте тоді стало зрозуміло,
що НАТО не може нас запросити, поки не буде підтримки
населення. Бо Альянс діє за принципом консенсусу. Не
може бути так, що сьогодні в нас — один уряд, який хоче в
НАТО й підпише всі відповідні документи, а завтра уряд
зміниться й скаже: „А ми не хочемо”. Коли роблять запро
шення до НАТО, однією з найважливіших умов є зрозумі
ла та чітка підтримка вступу країни в НАТО.
– І що ж почав робити уряд, щоб переконати грома
дян?

Прем’єрміністр України Юлія Тимошенко та Урбан Руснак
на зустрічі голови уряду з послами країнчленів ЄС
у Києві 12 грудня 2008 р.

– Було розроблено спеціальну програму, виділені кошти
та визначені основні групи, які чинили опір ідеї вступу
Словаччини в НАТО. Уряд вів чітку роботу з цими фокус
ними групами населення. Можу зазначити, що в основі ко
мунікаційної стратегії держави було закладено розуміння
— люди праві в тому, що хвилюються за своє майбутнє.
Якщо в них є запитання, то їм потрібно дати чесну відпо
відь. І уряд має враховувати ці запитання й побоювання з
наближенням до НАТО. Якщо ми хочемо, щоб населення
підтримало цей курс, потрібно дати йому відповіді на за
питання, які є легітимними.
– Які ж запитання ставили тоді словаки?
– Набір запитань, напевно, схожий у всіх країнах. По
перше, чи будуть солдатипризовники гинути в закордон
них місіях? Подруге, чи не розвалиться словацький
ВПК? Потретє, чи не зробить членство в НАТО Сло
ваччину мішенню для терористичних атак? Як членство в
НАТО впливатиме на економічний та соціальний розви
ток країни? Різні групи населення не однаково ставилися
до цих запитань. Ми розпочали з запитання щодо служби
в армії та участі військовослужбовців у закордонних місі
ях. Населенню роз’яснили, що під час вступу в НАТО бу
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де проведено реформу збройних сил, яка веде за собою
скасування строкової служби. Відразу підвищилася кіль
кість прибічників вступу в НАТО серед молоді, яка мала
проходити військову службу, та серед їхніх дружин, дівчат
та матерів.
Наступним болючим питанням була доля словацького
ВПК, який в основному базувався на радянських ліцензі
ях і був задіяний в міжнародному розподілі праці в рамках
Варшавського договору. На початку 1990 р. усі попередні
напрацювання зійшли нанівець. Завжди стояло питання
про ліцензійну політику Росії, яка не сприяла тому, щоб
Словаччина продовжувала залишатися її прямим конку
рентом. Тому в 1998 р. від словацького ВПК залишився
один міф. Уціліло тільки напрацювання, яке базувалося на
словацькій інженерній думці й розробках словацького
конструкторського бюро. Це були артилерійські системи,
техніка та засоби хімічного захисту. Тому ті, хто залишив
ся в словацькому ВПК, розуміли, що майбутнє — тільки у
вступі в НАТО і в кооперації з розвиненими країнами, з
допомогою яких можуть прийти нові технології та інвес
тиції.
Щодо ціни вступу в НАТО, прямий внесок Словаччини
становить близько 5% від оборонного бюджету країни, що
становить 1,5–1,8 % від загального бюджету. Це невелика
сума, особливо з огляду на те, що НАТО дає політичні
гарантії. Зважаючи на невелику територію Словаччини,
порівняно зі своїми сусідами, вона отримала великий
виграш від вступу в НАТО. І обійшлося це дешевше, ніж
варіант нейтралітету. Потрібно розуміти, що нейтралітет,
який існує в Швеції чи Швейцарії, є особливою формою.
Ці країни впродовж десятків років вкладають величезні
кошти у підтримку та розвиток ВПК і своєї обороноздат
ності. Словаччині була не прийнятна така форма нейтра
літету, оскільки в неї немає ані географічних даних, ані
потенціалу. Таким чином, на всі запитання були дані від
повіді.
Якщо провести паралель з Україною, то перед нею стоїть
дуже багато подібних питань. І на багато з них можна
знайти такі самі відповіді. І те, що український уряд свого
часу прийняв програму інформування населення щодо
НАТО, демонструє, що є бажання й політична воля керів
ництва країни ознайомити населення з перевагами вступу
до Альянсу. Самі українці вирішуватимуть, вступати Ук
раїні до НАТО, чи ні. Тут ми можемо трошки допомогти й
намагаємося пояснити нашим українським партнерам,
яким чином краще організувати цю кампанію. Бо, повто
рюся, насамперед необхідно просто й доступно пояснити
людям переваги вступу. Можна навіть на простих прикла
дах, – нині всі прагнуть у власному помешканні зробити
так званий „євроремонт”,
– бо знають, що це краще,
якісніше і зручніше, ніж
так, як робилося раніше...
– Останні хвилі розши
рення ЄС фактично свід
чать про те, що вступ до
НАТО є наче запрошен
ням до ЄС...
– Прямого зв’язку між
Пам’ятник сантехніку
вступом до НАТО та ЄС
в Братиславі
не існує. Якщо вступ до
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ЄС стосується інтегра
ції всього суспільства,
то вступ до НАТО є
трохи простішим. Базу
ючись на тих самих цін
ностях: свобода слова,
демократія, вільний ри
нок, вступ до Альянсу
вимагає перебудови ли
ше сектора безпеки.
НАТО — це міжурядо
ва організація. Потріб
но розуміти, що, став
ши членом НАТО, кра
їна стає учасником ор
ганізації, яка приймає
спільні рішення про те,
буде Україна членом
ЄС чи ні. Успішна та правильна робота в НАТО приско
рює питання євроінтеграції. При цьому люди здобувають
навички роботи в міжнародному організмі, який працює
на принципово інших умовах, ніж Варшавський договір. В
НАТО рішення приймається спільно представниками
державучасниць, які сидять за одним столом. Якщо хоча
б одна з країнучасниць НАТО буде проти якогось кон
кретного заходу, тоді увесь Альянс, як організація, не бра
тиме в ньому участі. Прикладом цього може служити вій
на в Іраку, коли Німеччина, Франція, Бельгія, Канада від
мовилися брати участь у цій війні. Деякі країни, виходячи
зі своїх міркувань, підтримали США. Однак НАТО як ор
ганізація не була задіяна в цій війні.
– Зараз в Україні підтримка населенням НАТО збері
гається на низькому рівні. Причиною цьому стали прези
дентські та парламентські вибори, коли деякі партії, на
магаючись заручитися підтримкою виборців, вели агре
сивну кампанію проти НАТО. Чи не вважаєте Ви, що по
літична еліта має бути відповідальною і керуватися під
час виборчих кампаній не тактичними, а стратегічними
міркуваннями?
– Я вважаю, що було б дуже нерозумно, якби в майбут
ній виборчій кампанії НАТО постало одним із тих ключо
вих питань, яке могло б розділити політичні партії та елек
торат. Напевно, будуть політичні сили з лівого чи з право
го фронту, для яких це питання принципове. Якщо політи
ки основних політичних партій зможуть піднятися над
цим питанням і не зловживати ним під час виборів, а зали
шать його на розгляд вже новому парламенту, – тоді з’я
виться можливість справді спокійно та ефективно інфор
мувати населення, щоб дати людям можливість розібра
тися. Важливо налаштувати суспільство на те, що україн
ський народ має ухвалити зважене рішення, виходячи зі
своїх національних інтересів, а не інтересів якихось третіх
країн. Однак, такий діалог можливий лише в тому випад
ку, коли для нього будуть умови. Люди мають усвідомити,
до чого приведе вступ до НАТО. От і все.
А закінчити хотілося б, всетаки, побажанням усім міц
ного здоров’я, щасливого життя, удачі, радості. Щоб зима
була сніжною, а літо спекотним. Щоб кожний наступний
рік для кожної людини був кращим, ніж попередній.
Інтерв’ю Юлії ВАЛЄЄВОЇ

International Visegrad Fund
Наша довідка:
Міжнародний Вишеградський
Фонд (International Visegrad Fund)
був заснований у 2000 році, після
підписання відповідного договору
прем’єр)міністрами Чехії, Угорщи)
ни, Польщі та Словаччини з метою
підтримки спільних проектів у га)
лузі культури, освіти та науки. З
2005 року IVF став допомагати й
талановитим українським студен)

там. Якщо бути точними, 127 укра)
їнських студентів на сьогодні отри)
мали стипендію в розмірі 581 500
євро. Також фінансується 5 освіт)
ніх українських програм вартістю
23 000 євро. Якщо додати, що з мо)
менту свого заснування фонд зага)
лом підтримав 1700 проектів і на)
дав 380 стипендій, то проста ма)
тематика покаже, наскільки сер)
йозна допомога надається україн)
цям, які прагнуть отримати хоро)

– Пані Анар, Ваша поява в такій поваж
ній організації, це данина традиціям? Ад
же завжди дружини перших осіб займа
ються благочинністю, очолюють різно
манітні гуманітарні фонди…
– Я займаюся цим, тому що цього вима
гає час. Однак Міжнародний Вишеград
ський Фонд – не благодійна організація.
Це – фонд із надійною, прозорою фінансо
вою системою, від якої не можна відхили
тися ані праворуч, ані ліворуч. До бюдже
ту IVF, який становить 5 мільйонів євро,
щорічно впродовж місяця березня в однаковому розмірі
надходять гроші від кожної з чотирьох країнзасновниць.
У нас сувора бухгалтерія, в якій усе звітується до цента.
Кожна стипендія, кожна програма. Адже це податки на
ших співгромадян. Долю нових проектів та їхнє фінансу
вання вирішує Рада Послів, акредитованих в країні, яка
головує у поточному році. Та при цьому ані Рада Послів,
ані виконавчий директор не вирішують, чи відкриється,
наприклад, стипендіальна програма в Україні. Це вирішу
ється на більш високому рівні, під час конференції Мініс
трів закордонних справ. І Україна – перша держава поза
межами „Вишеградської четвірки”, якій наш фонд почав
надавати кошти. Це – перша країна, якій ми відкрилися.
– Наскільки реально потім українським студентам от
римати роботу в країнах IVF? Тобто, чи особливо обда
рованим реально бути поміченими і запрошеними до
якоїсь фірми чи державної установи?
– Це теоретично можливо. Деякі з аспірантів, які приї
хали до нас у 2005 році, вже отримали престижну роботу
за кордоном, інші влаштувалися на державній службі та в
корпоративному секторі в Україні.
Однак перед фондом не стоїть мета працевлаштування
стипендіатів. Фонд підтримує програми, які існують для
отримання знань. У травні 2004го ми вступили до Євро
союзу, і тими коштами, які до цього надавалися власним
студентам та аспірантам на outgoing, – щоб вони могли за
бажанням виїхати до країн ЄС чи Америки, – ми виріши
ли поділитися з українськими студентами. Адже після
вступу до ЄС відпала необхідність фінансування наших
студентів. Треба чесно сказати, що поштовхом для такого
рішення стала помаранчева революція, велика зацікавле
ність та надії, пов’язані з Україною на початку 2005 року.

шу освіту. Останній строк подан)
ня документів на наступний ака)
демічний рік спливає 31 січня. І як
правильно оформити заявку, док)
ладно пояснюється на сайті www.
visegradfund.org. Про стипендійну
програму Міжнародного Вишеград)
ського Фонду розповідає його коор)
динатор в Україні Анар Руснакова,
дружина Надзвичайного і Повно)
важного Посла Словацької Респуб)
ліки в Україні.

– Скільки грошей закладено до бюд
жету фонду на 2009 рік? І, враховуючи
світову фінансову кризу, чи не буде зак
рито стипендіальні програми, чи не від
будеться їхнє урізання?
– У 2009–2010 рр. на стипендіальні
програми для України планується виділи
ти 512 тисяч євро. 8 тисяч євро – на одну
людину на два семестри. Три тисячі фонд
сплачує на університетський рахунок і
п’ять тисяч студент отримує на свій бан
ківський рахунок. Тобто молода людина
сама може розпоряджатися цими грошима на власний роз
суд. Також хотіла б звернути увагу на те, що конференція
міністрів закордонних справ рекомендувала прем’єрмі
ністрам чотирьох країн у 2010 році збільшити загальний
бюджет Міжнародного Вишеградського Фонду на один
мільйон євро.
– Чи реально поїхати за рахунок фонду, скажімо, „по
знайомству”?
– Це виключено. Така система. Суворе тестування без
особистої присутності. Для українських студентів співбе
сіди не передбачено. Тому документи, які вони відправля
ють – це, власне кажучи, їхнє обличчя. До заповнення за
явки треба підійти дуже відповідально, детально продума
ти та обґрунтувати мету свого навчання, – що саме вони
хочуть отримати в обраному вузі. Для аспірантів таким
документом буде їхній робочий план – що саме вони зби
раються виконувати. Насамперед, треба уважно прочита
ти в Інтернеті всі умови. Також слід зауважити, що сту
дент може обрати не лише державний, а й приватний уні
верситет у країнах V4. Це його право та його вибір. До за
яви необхідно додати довідку про навчання зі свого укра
їнського вузу та виписку оцінок за останній семестр. Заяв
ки можуть подаватися вже студентами 2го курсу. Аспі
ранти мають вказати тему своєї наукової роботи. Найпо
ширеніша помилка, якої припускаються студенти, – це те,
що вони заходять на сайт, дивляться розклад і подають за
явку, забуваючи вказати, що саме вони хочуть отримати
від обраного університету. Я як координатор Міжнародно
го Вишеградського Фонду можу надати консультацію з
усіх питань, що стосуються стипендіальної програми, мо
жу допомогти при заповненні заявки, вкажу на помилки.
Усі документи надсилаються до Братислави. Секретарі
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ат фонду попередньо перегляне та зареєструє документи,
дасть їм номер. Після цього в кожній столиці вишеград
ських країн збираються члени чотирьох комісій. Кожного
разу це різні дуже поважні люди, здебільшого професори,
вчені, доценти, наукові співробітники, представники мі
ністерств. Тому говорити про заангажованість безпідстав
но. До того ж, комісія не вибирає студентів, вона оцінює
пакет документів, виставляючи бали, – так званий рейтин
глист. Про все це можна довідатися на нашому сайті. І ко
жен претендент відразу може побачити, скільки балів він
отримав і який конкурс у фонді до вузів тієї чи іншої кра
їни.
– Правила вступу якимось чином змінювалися для Ук
раїни?
– Так. Українські студенти та аспіранти отримують сти
пендію на 1000 євро більшу, ніж іноземці, які приїздять
навчатися до іншої країни. Під час навчання за власним
бажанням українські студенти та аспіранти можуть влаш
товуватися на роботу. Фонд не обмежує їх у пересуванні –
вони вільні люди. Список вишеградських стипендіатів
відправляється у кожне посольство і щодо них застосову
ється спрощена схема отримання віз. Навіть якщо стипен
діат на момент виїзду має сім’ю, дитину, – він може їхати з
ними. Це його вибір. І своїми грошима він розпоряджаєть
ся сам. Аспіранти з сім’єю завжди забезпечуються житлом,
їм завжди надаються хороші умови. Адже за нашими пра
вилами аспірант – це колега.
– Чи існує можливість навчатися кілька разів?
– Так. Ми маємо такі приклади. Це кілька студентів,
яким пощастило три роки поспіль отримувати стипендію.
– А чи існували випадки, щоб людина вступила до уні
верситету, а потім, скажімо, банально прогулювала лек
ції, „вдихаючи” повітря свободи, тощо?
– За чотири роки у нас було лише два такі випадки. Хо
ча ці студенти не були двієчниками. Просто, наприклад,
від самого початку аспірант запланував, що половину часу
він проводитиме в Україні, – а це не сподобалось його на
уковому керівникові. В результаті фонд не доплатив аспі
ранту гроші. У другому випадку керівник вирішив, що ро
бота студента списана з існуючої статті, – а до плагіату в
будьякій країні ставляться негативно. Проте, позитивних
прикладів існує набагато більше. До нас їдуть справді здіб
ні студенти й у багатьох випадках професори відстоюють

інтереси своїх студентів. Треба сказати, що підготовка сту
дентів в українських технічних вузах дуже сильна. У та
ких студентах дуже зацікавлені наші університети, навіть
просять продовжити їм навчання ще на один рік. Та все за
лежить, насамперед, від студента, від того, наскільки доб
ре він напише в листі про своє навчання чи дослідницьку
роботу в університеті (це мають бути 2–3 сторінки). Після
цього ми видаємо книжку кращих робіт наших студентів.
Взагалі ж, коли ми розпочинали стипендіальну програ
му, вона стосувалася лише аспірантів, а студентська з’яви
лась два роки тому. Бо студенти – це більш проблемна гру
па. Аспіранти – дорослі люди, які мають перед собою чіт
ко окреслену мету, знають, що роблять. Вони мають науко
ві теми, зв’язки, контакти, і головне – мають свого керів
ника. А студент, як мені пояснили в одному чеському уні
верситеті, це – „кіт, який гуляє сам по собі”. Яким чином
його контролювати? Врешті, нам удалося зацікавити уні
верситети брати й студентів також.
Нині змінилося багато правил, запровадження яких
спочатку домагалися українські студенти і аспіранти. Ад
же життя не стоїть на місці. І фонд розвивається разом із
тими, кому надає допомогу. Якщо зникне зацікавленість у
програмі, то вона також зникне. Та поки що інтерес до
програми зростає. І якщо раніше студентів більше цікавив
гуманітарний напрям – юриспруденція, філософія, полі
тологія, філологія, мовознавство, то нині це – 50 на 50.
Слід також зазначити, що більш активна, ніж інші, Захід
на Україна і, звичайно ж, Київ як столиця.
– Введення в Україні Болонської системи допомогло
українським студентам швидше увійти в європейське
навчання?
– Україні треба трохи дозріти. Радянська система мала
також свої позитивні якості. Процес переходу займе якийсь
час, адже країна велика, потенціал великий, людей багато.
У нас у Словаччині вже існувала європейська система ос
віти, тому такий процес відбувся швидше. Та, навіть при
існуючій в наших вузах Болонській системі, не гарантова
но автоматично, що, виїжджаючи на навчання до іншої
країни, студент не втратить рік. Це завжди вирішується ін
дивідуально у кожному конкретному випадку. І хоча укра
їнським студентам не до вподоби, що у Болонській систе
мі відсутній залік „автоматом”, – вони добре навчаються і
за нової системи, й за старої. Знаходять вихід.
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До речі, студенти„діди” мають змогу поділитися влас
ним досвідом з „новачками” під час спільних прийомів, які
ми проводимо влітку.
Останнім часом дуже популярною стала Угорщина, де
знаходиться заснований на кошти Дж. Сороса приватний
ЦентральноЄвропейський університет, вартість навчан
ня в якому становить 12 тисяч євро на рік. Та в нас є сту
денти, які виявили бажання навчатися саме в цьому уні
верситеті. Ми сплачуємо 3 тисячі євро, все інше сплачу
ють спонсори.
– Ви з такою любов’ю розповідаєте про фонд, як про
власну дитину. Чоловіки, як правило, оперують лише су
хою мовою цифр…
– Поперше, це навіть більше, ніж моє дітище. Подруге,
у мене діти – студенти. І я прекрасно розумію їхні потре
би. До речі, наша програма існує й навпаки, тобто в нап
рямку до України. Бо є інтерес до українських університе
тів, – до вивчення мовознавства, навчання на фізикомате
матичних факультетах. Це престижно. А українським ву
зам, на мій погляд, вигідно брати до себе наших студентів.
Адже гроші, які отримує університет за цих студентів,
можна використовувати як завгодно, – ми не вимагаємо
від них звітувати за кожне євро. І це вони також цінують.
– Нещодавно, один із науковців, викладач столичного
вузу, який читає лекції понад сорока років, із сумом заз
начив, що нинішні студенти відрізняються від тих, які

слухали лекції навіть де
сять років тому. Що во
ни втратили систем
ність. Ви можете пого
дитися з цим?
– Життя не стоїть на
місці, світ змінюється,
змінюємося й ми. Та най
краще підлаштуватися
до нових змін і вимог
З чоловіком на відпочинку
завжди вдавалося студен
в Карпатах
там. На мій погляд, сьо
годнішні студенти більш практичні, ніж колись були ми. А
ще в нас не було такого вибору, як у них. Вони мають біль
ше можливостей, а отже, їм треба краще працювати над со
бою. Ми більше часу проводили в бібліотеках, а сьогодніш
ній вільний доступ до Інтернету надає зовсім інші можли
вості миттєвого отримання інформації. Ми були в тісному
контакті зі своїм професором. А це – не лише передача ве
личезного багажу знань, а ще й якогось внутрішнього теп
ла і світла, що допомагало студенту зробити свій вибір і
сказати: „Так, це моє”. І нам би дуже хотілося через наш
Міжнародний Вишеградський Фонд допомогти обдарова
ним студентам зробити свій правильний вибір, отримати
бажану освіту, щоб із впевненістю крокувати життям далі.
Інтерв’ю Юлії ВАЛЕЄВОЇ

Казимир Малевич – міст через покоління
З нагоди 130ї річниці від
дня народження у Києві ви
датного українського митця
польського походження Ка
зимира Малевича Поль
ський інститут ініціював
Мистецьку премію, що но
сить його ім’я. За задумом
організаторів, премія вруча
тиметься один раз на 2 роки
і адресуватиметься худож
никам віком до 40 років, на
родженим в Україні, які
роблять вагомий внесок у
розвиток сучасного мистец
тва. Мета премії – не тільки
підтримка
талановитих
майстрів, а й активізація ро
боти культурних інституцій
України, адже висувати
претендентів мають право
лише організації, які пра
цюють у сфері культури та
мистецтва.
Фіналістів першої Мис
тецької премії імені Кази
мира Малевича визначали
представники організацій
засновників – Польського
інституту в Києві, Центр су
часного мистецтва „Уяздов
ський замок”, Фонд „Open

Ukraine”, Інститут Ада
ма Міцкевича, Фундації
„Центр сучасного мистец
тва”. Загальна сума грошо
вої винагороди сягнула 20
тисяч євро.
Щасливого володаря пер
шої Мистецької премії імені
Казимира Малевича назвав
на урочистому прийомі
Надзвичайний і Повноваж
ний Посол Республіки
Польща в Україні пан Яцек
Ключковскі.
Поважне
Міжнародне
журі віддало цьогорічну пе
ремогу 35річній Алевтині
Кахідзе, випускниці гра
фічного відділення факуль
тету графічного дизайну
Академії образотворчого
мистецтва та архітектури
(м. Київ), яка була номіно
вана Академією Ян Ван
Ейк, Маастріхт (Нідерлан
ди). Киянка Алевтина Ка
хідзе як учасниця групових
художніх виставок відома
далеко за межами України
– у Бельгії, Нідерландах,
Великобританії, Польщі,
Словенії, Німеччині, Данії,

Швейцарії. Персональні
виставки Алевтини „Запро
шення до Австралії, або
Музей однієї історії”, „Тіль
ки для чоловіків, або Суд
женийряжений з’явись ме
ні в дзеркалі”, „Шопінг”
відбулися в Україні, а „I
don’t need it\I wont it” – у
Нідерландах.
Премія Малевича стала

Посол Яцек Ключковскі
з переможницею
Алевтиною Кахідзе

другою мистецькою нагоро
дою, ініційованою Поль
ським інститутом у Києві.
(Засновану у 2007му Літе
ратурну премію ім. Джозе
фа КонрадаКоженьовсько
го отримав минулого року
письменник Тарас Прохась
ко).
Інформація „З.С.”

Єжи Онух, директор
Польського інституту в Києві,
голова журі, і Надзвичайний
і Повноважний Посол
Республіки Польща в Україні
Яцек Ключковскі під час
урочистої церемонії
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Дипломатія доби
глобалізації:
нові виклики та завдання
(Закінчення. Початок у “ЗС” №12 за 2008 р.)

Борис ГУМЕНЮК,
ректор Дипломатичної академії України
Поруч із новими, які ви
никли нещодавно, у дипло
матії залишаються її кла
сичні функції та форми ді
яльності, на які глобаліза
ційні процеси та світовий
розвиток наклали свій від
биток. Одним із головних
класичних завдань чи фун
кцій є забезпечення націо
нальних інтересів, реаліза
ція зовнішньополітичного
курсу країни. Вказане зав

дання виконується дипло
матією з моменту створення
національних держав. Сьо
годні воно є не менш акту
альним, ніж у минулому,
про що свідчать положення
ст. 4 Закону України „Про
дипломатичну службу” від
20 вересня 2001 року, де вка
зана функція – серед най
перших та найголовніших.
Дипломатія забезпечує на
ціональні інтереси та реалі

зацію зовнішньополітично
го курсу шляхом різнома
нітних заходів, серед яких
можна виділити діяльність
глав держав та урядів, мініс
трів закордонних справ,
дипломатичних представ
ництв за кордоном, делега
цій на міжнародних конфе
ренціях тощо.
У сучасному світі, у кон
тексті дедалі більшої його
глобалізації, національним
інтересам держави має від
повідати розвиток її співро
бітництва в політичній, еко
номічній, торговельній, нау
ковій, культурній та інших
галузях. Однак, залежно від
конкретної ситуації та фор
мування національних інте
ресів на тому чи іншому ета
пі розвитку країни, акцент
має робитися на певному
типі співробітництва. Зок
рема, на нашу думку, одне з
центральних місць у дипло
матичній діяльності Украї
ни повинно займати еконо
мічне співробітництво. Еко
номічна ситуація в нашій

Учасники саміту “великої вісімки”
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країні сьогодні є досить
складною, а тому налагод
ження та забезпечення
ефективних економічних
зв’язків і контактів з інозем
ними державами конче пот
ребують підтримки профе
сійної кадрової дипломатич
ної служби.
Проблеми дослідження
теоретичних і практичних
аспектів інтенсифікації Ук
раїною діяльності у сфері
економічної дипломатії на
даний час є особливо акту
альними з огляду на розви
ток процесів глобалізації.
Вона справедливо вважаєть
ся основною економічною
тенденцією сучасності. З
поглибленням інтеграції ук
раїнського господарства у
світову економіку, супро
воджується зростанням її
відкритості та одночасно по
силенням вимог стосовно
необхідності забезпечувати
національні інтереси, стій
кий розвиток та економічну
безпеку країни. Процеси
глобалізації, які охоплюють

численні сторони суспіль
ного життя, серед яких на
самперед слід виділити еко
номічні відносини, не мають
однозначного характеру. З
одного боку, ці процеси вка
зують на нові перспективи
для прискорення зростання
власного господарства та
підвищення рівня добробу
ту населення, в чому заці
кавлені усі країни без ви
нятку. З іншого ж – посилю
ють невизначеність і неста
більність у світовому госпо
дарстві, надають розвине
ним країнам, передовсім –
країнамлідерам,
значно
більші можливості для от
римання переваг. Вказане
викликає необхідність не
лише проведення модерні
зації традиційних інстру
ментів міжнародного еконо
мічного співробітництва, а й
забезпечення активізації по
шуку нових, адекватних су
часним викликам та умовам
економічної взаємодії дер
жав. Міжнародні проблеми
зазвичай вирішуються дип
ломатичним шляхом, зокре
ма й за допомогою еконо
мічної дипломатії. Її складо
вими, як і дипломатії взага
лі, є односторонні офіційні
заяви та засоби впливу на
партнерів, а також двосто
ронні, регіональні чи бага
тосторонні перемовини та
домовленості з питань роз
витку господарчих відно
син, включаючи уніфікацію
правил поведінки, опрацю
вання зустрічних кроків із
уникнення перешкод чи
створення більш сприятли
вих умов для транснаціо
нальної діяльності підпри
ємців. З розвитком глобалі
зації швидко зростають й
масштаби міжнародних тор
говельноекономічних
зв’язків, збільшується кіль
кість їх безпосередніх учас
ників, оновлюються та уск
ладнюються форми вказа
них зв’язків. За умов стихії
ринкового
господарства,
конкуренції, що загострю
ється, у ролі головної її ру
шійної сили на світовому
ринку дедалі частіше вини
кають загальні проблеми,

Виступ Президента України В. Ющенка на Конгресі ЄС

які потребують спільного
пошуку вирішення їх, а та
кож конфлікти, що можуть
бути врегульовані лише на
регіональному та багатосто
ронньому рівнях. Спільні
зусилля учасників міжна
родних організацій та фору
мів дозволяють за допомо
гою економічної дипломатії
знаходити компроміси між
урядами в інтересах усіх чи
більшості членів світового
співтовариства, отримувати
багатьом країнам вигоду від
використання міжнародних
механізмів та процедур, мі
німізувати можливість на
несення шкоди від зовніш
ньоекономічної діяльності
транснаціональних корпо
рацій з монополізації пере
ваг глобалізації.
Сучасна економічна дип
ломатія відрізняється дина
мізмом, наступальним ха
рактером, значною відкри
тістю, розширенням та уск
ладненням інструментарію,
що використовується, бага
товаріантністю та високою
рухомістю
просторових
конфігурацій. Різноманітні
рівні економічної диплома
тії – багатосторонній, плю
рилатеральний (регіональ
ний і міжрегіональний, ін
теграційний) та двосторон
ній – дедалі тісніше взаємо
діють та доповнюють один
одного, створюючи при цьо
му більш сприятливі мож
ливості для ефективного за
безпечення національних
інтересів за умов глобалі
зації.

Економічна дипломатія
сьогодні – це найважливі
ший важіль зміцнення між
народної конкурентоспро
можності країни, отримання
конкурентних переваг на
світовому ринку. Тому ос
таннім часом найбільшого
розповсюдження набули ак
тивні форми економічної
дипломатії, до складу яких
входять політикодиплома
тична підтримка та лобію
вання вітчизняного експор
ту, численні взаємопов’язані
заходи, спрямовані на по
ліпшення умов доступу на
ціональних компаній на за
рубіжні ринки (насамперед,
торговополітичні заходи),
використання багатосто
ронніх і регіональних орга
нізацій для просування
власних інтересів, цілеспря
мований вплив на партнерів
із застосуванням фінансо
вих, ресурсних та інших за
собів здійснення тиску. Під
вищенню ефективності еко
номічної дипломатії сприяє
й цілий ряд факторів, клю
човим із яких є послідовно
реалізована розвиненими та
багатьма новими індустрі
альними країнами політика,
спрямована на зміцнення
національної конкурентос
проможності. Політика, яка
слугує матеріальною осно
вою успішної економічної
дипломатії. Серед інших
важливих факторів є роз
робка загальнонаціональної
зовнішньоекономічної стра
тегії. Особливо тоді, коли
вказана стратегія, поруч із

Голова Європейської комісії
ЄС Жозе Мануель Баррозу
у КиєвоПечерській Лаврі.
Листопад 2006 р.

головними цілями, окрес
лює й методи їх досягнення
та визначає конкретні зав
дання по відношенню до
значимих сегментів зовніш
ньоекономічних відносин,
окремих регіонів і ринків,
передбачає дієві інструмен
ти вирішення поставлених
завдань. Велике значення
має вірна розстановка пріо
ритетів економічної дипло
матії, її належне фінансове,
організаційне та кадрове за
безпечення. На даний час
економічна дипломатія як
одна з найголовніших фун
кцій держави за умов глоба
лізації набуває комплексно
го, системного характеру,
спирається на тісну взаємо
дію широкого кола держав
них структур, суспільних
організацій та союзів під
приємців.
Особлива роль економіч
ної дипломатії як інстру
менту, що дозволяє максимі
зувати вигоди для країни
від участі в процесах глоба
лізації, постійно зростаюча
увага до вказаного виду ді
яльності з боку зарубіжних
урядів, реальні успіхи на
вказаному напрямі, проде
монстровані останнім часом
новими індустріальними
країнами та країнами з пере
хідною економікою, а також
завдання з модернізації та
реформування українського
господарства, забезпечення
стійкого економічного зрос
тання та підвищення рівня
міжнародної конкуренто
спроможності нашої держа
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ви – все це настійливо вима
гає активізації діяльності
вітчизняної
економічної
дипломатії, посилення її ро
лі у просуванні національ
них економічних інтересів
на міжнародній арені, роз
витку експорту та інших
форм зовнішньоекономіч
ного співробітництва на рів
ноправній та максимально
вигідній для України основі.
Водночас, численні пи
тання функціонування су
часної економічної дипло
матії, у зв’язку з розвитком
процесів глобалізації, потре
бують подальшого глибин
ного аналізу з метою забез
печення адекватного реагу
вання на світову реальність,
що динамічно змінюється.
Мають на увазі, зокрема, но
ві тенденції у сфері багатос
торонньої та плюрилате
ральної дипломатії, інститу
ції якої значно активніше
модернізуються та рефор
муються в наш час, і це доз
воляє підвищити представ
ництво, оперативність та
ефективність їхньої роботи;
значна активізація інтегра
ційної дипломатії, яка ство
рює вагомі конкурентні пе
реваги для країнучасниць;
швидке зростання кількості
двосторонніх преференці
альних торговельних угод,
що відображає, зокрема, й
кризові явища у функціону
ванні багатосторонньої тор
гової системи; постійна мо
дернізація механізмів та інс
трументів економічної дип
ломатії, її тісне перетинання
з політикою сприяння екс
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порту; залучення іноземних
інвестицій; укріплення наці
ональної конкурентоспро
можності.
Сучасна ситуація в сфері
економічної дипломатії Ук
раїни потребує детального
аналізу з урахуванням необ
хідності її більш активної
участі у вирішенні питань
підвищення рівня конку
рентоспроможності нашої
держави, розвитку експорту
та модернізації його струк
тури, оптимізації форм та
напрямів інтеграції України
у світове господарство.
Особливого значення у цьо
му сенсі набуває підготовка
фахівцівпрактиків, які во
лодіють сучасним рівнем
необхідних знань та нави
чок, були б здатні ефектив
но захищати інтереси укра
їнської держави, а, за вели
ким рахунком, всього сус
пільства за кордоном. Тут,
на нашу думку, доречно зга
дати, що на базі Диплома
тичної академії України при
МЗС України 7–23 квітня
2008 р. було проведено нав
чальний семінар із пробле
матики міжнародної торгів
лі, фінансів та інвестицій.
Цей семінар діє в рамках ук
раїнськоканадського про
екту між МЗС України та
Міністерством закордонних
справ і міжнародної торгівлі
Канади. У ньому брали
участь провідні канадські
експерти, представники ді
лових кіл Канади, а також
співробітники Міністерства
економіки України, слухачі
Дипломатичної академії Ук

раїни при МЗС України, які
спеціалізуються у сфері
„економічної дипломатії”,
викладачі Українського уні
верситету фінансів і міжна
родної торгівлі при Мініс
терстві фінансів України.
Попередній семінар ана
логічного змісту для україн
ських учасників, які пред
ставляли зазначені організа
ції, було проведено у квітні
2007 року на базі Йорксько
го університету (м. Торонто,
Канада). Наступний семі
нар заплановано провести у
квітні 2009 року знову на
базі Дипломатичної акаде
мії України при МЗС Украї
ни.
Судячи з вищевикладено
го, хотілося б виділити ряд
наступних моментів, які не
обхідно враховувати у кон
тексті впливу глобалізації
на дипломатичну діяльність
сьогодення:
– державі належить, най
швидше, пасивна роль у роз
витку глобалізаційних про
цесів. Те, що їх результати
стали очевидним фактом, те,
що виникли глобальні рин
ки, світова мережа – заслу
га, скоріш за все, не власне
держав,
а
незалежних
суб’єктів зовнішньоеконо
мічної діяльності. Якби ті чи
інші держави й брали участь
у вказаних процесах, то пе
редовсім такою державою
були б Сполучені Штати
Америки, які все ще залиша
ються
найвпливовішим
гравцем на міжнародній
арені, а також колишній Ра
дянський Союз, котрий ли

ше фактом свого розпаду
дозволив реалізуватися гло
балізації як світовому фено
мену, створивши глобаль
ний майданчик для вказано
го процесу;
– глобалізація не стільки
знищує незалежні держави,
скільки їх мультиплікує.
Так, за часів, коли лише
створювалася ООН, до її
складу входила 51 держава.
На даний час їх понад 190 і
ця кількість постійно зрос
тає. На даний час на планеті
більш, ніж 250 держав і не
забаром, на нашу думку, їх
буде близько 300. У будь
якому випадку, це є одним з
наслідків глобалізації, ос
кільки саме вона робить все
більш умовними державні
кордони та сприяє підви
щенню самосвідомості в різ
них куточках планети;
– постійно зростаюча
кількість недержавних су
б’єктів зовнішньоекономіч
ної та політичної діяльності
сьогодні беруть на себе цілу
низку функцій, які раніше
виконувалися державою.
Аналіз свідчить, що еконо
мічна потужність окремих
транснаціональних компа
ній перевищує можливості
урядів навіть середньороз
винених країн. Національні
міжнародні неурядові орга
нізації здійснюють не лише
вплив на громадську думку,
який, до речі, постійно зрос
тає, а й формують політику,
опрацьовують закони, са
мостійно виконують фун
кції соціального захисту. Во
ни інколи починають домі
нувати над державними вер
тикалями;
– держава поступово
втрачає монополію на влад
ну функцію у зв’язку з ви
никненням та активним
розвитком інших впливових
інститутів, тих самих тран
снаціональних компаній та
недержавних організацій.
Якщо не юридично, то де
факто відбувається ерозія
внутрішнього суверенітету
окремих держав, що стало
передумовою виникнення
розмов про поствестфаль
ський світ;

8ма Європейська міністерська
конференція Ради Європи з питань
міграції, вересень 2008 р., м. Київ

– втрата державою моно
полії на владу в жодному ра
зі не означає применшення
її ролі. Функціональні дер
жави, навіть за урахування
глобалізаційних процесів,
зберігають центральні пози
ції. Задля цього вони мають
їх переглянути та „з нуля”
розпочати відстоювати в
рамках конкурентної бо
ротьби з іншими суб’єктами,
які претендують на владні
функції. Водночас, слід заз
начити, що у національної
незалежної держави завжди
будуть переваги або ж взага
лі монополія у вирішенні та
ких завдань, як забезпечен
ня правопорядку, обороно
спроможності, регулювання
ринку, підтримка транспор
тної інфраструктури, конт
роль за видобуванням при
родних ресурсів, регулюван
ня міграції, вирішення внут
рішніх етнічних проблем
тощо;
– зростає співробітництво
країн у вирішенні наднаціо
нальних проблем. Бажають
того держави, чи ні, вони все
одно втягуються до їхнього
вирішення. Понад те, подо
лання цілої низки проблем
на нашій планеті можливе
чи принаймні більш ефек
тивне не на рівні національ
них держав, а на рівні їхньо
го співробітництва та діяль
ності міжнародних організа
цій. Насамперед, необхідно
назвати такі проблеми, як
зміна кліматичних умов, бо
ротьба з розширенням озо
нових дірок, наступом пус
тель, викидами вуглекисло
го газу, питання екології,
злочинність, епідемії, бід
ність, тероризм, який, до ре

чі, також став глобальним за
умов глобалізації;
– держави самостійно змі
нюються чи мають змінюва
тися для того, щоб не втра
тити конкурентоспромож
ність у світі, який глобалізу
ється. Глобалізація пред’яв
ляє підвищені вимоги до
якості державного управ
ління. Проте очевидно, що
наслідки глобалізації мож
ливо адаптувати лише в
рамках дисципліновано ви
віреної державної політики
в різноманітних галузях і
підвищення ефективності
всієї системи управління.
Критичної значимості при
цьому набувають посилення
фінансової, банківської сис
тем, інформаційної відкри
тості, ефективно функціо
нуюча система правосуддя,
чистота уряду та відсутність
корупції;
– глобалізація здійснює
дуже неоднозначний вплив
на розвиток демократичних
інституцій. З одного боку,
більше інформаційної про
зорості, імперативи децен
тралізації, ринкової конку
рентоспроможності. Все це
прискорює розповсюджен
ня демократичних ціннос
тей, зважаючи на що кіль
кість формально демокра
тичних держав на планеті
постійно зростає. Водночас,
забезпечені демократії в
системі глобального управ
ління починають зникати.
Наприклад, ті самі впливові
транснаціональні корпора
ції не формуються на демок
ратичних принципах. Те са
ме відбувається з глобаль
ними недержавними органі
заціями. А хто обирав Євро

пейську комісію, яка є про
відним керівним органом
Європейського
Союзу?
Наскільки можуть бути де
мократичними самі ці над
національні інституції? На
решті, глобалізація супро
воджується накопиченням
інформації про громадян, їх
ню поведінку, створенням
електронних баз даних про
їхні телеметричні парамет
ри, структуру ДНК, відбит
ки пальців тощо. Отже зрос
тають можливості для втру
чання держави в приватне
життя громадян, тобто ви
никає загроза для демокра
тії [9];
– глобалізація сприяє сти
ранню граней між внутріш
ньою та зовнішньою політи
кою держав та змінює зміст
політики безпеки. Енерге
тична, науковотехнічна,
транспортна, соціальна, еко
логічна політики дедалі
більше інтернаціоналізу
ються. Міністерство закор
донних справ уже не корис
тується монополією на ве
дення власної зовнішньої
політики. Це вже функція
всіх без винятку мініс
терств. Глобалізація поміт
но ускладнює та змінює сут
ність ведення зовнішньої
політики. Порівняно з ми
нулими часами, коли світо
вий правопорядок визна
чався максимум двома де
сятками держав, на даний
час потрібно співпрацювати
з набагато більшою кількіс
тю суб’єктів міжнародного
права, кожен із яких претен
дує на хоча б формальну
рівноправність. До діяль
ності власне держав дода
ються можливості кількох

сотень міжнародних органі
зацій, інститутів, режимів, а
також тисяч приватних, сус
пільних гравців різного про
філю та відтінків;
– значимість великих дер
жав як постійних факторів
світової політики в ході гло
балізації зберігатиметься.
Триватиме визначальний
вплив на хід світових справ
із боку таких держав та ор
ганізацій, як США, ЄС, Ки
тай, Японія, Бразилія та Ін
дія. У випадку збереження
певних сприятливих умов,
таким центром може стати й
Російська Федерація. Без
будьяких сумнівів, усі вони
претендуватимуть на світо
ве лідерство. Та при цьому й
відчуватимуть нестачу інс
трументів та можливостей
для реалізації вказаного лі
дерства. На наш погляд, сві
това система так і коливати
меться між спробами одно
полярного домінування та
фактичною багатополяр
ністю;
– глобалізація сама по со
бі не упорядковує систему
міжнародних
відносин.
Навпаки, вона веде до роз
повсюдження принципів,
які взагаліто межують із
анархією внаслідок усвідом
лення того факту, що націо
нальні держави втрачають
здатність до управління че
рез активізацію глобаліза
ційних процесів;
– останнім часом просте
жується певна активізація
зусиль держав, спрямова
них на створення системи
глобального
управління.
Сьогодні існує чотири тео
ретичні варіанти створення
такого світового керівниц
тва. Це, власне кажучи, кон
цепція „Світовий уряд”,
який в уяві окремих дослід
ників уже навіть існує. Дру
гий напрям – концепція ре
формування ООН із перет
воренням Ради Безпеки
ООН на квазіуряд, а Гене
ральної Асамблеї – на квазі
парламент. Такий підхід має
набагато більше прибічни
ків, проте водночас підлягає
критиці як звужено статис
тичний. Третій напрям – це
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концепція політичного уп
равління глобальним роз
витком світу або ж однією
надпотужною державою,
скажімо США, або ж рядом
країн, об’єднаних в організа
цію, наприклад НАТО, „Ве
лику вісімку” тощо. Вказана
концепція вже досить ак
тивно реалізується на прак
тиці, але всетаки зустрічає
значний опір тих держав,
які не є членами клубу вели
ких країн. І, нарешті, опти
мальна, на наш погляд, сис
тема – це концепція гло
бального, корпоративного
управління, яка користуєть
ся найбільшою підтримкою
серед теоретиків глобаліза
ції, але всетаки є дещо не
реальною в сучасному світі,
де сила та великі держави
продовжують відігравати
провідну роль. Тому оста
точний вибір глобального
управління відбудеться ще
не скоро. Розрив між на
гальною потребою в запро
вадженні управління гло
бальною економікою та по
літикою та дуже в’ялими зу
силлями держав зі створен
ня такої узгодженої систе
ми глобального управління
поки що лише зростає. А це
означає лише те, що вигад
ки про поступове вимиран
ня національних держав,
навіть в ЄС, де держави
члени жертвують Брюсселю
значну частину свого суве
ренітету, сильно перебіль
шені.
Підсумовуючи вищевик
ладене можливо констату
вати те, що попри збережен
ня важливої ролі класичних
форм і функцій диплома
тичної діяльності, окремі
відносно нові моменти в
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міжнародних відносинах,
зокрема, поява різноманіття
технічних засобів, бурний
розвиток багатосторонньої
дипломатії, дипломатії на
високому та найвищому рів
ні, розвиток „другого напря
му дипломатії” всетаки сут
тєво вплинули на диплома
тію кінця ХХ ст. і породили
немало запитань щодо фун
кціонування традиційної
дипломатії, яка реалізовува
лася у переважній більшості
випадків дипломатичними
представництвами. Низка
авторів, серед яких, наприк
лад, один із провідних дос
лідників у сфері міжнарод
них відносин І. Галтунг, ста
ли відштовхуватися навіть
від того, що майбутнє зале
жатиме від діяльності різно
манітних асоціацій та орга
нізацій, а роль держави зво
дитиметься до мінімуму [11,
стор.75]. У результаті з но
вою силою постали питання
про те, чи потрібна взагалі
дипломатія в сучасному сві
ті, які перспективи її по
дальшого розвитку?
Справді, чи можливо сьо
годні говорити про зникнен
ня дипломатії та, відповід
но, про зникнення професії
дипломата. Відповідаючи на
вказане запитання переду
сім слід визнати, що на да
ний час дипломатична ді
яльність стала значно багат
шою та якнайбільш різно
барвною порівняно із тією,
якою була, наприклад, сто
ліття тому: сучасна дипло
матія включає багато неха
рактерних раніше для неї
сфер, таких як взаємодія з
суспільством, координація
зусиль з урегулювання кон
фліктів спільно з представ

никами „другого напряму
дипломатії” тощо. Форми
дипломатичної діяльності
продовжують ставати дедалі
різноманітнішими, не обме
жуючись лише діяльністю
посольств. Яскравим свід
ченням цього є результати
діяльності науковоосвітніх
дипломатичних закладів та,
зокрема,
Дипломатичної
академії України при МЗС
нашої держави. Понад те,
слід очікувати, що проблема
регулювання міжнародних
відносин, отже, й диплома
тичної діяльності, лише уск
ладнюватиметься внаслідок
ускладнення самих міжна
родних відносин. І в цьому
сенсі, швидше, потрібно вес
ти розмову не про занепад, а
про розвиток дипломатії.
Однак було б невірним об
межитися лише констату
ванням власне процесу роз
витку дипломатії. На даний
час дипломатія переживає
справді глибинні зміни.
Функції дипломатії, які ра
ніше були фактично преро
гативою зовнішньополітич
них відомств та в основному
здійснювалися посольства
ми, сьогодні реалізуються
по багатьох державних і на
віть недержавних каналах.
Зокрема, через „другий нап
рям дипломатії”. Чи зникла
при цьому дипломатія?
Звичайно ж ні, але перед
нею як ніколи гостро поста
ло питання необхідності за
безпечення координації дій
різноманітних структур і
організацій. У результаті,
від дипломатів дедалі біль
шою мірою вимагається
вміння бути також управ
лінцями – погоджувати ро
боту на зовнішньополітич

ному напрямі з різноманіт
ними відомствами як своєї
країни, так і країни перебу
вання.
Сьогодні, як ніколи акту
альним, є питання про „ге
нералізацію” дипломатич
ної служби, особливо про
„генералізацію” в процесі
підготовки та підвищення
кваліфікації діючих співро
бітників
Дипломатичної
служби [2, стор. 7581].
Інша головна проблема
класичного функціонуван
ня закордонних установ
пов’язана з розвитком засо
бів комунікації у світі. Так,
колишній помічник прези
дента США Дж. Картера з
питань національної безпе
ки З.Бжезинський підкрес
лював, що він неодноразово
був свідком того, як Прези
дент безпосередньо спілку
вався по телефону з Пре
м’єрміністром Великобри
танії та канцлером ФРН [1,
стор. 143]. Судячи з їх неод
норазового характеру, про
сутність вказаних розмов ін
коли не ставили до відома
навіть і послів. Напевне, са
ме розвиток сучасних засо
бів зв’язку викликав най
більші сумніви в потрібнос
ті професії дипломата. Все
частіше почало поставати
питання: чи означають по
дібні зміни те, що посол пе
ретворюється лише на прос
того клерка? Навряд чи
можна з цим погодитися, ос
кільки в такому випадку на
дипломатію покладалися б
виключно виконавські зав
дання. Іншими словами, при

такому розумінні диплома
тії її завдання обмежувалося
б лише реалізацією зовніш
ньополітичного курсу. Нас
правді ж дипломатія сама
активно впливає на форму
вання зовнішньої політики.
Крім того, у зв’язку з роз
витком засобів комунікації
– телебачення, радіо, елек
тронної пошти – підвищу
ються й вимоги до інформа
ційної роботи закордонних
установ. Російський автор
М.Леонов називає основні
вимоги, які ставляться пе
ред інформацією, що нада
ється закордонними устано
вами, а саме: актуальність,
достовірність та повнота. І
хоча, на думку М.Леонова,
„в умовах закордонних уста
нов аналітична робота на да
ний час займає другорядну
роль порівняно з оператив
ноінформаційною робо
тою” [5, стор. 235], всетаки,
значимість першої і там, без
будьяких сумнівів, з часом

зростає. В іншому ж випад
ку центральні зовнішньопо
літичні відомства зіштов
хнулися б із проблемами ін
формаційного перенаванта
ження та інформаційного
„шуму”, тобто з такою ситу
ацією, коли у величезному
потоці інформації було б до
сить складно виділити го
ловне.
Якщо ж вести розмову
про дипломатію в цілому, то
в ній, у зв’язку з ускладнен
ням світового розвитку,
швидкою його зміною, прог
ресом засобів комунікації
тощо, дедалі нагальнішою
стає аналітична робота. То
му й при підготовці дипло
матичних кадрів
вказаному нап
ряму має приді
лятися особлива
увага.
На завершен
ня слід зазначи
ти, що значення
дипломатії, поза
будьякими сум
нівами, зростає.
Це обумовлено,
передовсім, тим,
що силові вирі

шення міжнародних проб
лем, попри активізацію їх
використання останнім ча
сом, стають дедалі небез
печнішими. Крім цього, пе
ребудова міжнародних від
носин, пов’язана з процеса
ми глобалізації, виходом на
світову арену недержавних
учасників, ставить перед
дипломатією завдання ак

тивного залучення до про
цесу створення нового сві
тового порядку. Таким чи
ном, можливо безапеляцій
но стверджувати, що саме
дипломати у наш час гло
балізаційних перетворень
мають стати безпосередні
ми менеджерами вказаних
процесів.
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ЕКОНОМІКА

Як подолати вплив світової
фінансової кризи:

більше запитань, ніж відповідей?
Ігор БАРАНЕЦЬКИЙ,
кандидат економічних наук,
в.о. доцента кафедри
зовнішньої політики
і дипломатії
Дипломатичної академії
України при МЗС України
Першого дня зими, 1 груд
ня 2008 року, в Дипломатич
ній академії при МЗС Укра
їни Інститутом економічних
досліджень і політичних
консультацій спільно з Ні
мецькою консультативною
групою з питань економіч
них реформ в Україні, Дип
ломатичною академією Ук
раїни, Українським націо
нальним комітетом Міжна
родної торговельної палати
та
Аналітичнодорадчим
центром Блакитної стрічки
ПРООН було успішно про
ведено круглий стіл «Як по
долати вплив міжнародної
фінансової кризи: пошуки
адекватної економічної по
літики». Урочисто розпоча
ли засідання круглого столу
та виступили із вступним
словом Роберт Кірхнер,
представник Німецької кон
сультативної групи з еконо
мічних реформ в Україні,
Марчін Свєнчицкі, дирек
тор Аналітичнодорадчого
центру Блакитної стрічки,
та Володимир Щелкунов,
президент Українського на
ціонального комітету Між
народної торговельної пала
ти.
Обрана тематика круглого
столу не випадкова, а якнай
краще відповідає сьогодніш
нім потребам України. Сві
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това фінансова криза стала
не стільки першопричиною,
скільки приводом до загос
трення давно існуючих в
Україні соціальноекономіч
них проблем. Проведений
захід укотре нагадав як про
відсутність стратегії зовніш
ньоекономічного розвитку
України, так і про відсут
ність комплексної довгос
трокової стратегії соціаль
ноекономічного розвитку
України. Якщо за важких
умов світової кризи відсут
нє порозуміння між різними
гілками української влади,
то про існування ефектив
ного діалогу між владою і
бізнесом годі й казати.
Проведений круглий стіл
є хорошим продовженням
традиції, започаткованої в
Дипломатичній
академії
при МЗС України – нала
годжувати ефективний діа
лог між бізнесом і владою. У
зв’язку з цим, слід пригада
ти Міжнародну науково
практичну
конференцію
«Дипломатія і бізнес: діалог
партнерів», яку було успіш
но проведено 6 листопада
2007 року. Вже сама назва
конференції не лише пов
ністю розкрила поставлену
мету успішно проведеного
заходу, а й визначила стра
тегічне завдання, виконува

Ihor Baranetsky, MA in economics, in his article, titled “How to
overcome the global financial crisis: More questions than
answers,” directed attention to establishing a satisfactory eco
nomic policy. He demonstrated that the financial crisis became
not merely the primary reason but the forerunner for aggravating
Ukraine’s existing socioeconomic problems caused by a lack of
a strategy for Ukraine’s external economic development and
a multifaceted longterm strategy for its socioeconomic develop
ment. This was the topic of a round table, which became a quaint
tradition, established by the Diplomatic Academy of the Ministry
for Foreign Affairs of Ukraine: establishing an effective dialogue
between business and government.

ти яке необхідно разом і ук
раїнській дипломатії і віт
чизняному бізнесу: досягти
рівня діалогу партнерів.
Потрібно зазначити, що на
сьогодні дедалі гучніше лу
нають конструктивні пропо
зиції як з боку бізнесу щодо
необхідності його реальної
підтримки державою на зов
нішніх ринках, так і з боку
системи органів державної
влади України в сфері зов
нішньої політики та дипло
матії щодо пошуку й побу
дови ефективних механізмів
співпраці з вітчизняним біз
несом. Спочатку могло зда
тися, що навіть проведений
захід поки що демонструє
наявність, швидше, двох
монологів за одним столом,
ніж діалогу рівних партне
рів. Однак, викладені думки
з обох сторін були не лише
виголошені, а й почуті. Крім
того, проведена конферен
ція стала не лише першою
ластівкою із серії запланова
них періодичних заходів по
дібного формату, а й вивела
на новий рівень систематич
ну роботу щодо налагоджен
ня власне діалогу партнерів,
а не обміну взаємними зви
нуваченнями між бізнесом і
владою у сфері зовнішньое
кономічної політики. Чинна
нормативноправова база у

зовнішньоекономічні сфері
вже не відповідає сучасним
реаліям, а система органів
державної влади за існую
чих підходів до реалізації
зовнішньоекономічної полі
тики не спроможна ефек
тивно підтримати вітчизня
ний бізнес на висококонку
рентному
міжнародному
ринку. При цьому й сам біз
нес має чітко усвідомлюва
ти реальні можливості та
пріоритети держави, адже
українська дипломатія не
допоможе підприємству, яке
саме не прагне забезпечити
високу якість і низьку собі
вартість, а відповідно і кон
курентоспроможність віт
чизняних товарів та послуг.
Під час проведення круг
лого столу «Як подолати
вплив міжнародної фінансо
вої кризи: пошуки адекват
ної економічної політики»
експертами Інституту еко
номічних досліджень і по
личних консультацій було
репрезентовано попередні
результати
аналітичного
звіту «Як подолати вплив
міжнародної
фінансової
кризи: пошуки адекватної
економічної політики», ре
зультати другого бліцопиту
вання експертів «Україна в
2009 році: перспективи та
ризики економічного роз

витку» та попередні резуль
тати щоквартального опиту
вання «Ділові тенденції та
очікування» – «Криза очи
ма керівників промислових
підприємств». В аналітич
ному звіті «Як подолати
вплив міжнародної фінансо
вої кризи: пошуки адекват
ної економічної політики»
авторський колектив Інсти
туту економічних дослід
жень і політичних консуль
тацій проаналізував націо
нальні та міжнародні зусил
ля з подолання наслідків
світової фінансової кризи,
детально розглянув ключові
економічні проблеми Украї
ни, проаналізував ефектив
ність української антикри
зової політики та запропо
нував заходи, які доцільно
було б включити до «друго
го пакету антикризових за
ходів».
За умов світової фінансо
вої кризи безпосередніми
загрозами для економіки
України є наступне:
сповільнення надходжен
ня та відтік іноземних інвес
тицій і кредитних коштів з
України;
зменшення обсягів екс
порту через сповільнення
світового
економічного
зростання та падіння цін на
сировинні товари;
рецесія на ринку банків
ських послуг та ін.
Без ефективного діалогу з
бізнесом влада неспромож
на подолати наслідки кризи
та відновити стабільність
економіки. Саме тому до ро
боти в засіданні круглого
столу було запрошено пред
ставників фінансового сек
тора та реального бізнесу,
зокрема, Олександра Суго
няка, президента Асоціації
українських банків. З допо
відями виступили Олек
сандр Філонюк, президент
Ліги страхових послуг, та
Олексій Голубов, президент
Союзу хіміків України. Крім
того, Німецькою консульта
тивною групою з економіч
них реформ було презенто
вано звіт: «Виклики для ук
раїнської металургії восени
2008 року». Загалом у робо

ті круглого столу взяли
участь представники про
фільних міністерств і ві
домств, зокрема, Міністерс
тва закордонних справ, Мі
ністерства фінансів і Мініс
терства економіки України,
Національного банку Украї
ни, представники міжнарод
них фінансових організацій
(МВФ, Світовий банк,
ЄБРР), представники об’єд
нань ключових галузей віт
чизняної економіки, фахівці
аналітичних недержавних
організацій, міжнародні
експерти. Серед понад 100
задекларованих учасників
конференції були не лише
представники бізнесу та
влади, а також відомі неза
лежні експерти, науковці,
провідні співробітники ви
щих навчальних закладів,
журналісти. Важко переоці
нити вклад іноземних дип
ломатів, які радо відгукну
лися на запрошення та поді
лилися з учасниками круг
лого столу власними рецеп
тами подолання наслідків
світової фінансової кризи.
Україна активно запро
ваджує антикризові заходи,
приймаючи численні норма
тивноправові акти різного
рівня. Проте ефективність
державної антикризової по
літики вимірюватиметься
не кількістю прийнятих
нормативноправових актів,
а результативністю їх реаль
ного впровадження. Голов
ною засадою успіху затвер
джених заходів є їх ефек
тивна реалізація, моніто
ринг і контроль, унемож
ливлення корупційних схем
тощо. І все це можливе лише
за умови конструктивної
співпраці всіх гілок влади та
політичних сил.
Міністерство закордон
них справ України на пос
тійній основі відстежує си
туацію на міжнародних фі
нансових ринках, аналізує
кроки, які вживаються уря
дами інших держав з метою
подолання негативних нас
лідків світової фінансової
кризи. Узагальнена інфор
мація у формі інформацій
ноаналітичних довідок пе

Мал. Марини Туровської

ріодично
направляється
центральним органам вико
навчої влади України.
Внаслідок
здійсненого
МЗС аналізу вжитих у по
над 35 країнах світу заходів
із метою подолання наслід
ків світової фінансової кри
зи можна дійти висновку,
що більшість держав від пер
шочергових заходів, спрямо
ваних на підтримку фондо
вого ринку та фінансово
банківської системи (під
тримки ліквідності націо
нальної валюти, економії дер
жавних видатків, тимчасове
закриття торгів на фондовій
біржі та ін.), поступово пе
реходять до підтримки роз
витку реального сектора еко
номіки. З метою оператив
ної та ефективної реалізації
затверджених антикризових
заходів створюються спеці
альні робочі групи ad hoc,
урядові інституції з широ
кими повноваженнями та
формуються цільові стабілі
заційні фонди, вживаються
безпрецедентні заходи.
Під час проведення круг
лого столу було приділено
увагу не лише ключовому
питанню: «Подолання нас
лідків світової фінансової
кризи в Україні», а й ґрун
товно проаналізовано досвід
провідних країн світу в по
доланні наслідків світової
фінансової кризи. Так, серед
найбільш популярних ан
тикризових заходів, які
вживаються урядами іно

земних держав, можна виді
лити, зокрема:
• часткову націоналізацію
комерційних банків з одно
часним посиленням держав
ного контролю за їхньою ді
яльністю;
• комплексну допомогу ма
лому та середньому бізнесу;
• підтримку освітніх прог
рам професійної підготовки
молоді та розширення прог
рам перепідготовки неквалі
фікованих і старших за ві
ком працівників;
• зобов’язання банків, яким
була надана державна допо
мога, у пріоритетному по
рядку кредитувати страте
гічні (експортоорієнтовані)
галузі економіки;
• здійснення контролю за
цінами на споживчі товари
та послуги;
• контроль валютних опера
цій банків з метою деталь
ного відстеження відпливу
капіталів;
• розвиток національного
(внутрішнього) ринку, виз
начення продукції вітчизня
них виробників пріоритет
ною при здійснені держав
них закупівель;
• державна підтримка екс
портерів, сприяння реаліза
ції інноваційних проектів і
проектів з розвитку енергоз
берігаючих технологій;
• фінансування програм
розвитку інфраструктури та
реалізація масштабних ін
фраструктурних проектів
(будівництво автомагістра
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лей, реформування енерге
тичної та транспортної сфе
ри, модернізація базових га
лузей промисловості);
• ліквідація або суттєве об
меження податкових пільг;
• скорочення державних ви
датків та перенаправлення
соціальних витрат на капі
тальні інвестиції тощо.
Сьогодні спостерігаються
дві протилежні тенденції:
1) з одного боку, світова фі
нансова криза яскраво про
демонструвала, що світ став
ще більш глобальним, ніж
під час попередньої світової
фінансової кризи, націо
нальні економіки більш вза
ємозалежні – без узгоджених
дій та спільного реформуван
ня світової фінансової сис
теми в короткостроковій пер
спективі подолати світову
фінансову кризу не вдасть
ся; 2) усвідомлюючи необ
хідність вироблення спіль
них заходів і координації зу
силь в напрямі подолання
наслідків світової фінансо
вої кризи, більшість країн
намагаються відособитися –
тенденція «регіоналізації»:
окремі країни намагаються
зосередитися виключно на
вирішенні внутрішніх проб
лем, посилюється регіональ
не співробітництво – пошук
регіональних альтернатив
міжнародним фінансовим
та економічним організаці
ям з відповідною зміною до
мінуючих учасників цих
інституцій; крім того, ряд
країн – Індія, Китай, Брази
лія, Індонезія, Росія, нама
гаються скористатися ос
лабленням провідних грав
ців на світовому фінансово
му ринку (США, Велика
Британія, Японія, ЄС) з ме
тою суттєвого посилення
своєї ролі та руйнування
монополії країн «Великої
сімки», реформування СБ
та МВФ і посилення в них
ролі насамперед таких кра
їн, як Індія, Китай, Брази
лія, Індонезія, Росія. Отже,
ми є свідками двох проти
лежних явищ – «глобаліза
ції кризи» та «регіоналізації
її подолання».
За умов кризи значно по

30

силилося втручання держа
ви в економіку, що, з одного
боку, дає державі карди
нально переглянути та від
коригувати свою економіч
ну політику, з іншого – під
риває основи ринкової еко
номіки та є підґрунтям до
реалізації корупційних схем.
Учасники круглого столу
також звернули увагу на ре
зультати саміту лідерів
«Групи двадцяти». Цей са
міт було проведено 14–15
листопада 2008 року в м. Ва
шингтон за ініціативи Пре
зидента США Дж.Буша
(«Група двадцяти» була зас
нована у 1999 році за наслід
ками попередньої світової
фінансової кризи). Проте
більшість рішень саміту но
сить виключно декларатив
ний характер: підсумковий
документ не містить кон
кретного плану дій, не було
розроблено принципово но
вих шляхів ре
формування сві
тової фінансової
системи (країни
«Великої сімки»
розуміють невід
воротність змін,
проте ще не го
тові поступатися
своїм
доміну
ванням, а решта
країн
«Групи
двадцяти» усві
домили можли
вість посилення
своїх позицій,
однак ще не
спроможні вда
тися до серйоз
них дій). У ціло
му, за оцінками
урядових екс
пертів, учасни
ками саміту лі
дерів т.зв. «Гру
пи
двадцяти»
було досягнуто
таких основних
результатів: ви
роблено узгод
жене
бачення
першопричин
виникнення гло
бальної еконо
мічної
кризи;
проаналізовано
невідкладні за

ходи, які вживались та вжи
ватимуться країнами з ме
тою подолання кризи; до
мовлено щодо спільних
принципів реформування
фінансових ринків; започат
ковано розробку та вико
нання плану дій з реалізації
зазначених принципів; під
тверджено запевнення щодо
відданості принципам віль
ного ринку. Аналітики звер
тають також увагу, що ан
тикризовий саміт дозволив
підвищити роль таких країн
з економікою, що розвива
ється, як Бразилія, Росій
ська Федерація, Індія і Ки
тай у міжнародному еконо
мічному діалозі найрозви
неніших країн«важковаго
виків». При цьому експерти
висловлюють припущення,
що «Група двадцяти» може
поступово перебрати на себе
повноваження щодо впливу
на глобальні процеси від ві

домого міжнародного фору
му «Групи восьми» .
Підбив підсумки круглого
столу Ігор Бураковський,
голова правління – дирек
тор Інституту економічних
досліджень і політичних
консультацій.
Сьогодні ще рано говори
ти про ефективність антик
ризової політики як у про
відних країнах світу, так і в
Україні. Сьогодні існує ду
же багато суперечливих по
рад щодо виходу з кризи як
всередині України, так і на
міжнародному рівні. На
жаль, дуже багато тих, хто
знає «що робити», але дуже
мало фахівців, які спромож
ні відповісти на запитання:
«як робити?».
Більшість провідних кра
їн стратегічно підходять до
подолання наслідків світо
вої фінансової кризи: не ли
ше стабілізація та виведен
ня з рецесії на
ціональних еко
номік, а й вико
ристання нових
можливостей –
позбавлення за
старілих вироб
ництв, модерні
зація промисло
вості, зосеред
ження на кон
курентоспро
можних галузях
і суттєве коригу
вання зовніш
ньоекономічної
політики. Істо
рія доводить, що
для будьякої
держави, нації,
серйозне потря
сіння чи гло
бальна криза бу
ли не лише заг
розою, а й мож
ливістю швид
ких і кардиналь
них змін, наго
дою позбутися
всього застарі
лого та неефек
тивного, шансом
вийти на прин
ципово новий,
вищий рівень
розвитку.

Українсько=російські
парадоксальні відносини

Олексій ПОЛТОРАКОВ,
кандидат політичних наук,
кафедра глобальних і
регіональних систем
Дипломатичної академії
України при МЗС України
Створення Робочої групи
високого рівня (на чолі з
Секретарем РНБО України
Р. Богатирьовою) з питань
відносин з Російською Фе
дерацією слід вважати дово
лі нестандартною подією —
передусім зважаючи на її
геостратегічний контекст.
Так, у геополітичному
сенсі на українськоросій
ські відносини суттєво
вплинув російськогрузин
ський конфлікт, в якому ук
раїнська влада (в особі гла
ви держави) зайняла de jure
“прогрузинську” (а de facto
“антиросійську”) позицію.
У геоекономічному сенсі
безпрецедентна фінансово
економічна криза світового
масштабу не тільки суттєво
погіршила стан цілих галу
зей української промисло
вості (зокрема, металургії),
а й ускладнила переговорні
позиції української сторони
(яка постала перед фактом
неможливості швидкого по
гашення заборгованості, яка
сягала кількох мільярдів до

ларів) на чергових “газових
перемовинах” — не допомог
ло навіть масштабне падін
ня світових цін на нафту (до
яких опосередковано при
в’язана світова ціна на газ).
У геокультурному сенсі
крайня політизація таких
питань, як проблематика
Голодомору 1932–1933 рр.,
виведена на загальносвіто
вий (зокрема, ООНівський)
рівень, яка негативно сприй
мається російською сторо
ною, також сприяє загост
ренню проблемних питань
соціогуманітарної складової
відносин.
Потенційно негативному
розвитку нині сприяє між
народна ситуація, яка харак
теризується: поперше, сво
єрідним “затишшям” полі
тики Заходу по відношенню
до регіону СНД (показови
ми є відмова НАТО від на
дання Україні та Грузії учас
ті в ПДЧ та ЄСівська пропо
зиція Україні „посиленого
сусідства” замість Угоди про
асоціацію), а подруге – на
мірами Заходу активізувати
політикоекономічні пере
говори з Росією (та готов
ністю йти заради цього на
певні політичні поступки)
тощо. За таких обставин за
хідна спільнота навряд чи
піде на загострення відно
син із РФ заради підтримки
інтеграційних ініціатив Ук
раїни. Адже остання сприй
мається більшістю країн За
ходу як “не готова” до поси
лення інтеграції не тільки в
ЄС, а й в НАТО.
У результаті комплексне
протистояння України та
Росії, яке нині дещо перева
жає не менш комплексне
співробітництво, вже можна
розглядати в термінах „па
радигмальних війн” (катего
рія, що активно використо
вується російськими сус

пільствознавцямиміжна слідування (сталь), непро
родниками) – тобто нових зора боротьба за українські
форм протистояння, де до прибуткові галузі, купівля
мінують ідеологічна (полі українських підприємств і
тикопропагандистська), тим самим згортання укра
ціннісна („геокультурна”, їнського виробництва (шля
цивілізаційна) та суміжні хом закриття підприємств);
складові.
• загрози підвищення цін на
У такому масштабному пальне нафтопереробними
контексті ініціативу ство заводами, де переважна
рення „Групи високого рів кількість акцій (понад 60%)
ня” як нової владнополі перебуває в руках росій
тичної структури можна ських підприємців (за екс
вважати черговою спробою пертними даними, росій
якщо не покращення, то хо ський бізнес на Україні нині
ча б протидії погіршенню контролює більш як 80%
відносин зі стратегічним ринку ПСМ);
партнером.
• квотування та ліцензуван
Однак, парадоксальність ня української продукції;
такого варіанта полягає в • конкуренція українських і
уже досить тривалому існу російських товарів, послуг,
ванні такої структури, як робочої сили в просуванні
Українськоросійська між на світовий ринок;
державна комісія (т.зв. „Ко • потенційна загроза здій
місія Ющенко–Медведєв”), снення Україною перешкод
цілі та завдання якої „перек на шляху до просування РФ
ривають” цілі та завдання у СОТ, що вкрай негативно
новостворюваної структури. сприймається Росією;
Отже, уже нині можна • згортання кооперації (на
стверджувати, що та
кі кроки, як створен
ня „спецгрупи”, свід
чать про те, що в рам
ках інституційних ка
налів українськоро
сійської комунікації,
які функціонують пе
реважно формально,
на рівні вищої влади
не відбувалося прин
ципового вирішення
геостратегічних проб
лем українськоросій
ських відносин. Тому
на даний момент в ук
раїнськоросійських
відносинах є цілий
“пакет” принципових
проблем, що вимага
ють якнайшвидшого
вирішення. До таких
лише в політикоеко
номічній площині на
До пам’ятника Тарасові Шевченку
лежать:
в Москві
• антидемпінгові роз
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рівні таких масштабних
проектів, як літак Ан70 то
що) та паралельне зростан
ня конкуренції в сегменті
військовопромислового
комплексу;
• конкуренція за отримання
коштів від міжнародних фі
нансових структур за умов
світової фінансовоеконо
мічної кризи.
Тобто попри те, що за під
сумками роботи в рамках
“Великого договору” між
РФ і Україною, підписаного
10 років тому, сторони заз
вичай досягають „непоганих
результатів” в економічній
сфері (товарообіг між краї
нами на сьогоднішній день
сягає десятків мільярдів до
ларів США), політикоеко
номічний діалог, а тим паче
політичне „порозуміння”
між лідерами двох держав
відсутнє – як на президент
ському, так і на урядовому
рівнях.
Іншими словами, замість
декларованої “економізації
(зовнішньої)
політики”
йдеться про “політизацію
(зовнішньо) економічної
діяльності”. І така ситуація
більш ніж сприяє тому, щоб
ті питання, які формально
залишаються економічними
(наприклад, тісно прив’яза
на до світової кон’юнктури
ціна на енергоресурси), стає
політичною картою, яку, до
того ж, сторони не спромож
ні ефективно розіграти.
Висновки
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Події останніх часів у
сфері
українськоросій
ських відносин свідчать,
що, попри декларативні
„поліпшення” та ті перспек
тиви, які начебто відкрива
ються завдяки таким струк
турам, як Група високого
рівня чи Міждержавна ко
місія тощо, дані відносини
перебувають у перманен
тному стані балансування
на межі погіршення – при
чому, практично в усіх пло
щинах (політичній, еконо
мічній, соціальногумані
тарній тощо) та вимірах
(суто двосторонньому, суб
регіональному, регіонально
му тощо). Внаслідок збере
ження подібного курсу, ук
раїнськоросійські проти
річчя вже потроху досяга
ють тієї фази, яку можна
назвати „системною кри
зою”.
Домінуючими проблема
ми наших відносин
на перспективу є
проблеми переваж
но внутрішнього
характеру – склад
на соціальнаеконо
мічна
ситуація,
непрості суспіль
нополітичні про
цеси, а в окремих
випадках – висо
кий конфліктоген
ний потенціал ок
ремих проблемних
питань (починаючи
від „статусу росій
ської мови” і закін

чуючи відносинами з НА
ТО).
Проте, без налагодження
взаємовигідних відносин
справді „стратегічного парт
нерства” з близькою терито
ріально, але водночас, мен
тально „віддаленою” Росією,
важко буде реалізувати на
шу стратегічну мету – міцно
зайняти гідне місце в євро
пейськоєвразійському ме
гарегіоні. Тому абсолютно
природними видаються на
полегливість і домінуючі на
строї на активний суспіль
нополітичний діалог з на
болілих питань сьогодення.
Ситуації суттєво сприяло
б прийняття – на підставі
оновлених „Основних засад
зовнішньої політики Украї
ни” – такого політикопра
вового документа, як Стра
тегія відносин України з Ро
сією (на національному рів
ні) чи Стратегія українсько
російських відносин (на
двосторонньому рівні). Еле
ментом закріплюваної по
дібними документами ком
плексної ефективної страте
гії українськоросійських
відносин може стати “аси
метричність відносин”. Поп
ри те, що така політика має
успіх у рамках єдиних цін
нісних просторів, викорис
тання окремих підходів доз
волить Україні не лише „ви
рівняти” відносини Києва з
Москвою, а й перейти від
переважно
„реактивних”
сценаріїв (виявом яких є
створення таких структур,
як згадувана група) до сце
наріїв „проактивних”. По

дібна „гра на випередження”
дозволить рухатися від вре
гулювання конфліктних си
туацій, які досить регулярно
виникають у відносинах Ки
єва та Москви, до запобіган
ня, та навіть уникнення їх.
Акцент будуватиметься на
довгострокових взаємови
гідних відносинах з РФ,
створенні відповідної спри
ятливої атмосфери. При
цьому пріоритет віддається
стратегічним інтересам, а не
короткотерміновим полі
тичним вигодам.
Разом із Групою високого
рівня щодо відносин із РФ,
не менш доцільним вбача
ється створення „групи ук
раїнськоросійської довіри”
(„групи комунікаторів”) із
нерадикальних представни
ків експертного співтова
риства (академічних та нау
ковоаналітичних установ) і
політичного істеблішменту
(дипломатів, політиків, пар
ламентаріїв) обох країн. Та
кий владноекспертний тан
дем може стати суттєвим
чинником покращення тра
диційно непростих взаємин
і може в перспективі стати
тією „дискретною структу
рою”, за допомогою якої
вдалося б вирішити принай
мні ті проблеми, які пов’яза
ні переважно не з об’єктив
ними (геоенергетичною вза
ємозалежністю тощо), а з
суб’єктивними (які лежать у
площині історичних міфів
та ідеологічних стереоти
пів) чинниками розбудови
українськоросійських від
носин.

Заявка на нову геополітику України
Інститут міжнародних відносин Київського націо)
нального університету імені Тараса Шевченка провів
традиційні грудневі „Цвєтковські читання”. Учні і по)
слідовники доктора історичних наук, професора, зас)
луженого діяча науки України, лауреата срібної меда)
лі ЮНЕСКО Гліба Миколайовича Цвєткова 2008)й рік
відзначили виданням нового підручника „Україна в
постбіполярній системі міжнародних відносин”, пре)
зентація якого зібрала як початківців, так і аксакалів
дипломатичної справи.
Анатолій Зленко, Мі)
ністр закордонних справ
України (1990–1994, 2000–
2003 рр.):
Гліб Цвєтков – особис
тість непересічна, яскра
ва, незабутня. Мені пощас
тило навчатися у Гліба Ми
колайовича, саме він дав ме
ні характеристикурекомен
дацію на роботу у Мініс
терство закордонних справ.
Згодом мені довелося пра
цювати разом із Глібом
Цвєтковим за кордоном са
ме в той час, коли він впер
ше у складі української де
легації у 1968 році брав
участь у 15й сесії Генераль
ної конференції ЮНЕСКО.
То була моя перша спроба
участі в міжнародних захо
дах. Я був його помічником і
можу засвідчити, що абсо
лютно всі документи, мате
ріали, виступи Гліб Микола
йович писав власноруч і ко
ристувався величезною зас
луженою повагою своїх за
рубіжних колег.
Він залишив глибокий
слід на творчій науковій ни
ві. Його дослідження відно
син Радянського Союзу і
Сполучених Штатів і сьо
годні заслуговують на увагу
і дозволяють проводити
певні паралелі з нинішніми
реаліями. Новий підручник
„Україна у постбіполярній
системі міжнародних відно
син”, підготовлений профе
сорськовикладацьким
складом Інституту міжна
родних відносин КНУ до
цьогорічних „Цвєтковських
читань”, – прекрасна данина
пам’яті видатного ученого
міжнародника.

Олександр Чалий, Над)
звичайний і Повноважний
Посол України:
Мені здається, найвагомі
ше, що зробив Гліб Микола
йович Цвєтков за своє про
фесійне життя, – це віднов
лення в 1971 році роботи
Факультету міжнародних
відносин і міжнародного
права в Київському націо
нальному університеті імені
Тараса Шевченка. Він був
ідеологом і організатором
цього відновлення. Можли
во, він тоді вже передбачав,
що Україна стане незалеж
ною, працював на майбутнє
нашої держави й робив це
дуже вчасно. Уявіть собі на
ше сьогодення без цього фа
культету – Україна не змог
ла б так блискавично стар
тувати на міжнародній арені
в 1991 році, якби Гліб Мико
лайович Цвєтков не створив
за 20 років до того цей інс
трумент, який виявився
конче необхідним для нашої
незалежної держави.
Гліб Миколайович – щас
лива людина. Він виховав
кілька поколінь українських
дипломатів і вченихміжна
родників, у тому числі й тих,
хто сьогодні стали генерато
рами ідей нового підручника.
Автори нового підручни
ка, на думку Олександра Ча
лого, запропонували сус
пільству наукові підвалини
нової ідеології, на базі яких
за кілька років почне фор
муватися якісно нова зов
нішня політика України.
– Фактично, якщо мої
прогнози справдяться, за 20
років, – вважає Олександр
Олександрович, – безпекова

політика України буде побу
дована на тих принципах,
які закладені та викладені в
цій книжці. Далеко не всі
науковці, які ввійшли до по
важного та потужного ав
торського колективу, є пос
лідовними сподвижниками
сформульованих загально
політичних безпекових ідей,
які полягають у рівновідда
леності України від політич
них інтересів країн першого
рівня, проте їхні думки та
аргументи органічно впле
лися в загальну струнку на
укову концепцію майбут
ньої геополітики України.
Єдине, про що я жалкую, що
не став співавтором цієї
книжки під керівництвом
професора
Володимира
Манжоли, оскільки можу
підписатися під кожним
словом його сьогоднішньої
презентації. Цей підручник
конче потрібний практикам.
Ті теоретичні викладки, які
зійшли з кінчика пера нау
ковців у кабінетній тиші,
стали зрозумілими мені під
час практичної роботи. Ад
же абсолютно очевидно, що
Україна не відноситься до
тих країн світу, які визнача
ють геополітику. Однак, за
Бзежинським, ми є країною
другого рівня, що можуть
впливати на глобальну гео
політику. Ми легко можемо
зіпсувати гру великих. Зга
дайте наші поставки зброї в
Пакистан, які абсолютно
змінили розклад сил у регіо
ні, або поставки зброї в
Македонію в 2001 році,
що позначилося на грі як
НАТО, так і Євросоюзу і
сприяло утвердженню
Македонії на політичній
карті світу.
Україна для багатьох
країн світу, таких як Ки
тай, Бразилія, Індія та ін
ших, стає однією з клю
чових для побудови їхніх
зовнішньополітичних
стратегій. Адже інтегру
вання України в НАТО
посилює одного з їх

„стратегічних опонентів”,
інтегрування в будьякий
союз з Росією – створює
виклик з іншого полюсу.
Тобто Україна може якісно
посилити чи одну, чи іншу
країну першого рівня і у та
кий спосіб впливати на сер
йозні геополітичні процеси.
Тому ми маємо себе більше
цінувати. Євразія сьогодні
стала єдиним геополітич
ним утворенням, а Україна,
за професором Манжолою,
перетворилася на геополі
тичний центр Євразії. За
цих умов Україні необхідна
нова зовнішня політика Ук
раїни, науковообгрунтова
ною заявкою на яку і стала
ця книга. Дуже добре, що ав
торський колектив створив
її як підручник. Якщо сьо
годні студентська молодь
сприйме нові думки, аргу
менти і позиції, завтра вона
зможе їх реалізувати на
практиці.
Інформація „З.С.”

33

ДОСЛІДЖЕННЯ

“Ліва вісь” Латинської Америки
в контексті цивілізаційного вибору України
(історія та сучасність)

Сьогодні маловідомим за
лишається той факт, що пер
ший досвід „цивілізаційного
знайомства” незалежної Ук
раїни та Латинської Амери
ки налічує майже дев’ять де
сятиліть і розпочинається
15 січня 1921 р., коли ексго
лова Дипломатичної місії
УНР на Паризькій мирній
конференції граф Михайло
Тишкевич звернувся до ар
гентинського посла Марсе
ло Торкуато де Альвеара з
нотою, в якій просив покло
потатися перед офіційним
БуеносАйресом щодо дип
ломатичного визнання Ук
раїни. Друга за площею
(після Бразилії) й четверта
за чисельністю населення
(після Бразилії, Мексики та
Колумбії)
Аргентинська
Республіка – „біла” країна
порівняно пізньої колоніза
ції, вже тоді займала чільні
позиції в регіоні за рівнем
соціальноекономічного
розвитку, не випадково ще в
1890 р. до неї прибули перші
західноукраїнські заробітча
ни. До позиції БуеносАйре
са на міжнародній арені
прислухалися в багатьох
столицях „на південь від
РіоГранде”, тому юридичне
визнання Аргентиною неза
лежності УНР і встановлен
ня з нею дипломатичних
відносин могло б стати зна
ковим для держав макроре
гіону, викликало б позитив
ний для іміджу України ре
зонанс у світі.
Не
меншою
мірою
М.Тишкевичу імпонувала
особистість президента Ар
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Наприкінці року в Дипломатичній ака)
демії України відбулася міжнародна на)
уково)практична конференція „Сучас)
ний стан і перспективи розвитку відно)
син України з країнами Латинської Аме)
рики та Карибського басейну”. У ході її
роботи були розглянуті пріоритети
внутрішньої та зовнішньої політики
країн регіону, зокрема, можливості для
розширення співпраці з Україною; а та)
кож – практичні аспекти розвитку цих
відносин як стратегічних напрямів у
ХХІ столітті. Конференцію відкрив
ректор Дипакадемії, доктор історич)
них наук, професор Борис Гуменюк. Вис)
тупили: перший заступник Міністра за)
кордонних справ України Володимир
Хандогій, директор Другого територі)

ального департаменту МЗС України
Ігор Грушко, Надзвичайний і Повноваж)
ний Посол Королівства Іспанія в Україні
Луіс Хав’єр Хіль Каталіна, Надзвичай)
ний і Повноважний Посол Аргентини в
Україні Ольга Ліла Ролдан Васкес де
Муан, Надзвичайний і Повноважний По)
сол Бразилії в Україні Ренато Луїс Род)
рігес Маркес, Надзвичайний і Повно)
важний Посол Республіки Куба в Україні
Фелікс Леон Карбальо, Тимчасовий пові)
рений у справах Мексики в Україні Сесар
Окаранса, ряд провідних науковців. Се)
ред них – професор кафедри країно)
знавства Інституту міжнародних від)
носин Київського національного універ)
ситету імені Тараса Шевченка, доктор
політичних наук Володимир Головченко.

гентини, засновника най
старшої політичної партії
країни – Громадянського ра
дикального союзу – 68річ
ного адвоката Іполіто Іріго
йена. Він був переконаним
ворогом олігархії та соціаль
ної несправедливості, гост
ро засуджував Першу світо
ву війну й породжену краї
намипереможцями Вер
сальськоВашингтонську сис
тему міжнародних відносин,
виступав проти „політики
великого кийка” США і на
магався створити альтерна
тивний їй союз латиноаме
риканських держав. Упро
довж двох президентських
термінів – 1916–1922 рр. і
1928–1930 рр. (останній був
перерваний реакційним вій
ськовим переворотом) І.Ірі
гойен усунув від влади кон
сервативні угруповання у
центрі й на місцях, націона
лізував нафтові родовища,
Владика Діонісій Ляхович (Бразилія), праворуч, та голова
здійснив університетську, Патріаршої Катехитичної комісії УГКЦ сестра Луїза Цюпа під час
зустрічі з нагоди 100річчя масової еміграції українців
адміністративну та муніци
у Бразилію, у Львові 8 лютого 2008 р. в рамках проекту
пальну реформи, запрова
„Відкриймо для України українську діаспору” Міжнародного
див 8годинний робочий
інституту освіти, культури та зв’язків із діаспорою
день і пенсійне забезпечен
ня для робітників, конфіс Національного університету „Львівська політехніка”. Разом із
Владикою прибула делегація, серед якої чимало молодих
кував у латифундистів по
українців Бразилії. Фото УНІАН
над 6 млн. га необроблюва

Українська діаспора Аргентини
під час проведення міжнародної
акції “Невгасима свічка”
відзначає 75ті роковини
Голодомору 1932–1933 рр.
в Україні

них земель і роздав їх разом
із 1,6 млн. га державного зе
мельного фонду колоністам,
передусім іммігрантам.
І оскільки Українська На
родна Республіка (як „пер
ша” парламентська часів
Центральної Ради, так і
„відновлена”, посуті, прези
дентська під проводом голо
ви Директорії Симона Пет
люри) за своєю сутністю на
лежала до першої хвилі гло
бальної демократизації (за
С.Хантінгтоном) й органіч
но впліталася в загальноєв
ропейський і світовий виз
вольні процеси, породжені
Першою світовою війною,
позитивна відповідь з Буе
носАйреса не забарилася.
Вже 3 березня 1921 р. арген
тинський посол у Парижі
надіслав на ім’я М.Тишке
вича отриману з БуеносАй
реса телеграфічну відповідь
на українську ноту, де зазна
чалося: „Уряд Аргентини
декретом від 5 лютого виз

нав Україну вільною держа
вою. Повідомте делегацію
України”.
8 березня радник Надзви
чайної дипломатичної місії
УНР у Парижі Микола Шу
мицький був прийнятий де
Альвеаром, який підтвердив
юридичне визнання Украї
ни Аргентиною й запропо
нував посприяти „в справі
визнання України Бразилі
єю”. М.Шумицький миттєво
оцінив блискучі перспекти
ви, що відкривалися такою
пропозицією. „З визнанням
України Бразилією, – допо
відав дипломат міністру за
кордонних справ УНР Анд
рію Ніковському (Держав
ний центр УНР тоді перебу
вав на території союзної
Польщі в Тарнові), – ми бу
демо автоматично визнані
цілою Південною Амери
кою і всіма їх дрібними Рес
публіками – як Болівія, Ко
лумбія, Венесуела і т.ін.”
Кращої кандидатури на
українського посла в
БуеносАйресі, ніж 32
річний випускник Київ
ського політехнічного
інституту та активний
учасник Української ре
волюції 1917–1920 рр.
М.Шумицький, годі бу
ло й шукати. 31 1921 р.
С.Петлюра підписав йо
му уповноваження „зас
тупати Українську На
родну Республіку перед
На виступ хорової капели
Високим Урядом Рес
Олександра Кошиця в МехікоСіті
публіки Аргентини, бо
26 грудня 1922 р. зібралося
ронити права й інтереси
32600 глядачів
УНР та її громадян пе

ред зазначеним Уря
дом”. Повірений у
справах М.Шумиць
кий міг вносити до
аргентинського уря
ду „заяви, ноти, ме
морандуми та ін. у
справах політично
дипломатичних,
економічноторго
вельних та фінансо
вих, вести в тих
справах з відповідними
представниками Аргентин
ського Уряду переговори і
заключати та підписувати у
вищенаведених справах до
говориконвенції, предста
вивши їх кожноразово на
попереднє затвердження
Урядові УНР”. На М.Шу
мицького покладалося й
завдання „повести відповід
ну акцію в справі визнання
УНР також з боку Урядів
других Республік Південної
та Центральної Америки”.
Однак українське дипло
матичне представництво то
ді так і не відкрилося ані в
БуеносАйресі, ані в Ріоде
Жанейро, куди його з часом
планував перенести М.Шу
мицький. Через два роки він
писав із Парижа С.Петлюрі
до Варшави, де тоді перебу
вав Державний центр УНР
в екзилі: „Що ж до Аргенти
ни, то Вам відомо, що я не
поїхав туди лише за браком
коштів, хоча справа й була
мною добре підправлена.
Але уряд у свій час не схотів
мені дати потрібних коштів,
хоча й мав на це змогу”.
І всетаки своєрідний дип
ломатичний дебют України
в Латинській Америці тоді
відбувся: йдеться про виз
начного вітчизняного хоро
вого диригента й компози
тора Олександра Кошиця та
його Українську республі
канську капелу, що в березні
1919 р. була відряджена
урядом УНР за кордон для
пропаганди національного
музичного мистецтва. Вис
тупивши з величезним успі
хом майже в усіх західноєв
ропейських державах, у
1923 р. капела здійснила
турне Америкою. На кон
церті в театрі „Арбен” у Ме

хіко співаків особисто вітав
президент Альваро Обре
гон, чия трагічна доля „рево
люційного каудильйо” (ак
тивний учасник Мексикан
ської революції 1910–1917
рр. був убитий клерикалом
після обрання на другий
президентський термін 17
липня 1928 р. в помсту за
проведення аграрної рефор
ми й обмеження всевладдя
церкви під час першого пре
зидентства 1920–1924 рр.)
багато в чому нагадувала
хресний шлях С.Петлюри.
Мексиканський прези
дент довго розмовляв з
О.Кошицем і виявив неаби
яке зацікавлення україн
ськими справами, а після
концерту А.Обрегон розпо
рядився виділити 50 тис. пе
со для реклами виступів ка
пели, група ж міністрів його
уряду влаштувала на честь
співаків революційної Укра
їни банкет. Аналогічний ус
піх капела мала й у Буенос
Айресі, де вона дала концерт
на користь місцевих журна
лістів також у присутності
президента, яким уже був
колишній посол у Франції
Марсело де Альвеар. Це ж
мало місце вже на першому
ж концерті Української ка
пели в Монтевідео та інших
латиноамериканських міс
тах.
З тих буремних часів, ко
ли нова незалежна держава,
що постала внаслідок руй
нації далекої напівабсолю
тистської Російської імперії
– оплоту реакції в Старому
світі й „жандарма Європи”,
сприймалася патріотични
ми силами в Латинській
Америці як ще одне підтвер
дження незворотності світо
вого визвольного процесу,
започаткованого Американ
ською революцією 1775–
1783 рр. й Визвольною вій
ною іспанських колоній
1810–1826 рр. („перша хви
ля демократизації”), до поя
ви на політичній карті світу
сучасної незалежної Украї
ни минуло сім драматичних
десятиліть.
За наявності крупного й
далеко не повністю розкри
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ДОСЛІДЖЕННЯ
того ресурсного потенціалу
(геологічно обстежено тро
хи більше п’ятої частини
макрорегіону) Латинська
Америка як у світовій полі
тиці, так і в економіці тради
ційно посідала периферійне
становище. А з середини ХХ
ст. макрорегіон раптово пе
ретворився на одну з арен
протиборства двох наддер
жав – США і СРСР, причо
му в центрі цього глобаль
ного протистояння опини
лася Куба. Внаслідок комп
лексу зовнішніх і внутріш
ніх обставин, у 80ті рр. ми
нулого століття Латинську
Америку вразила криза пла
тоспроможності, що розпо
чалася з Мексики (1982 р.) і
швидко поширилася на інші
країни.
Уже в 1989 р. сукупний
зовнішній борг країн макро
регіону сягнув $430 млрд.,
більш ніж учетверо переви
щивши суму річного товар
ного експорту, сплата лише
відсотків за позиками пог
линала третину валютної
виручки. Проблема зовніш
ньої заборгованості усклад
нювалася слабкістю внут
рішніх джерел накопичення,
витрачанням іноземних по
зик на невиробничі цілі,
космополітизмом латино
американських олігархіч
них груп, зростанням частки
приватних (дорожчих) зов
нішніх кредитів.
МВФ і МБРР прагнули
мати гарантоване повернен

ня боргів і обумовили на
дання нових кредитів прове
денням латиноамерикан
ськими країнами глибоких
реформ у неоліберальному
дусі (т.зв. „Вашингтонський
консенсус” професора Гар
варду Дж.Вільямсона), зок
рема, скороченням бюджет
них витрат на утримання
держсектора і управлінсько
го апарату та здійснення со
ціальних програм; макси
мальною
приватизацією
держпідприємств, особливо
збиткових; припиненням
втручання держави в інвес
тиційну політику тощо.
На виконання цих умов,
що означали кардинальну
зміну економічної стратегії
розвитку макрорегіону (16
держав уклали відповідні
угоди з МВФ), пішло так
зване „втрачене десятиліт
тя” (сер. 80 – сер. 90х рр.),
яке супроводжувалося різ
кою поляризацією суспільс
тва, концентрацією прибут
ків і зростанням злиденнос
ті до небачених раніше роз
мірів. І всетаки запущені
неоліберальні реформи за
безпечили спершу макрое
кономічну стабілізацію, зок
рема, вдалося взяти під кон
троль інфляцію (в 1995 р. –
25 %) й досягти 3відсотко
вого щорічного зростання
ВВП.
Відкритий ринковий варі
ант розвитку економіки та
жорстка військова диктату
ра (на поч. 80х рр. 3/4 насе

БуеносАйрес
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лення макрорегіону прожи
вало в умовах військових
диктатур, переважно право
радикальних) не могли дов
го співіснувати, що перекон
ливо засвідчив чилійський
досвід. Тому за умов згор
тання „холодної війни” про
тягом 80–90х рр. ХХ ст. ав
торитарні режими (як праві,
так і ліві) поступилися
представницькій демократії
в 13ти державах Латин
ської Америки: Болівії
(1982 р.), Аргентині та Гре
наді (1983 р.), Уругваї (1984
р.), Бразилії й Гватемалі
(1985 р.), Гаїті (1986 р.), Су
ринамі (1987 р.), Парагваї,
Панамі й Чилі (1989 р.), Ні
карагуа (1990 р.), Сальвадо
рі (1992 р.). Проте режим
Ф.Кастро, попри скрутне
економічне становище, про
довжував впевнено утриму
вати владу.
Однак із другої половини
90х рр. неоліберальна хви
ля почала „захлинатися”, ре
формованим економікам не
вдалося пристосуватися до
процесів глобалізації, їхня
вразливість перед зовнішні
ми кризовими шоками лише
зросла, до того ж різко за
гострилося майнове розша
рування. Після втрати „на
користь” Тропічної та Пів
денної Африки печальної
„пальми першості” за кіль
кістю військових переворо
тів, заколотів і громадян
ських війн, Латинська Аме
рика почала претендувати
на найвищий ступінь нерів
ності прибутків на планеті.
В чи не найкраще „підго
товленій” репресивним ре
жимом Августо Піночета
до неоліберальних реформ
Республіці Чилі західні ака
демікиекономісти й тех
нократи змогли взяти вирі
шальну участь у формуван
ні політики, спрямованої на
подолання господарського
хаосу, спричиненого соціа
лістичними експеримен
тами уряду Народної єднос
ті президента Сальвадора
Альєнде (1970–1973 рр.).
Правляча хунта в готовому
вигляді взяла на озброєння
рекомендації представни

ків „чиказької школи” мо
нетаризму нобелівського
лауреата Мілтона Фрідме
на, які стверджували, що
ринкова система здатна до
саморегулювання, а тому го
ловним завданням є усунен
ня штучних обмежень, що
заважають її розвитку, – еко
номічного протекціонізму,
вимог профспілок і держав
ного управління підприєм
ствами.
У короткотерміновому
плані така політика була ус
пішною, інфляція зменши
лася до 10%, на 7–8% щоро
ку зростало виробництво,
був ліквідований дефіцит
державного бюджету, пла
тіжний баланс став позитив
ним. Це навіть дало привід
наприкінці 70х рр. загово
рити про „чилійське диво”,
але в містах зберігалося ма
сове безробіття, збільшува
лася заборгованість насе
лення, економіку виснажу
вали виплати по іноземних
позиках (на 1990 р. зовніш
ня заборгованість становила
$16 млрд.), і на додаток до
всього у 80ті роки значно
впали ціни на мідь, яка дава
ла більше половини експор
тних надходжень.
Крім того, після криваво
го перевороту 11 вересня
1973 р. А.Піночет „відпус
тив” ціни й заморозив зар
плату, що призвело до змен
шення її частки у ВВП з 52%
у 1972 р. до 37% на кінець
1973 р. і 31% у 1989 р., коли
влада перейшла до цивіль
ного уряду. Зате прибутки
підприємців зросли з 39%
ВВП у 1972 р. до 56% у 1989
р.; безробіття набуло струк
турного та хронічного ха
рактеру із середнім щоріч
ним рівнем близько 15% (за
уряду Народної єдності –
5%); зарплата в країні ледь
сягала 75% від рівня 1970 р.,
тобто до початку президент
ства С.Альєнде. Таким чи
ном, окреслилася картина,
добре відома українцям з
„прихватизаційних” реформ
другої половини 90х рр., що
також здійснювалися за ле
калами „чиказької школи”.
Ще один приклад транс

формації за М.Фрідменом –
„зразковопоказова” Арген
тина, де негативні соціальні
наслідки неоліберальних ре
форм 90х рр. за президент
ства Карлоса Сауля Менема
(реальна зарплата зменши
лася на 20%, а безробіття
сягнуло 16%) призвели до
того, що протягом грудня
1999 – травня 2003 рр. змі
нилося п’ять (!) президен
тів. Один із них, що протри
мався при владі аж вісім (!)
днів (23–30 грудня 2001 р.),
– Адольфо Родрігес Саа
встиг оголосити найбіль
ший дефолт у світовій істо
рії – майже $141 млрд. „Ін
декс бідності” в країні сяг
нув 40%, лише впродовж
„чорного” 2001 р. з 37млн.
населення країни більш як
730 тис. чол. перейшли з се
реднього класу в розряд бід
няків, майже 9% мешканців
жебракувало.
Тому після „втраченого
десятиліття” й флірту з еко
номічним лібералізмом Ла
тинська Америка повернула
ліворуч, до влади конститу
ційним шляхом почали при
ходити альтернативні сили
й лідери. Бідніючи кількіс
но (на 2007 р. у Латинській
Америці налічувалося більш
ніж 120 млн. бідних і 97 млн.
дуже бідних із трохи більше
ніж півмільярдного насе
лення) і якісно, громадяни
психологічно втомилися від
традиційних партій і звер
нулися до соціалістів. При
чому, в електоральних упо
добаннях до опозиції капіта
лізмові і антиглобалізму, за
мішаному на латиноамери
канському варіанті тракту
вання соціальної справедли

вості, органічно додався
антиамериканізм, турбо
ти й вимоги народних
низів стали вагомою час
тиною великої політики.
Грім грянув, коли на
парламентських виборах
у Венесуелі 8 листопада
1998 р. радикальні при
бічники бунтівного під
полковникадесантника
Уго Чавеса („Рух V Рес
публіка”, „Рух до соціа
лізму”,
„Батьківщина
для всіх”) здобули 34,8%
місць у Палаті депутатів і
31,6% сенаторських манда
тів. А об’єднавшись у коалі
цію „Патріотичний полюс”,
ліві сили отримали перекон
ливу перемогу на прези
дентських виборах 6 грудня
1998 р., де Чавес зібрав
56,5% голосів. Ініціювавши
„мирну революцію” (спершу
внутрішня політика прези
дента не передбачала прин
ципової відмови від ринко
вих механізмів, режиму
„жорсткої економії” й зов
нішньоекономічної орієнта
ції на США та спрямовува
лася на збільшення держав
ного втручання в господар
ську й соціальну сфери) й
впровадивши „Боліваріан
ську конституцію” 1999 р.,
що спирається на засади
прямої демократії, Уго Ча
вес тріумфально переміг на
президентських виборах 30
липня 2000 р. (59,5% голо
сів). „Патріотичний полюс”
виграв також парламентські
та губернаторські перегони,
здобувши 99 місць у Націо
нальній асамблеї (зі 167) та
13 посад губернаторів (із
23).
Лише після такої перемо
ги на „мегавиборах” 2000 р.
президент започаткував „бо
ліваріанський рух до соціа
лізму”, встановивши щіль
ний контроль над держав
ною нафтовою компанією
„Petroleos de Venezuela”,
прибутки якої спрямовува
лися на суспільні потреби.
Радикалізувалася й зовніш
ня політика Уго Чавеса. Він
уклав угоду з Кубою про
поставки туди протягом
п’яти років 53 тис. барелів

нафти щоденно на бартер
ній основі з правом Гавани
на реекспорт частини наф
топродуктів; відмовив США
у наданні венесуельської те
риторії й військових баз для
здійснення операцій проти
колумбійських партизанів, а
також проведення воєнних
акцій у Сербії й Афганіста
ні; за головування Венесуе
ли в ОПЕК у 2001–2003 рр.
Уго Чавес відвідав усі голов
ні нафтовидобувні держави
(в т.ч. Ірак і Лівію, що спри
чинило гостру реакцію у
США) і сприяв підвищенню
цін на енергоносії.
Не дивно, що під час спро
би правого військового пе
ревороту 11–13 квітня 2002
р. у Венесуелі, коли прези
дент був заарештований
змовниками, керівники 19
ти латиноамериканських
країн гостро засудили путч і
зажадали повернення Уго
Чавеса до влади. Опозиція
спробувала боротися з ним
конституційними методами,
але на загальнонаціонально
му референдумі 15 серпня
2004 р. щодо підтвердження
повноважень глави держави
до 2006 р. Уго Чавес дістав
підтримку майже 60% ви
борців і повторив цей ре
зультат з надлишком на чер
гових президентських вибо
рах 3 грудня 2006 р. (62,9%),
які проходили під гаслом
„por amor” – „в ім’я любові”.
Відтоді антиамериканізм і
антиглобалізм стали візит
ною карткою Уго Чавеса,
який проголосив прискоре
ний перехід до „венесуель
ської моделі соціалізму ХХІ
століття”, націоналізував
ши найбільші телекомуніка
ційні й електроенергетичні
компанії та нафтові родови
ща басейну Оріноко.
Але дійсно переломною
подією в формуванні „лівої
вісі” Латинської Америки
(чи, за Уго Чавесом, „вісі
добра” на противагу північ
ноамериканській доктрині
„вісі зла”) стала перемога (з
четвертої спроби) в другому
турі президентських вибо
рів 27 жовтня 2002 р. лідера
Партії трудящих, профспіл

кового ватажка Луїса Інасіо
Лули да Сілви в Бразилії –
на сьогодні 196млн. держа
ві (п’ятій за чисельністю у
світі). Вона займає майже
половину території Півден
ної Америки (так само п’ята
за площею на планеті) й пе
ретнула трильйонну поз
начку ВВП за офіційним об
мінним курсом реалу до до
лара США ($ 1,314 трлн. у
2007 р.) та наближається до
двотрильйонного показника
ВВП за паритетом купівель
ної спроможності (1,849
трлн. у. о. у 2007 р.).
Щоправда, всупереч гос
трій передвиборній критиці
неоліберальних реформ сво
го попередника – лідера
Партії бразильської соціал
демократії Фернандо Енрі
ке Кардозу й популістським
закликам електоральних
кампаній 1989, 1994 і 1998
рр., по приходу до влади Лу
ла відмовився від „проле
тарської прямоти” й рево
люційної риторики та не
збирався „руйнувати світ
насилля” й вести з капіта
лом смертний бій. МВФ, зі
свого боку, засвідчив під
тримку „робітничому прези
дентові”, на відміну від су
сідньої Аргентини, яку вирі
шено було показово покара
ти на острах усім, хто відва
жився б на порушення „Ва
шингтонського консенсусу”.
Президент віддав перевагу
курсові на економічну ста
більність й певну наступ
ність політики уряду Кардо
зу, а керівництво Партії тру
дящих відмовилося від най
радикальніших гасел (мора
торій на сплату $ 243млрд.
зовнішнього боргу, націона
лізація банківської системи,
експропріація латифундій
та ін.).
Володимир
ГОЛОВЧЕНКО,
доктор політичних
наук, професор
Інституту міжнародних
відносин Київського
національного
університету
імені Тараса Шевченка
Далі буде
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ДОСЛІДЖЕННЯ

Каспійська партія,
або Українські перспективи
в Центральній Азії
Central Asia has always been the crossroads for people, goods
and ideas from different ends of the world – Europe, the East,
Asia and the West. The contemporary geopolitical situation com
pels the countries of the Central Asian region to develop a new
format of relationships with the remainder of the world. An inten
sification of a process of integration has recently been visible in
Central Asia. An escalation in the battle for regional leadership is
taking place. These and other topics are highlighted in an article
titled “The Caspian Party or Ukrainian perspectives in Central
Asia,” prepared by the Center for Researching Problems of
a Civil Society.”

вих позарегіональних грав
ців. З одного боку, підтри
мує ініціативи Росії з просу
вання спільних енергетич
них проектів, формування
спільного економічного та
сек’юритарного простору; з
іншого, – намагається знай
ти обхідні шляхи до Європи
та Китаю. Така політика
дозволяє цим країнам ба
лансувати й не потрапляти в
«політичні воронки», підго
товлені РФ, Китаєм, ЄС чи
США.

Захід у ЦАР

Центральна Азія завжди
виступала як місце, де схо
дилися люди, товари та ідеї
з різних кінців світу – Євро
пи, Сходу, Азії, Заходу. Сьо
годнішня геополітична си
туація у світі змушує країни
Центральноазіатського регі
ону (ЦАР) виробляти новий
формат відносин зі світом.
Останнім часом у Централь
ній Азії спостерігається ін
тенсифікація інтеграційних
процесів. Відбувається за
гострення боротьби за регіо
нальне лідерство між Казах
станом і Узбекистаном, по
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силюється вплив Росії та
Китаю, більш чітко визна
чилися пріоритети таких
гравців, як ЄС і США. У цій
грі ставка надзвичайно ви
сока: контроль над величез
ними запасами вуглеводнів,
спроможними забезпечити
енергобезпеку не тільки
Центральної Азії та Росії, а
й Європи.
Для Центральної Азії, як і
для Сходу загалом, харак
терна одна важлива особли
вість. Політичне керівниц
тво держав ЦАР виявляє
лояльність до всіх впливо

Одним із головних інтере
сів США в Центральній Азії
є боротьба з тероризмом,
значимість якої значно
збільшилася після подій 11
вересня 2001 р. Основною ме
тою американських військ,
введених до Центральної
Азії, було нанесення пораз
ки режиму талібів, а оскіль
ки цей регіон безпосередньо
примикає до Афганістану,
він розглядався американ
цями як опорна база. Ще од
нією важливою частиною
стратегічної ідеології Спо
лучених Штатів є контроль
над світовими енергоресур
сами, зокрема, над родови
щами басейну Каспійського
моря. Цей напрям діяльнос

ті було розгорнуто задовго
до 11 вересня. США стали
активно впроваджуватися в
розробку каспійських родо
вищ відразу після розпаду
Радянського Союзу. У роз
робці нафтових родовищ
Каспійського басейну в Ка
захстані активно брали
участь американські компа
нії «Chevron», «ExxonMo
bil», «Occidental Petroleum»,
«Texaco», «CaesarOil», IPI,
«Orix/McGee», AMHK. Як
що США зможуть контро
лювати основні світові за
паси енергоносіїв, вони
одержать величезний вплив
на всі основні держави та
регіони, зокрема, і на такі
великі держави, як Китай,
Росія та країни Західної Єв
ропи.
Одночасно активне про
никнення в Центральну
Азію розпочалося і з боку
НАТО. Після вступу Кир
гизії в квітні 2001 р. у прог
раму «Партнерство заради
миру» членами цієї неофі
ційної структури НАТО з
забезпечення безпеки стали
всі держави регіону. З 1992
по 1999 р. США витратили
приблизно 1,9 млрд. доларів
на свої цілі в Центральній
Азії та на Кавказі. Ці гроші
в основному пішли на ре

форми в галузі демократії
та формування ринкової
економіки. Проте Сполуче
ним Штатам удалося домог
тися лише обмежених ре
зультатів у Центральноазі
атському регіоні. Це приз
вело до теоретичного пошу
ку нових форматів амери
канського впливу на ЦАР.
Насамперед йдеться про
проект «Велика Центральна
Азія», створений професо
ром Фредеріком Старром.
Суть проекту – створити за
допомогою США, але без
участі Росії та Китаю, нову
інтеграційну зону в ЦА, яка
замінила б ЄврАзЕС, ЄЕП і
ШОС. Та далі декларації
справа не пішла, тому що
відродження вони збирали
ся розпочинати з Афганіс
тану, а вся економіка цієї
країни тримається на нар
котиках, які є найбільш рен
табельною економічною ді
яльністю там.
Виявляє підвищений інте
рес до Центральної Азії і
Євросоюз. 21–23 червня
2007 р. у Брюсселі лідери 27
країнчленів Євросоюзу за
підсумками саміту ЄС схва
лили запропоновану Євро
комісією нову стратегію
партнерства з країнами
Центральної Азії. Нова
стратегія ЄС передбачає,
зокрема, співробітництво з
центральноазіатськими рес
публіками в правовій сфері,
в галузі захисту прав люди
ни, економіки, торгівлі та ін
вестицій, енергетики, захис
ту навколишнього середо
вища, освіти та міжкультур
ного діалогу. Під цю страте
гію ЄС планує виділити в
найближчі п’ять років 750
млн. євро. На думку євро
пейських чиновників, зміц
нення відносин між ЄС і
Центральної Азією вимагає
активної присутності ЄС у
регіоні. Крім регулярних
офіційних зустрічей, під
тримуватимуться контакти
з представниками грома
дянського суспільства і за
собів масової інформації.
Європейська комісія має на
мір відкрити додаткові та
підвищити статус уже чин

них Представництв Євро
пейської комісії в країнах
Центральної Азії. При цьо
му державичлени ЄС та
кож розширюють мережу
своїх посольств у регіоні.
Прийняття нової стратегії
ЄС для ЦАР у 2007 р. свід
чить про консолідацію зу
силь європейських структур
з просування власних інте
ресів у регіоні.

Східні тигри йдуть
до Центральної Азії
Виявляють цікавість до
ЦАР і країни Східної Азії –
Японія, Південна Корея і
Малайзія. Політика Токіо
вже принесла деякі плоди.
Наприклад, японська та ка
захстанська влада вже під
писали меморандум про по
розуміння з низки проектів
мирного використання ато
ма. Крім того, Японія вкла
дає кошти в розробку урану
на території двох блоків
Минудукського родовища.
У цілому ж Японія виявила
цікавість до 24 казахстан
ських проектів у галузі
атомної енергетики. На по
чатку весни 2008 р. перший
заступник Міністра закор
донних справ Південної Ко
реї Квон Чжон Рак предста
вив нову дипломатичну іні
ціативу, у рамках якої Сеул
має намір просувати ідею
створення «енергетичного
Шовкового шляху», який
з’єднує Центральну та Пів
денну Азію зі східними час
тинами азіатського конти
ненту. Перший важливий
крок у цьому напрямі був
зроблений у середині трав
ня, коли делегація на чолі з
прем’єрміністром цієї краї
ни Хан Син Су відправила
ся в десятиденну поїздку по
Казахстану, Узбекистану,
Туркменистану й Азербай
джану. У своїй заяві Хан
назвав Каспійський басейн
«другим Близьким Схо
дом». Однією з центральних
подій цієї поїздки стало ук
ладання угоди на суму в 4,5
млрд. доларів щодо будів
ництва південнокорейським
гігантом Samsung електро
станції в Казахстані. Хан

також підписав угоду з
прем’єром Узбекистану
Шавкатом Мірзіяєвим
на суму 400 млн. доларів
про поставки 2,6 тис.
тон узбецького урану до
Південної Кореї.
Економічне партнерс
тво Південної Кореї з
Узбекистаном почало
набирати обертів у лю
тому цього року. У ході
візиту керівника Узбе
кистану Іслама Карімо
ва до Сеула був підписа
ний договір між держав
ною компанією «Узбек
нафтогаз» і південноко
рейським
енергетичним
консорціумом щодо освоєн
ня газового родовища Сур
гіл. За наявними оцінками,
запаси цього родовища ста
новлять 131 млрд. кубомет
рів газу. У рамках угоди та
кож передбачається будів
ництво промислового ком
плексу з виробництва поліе
тилену та поліпропілену.
Крім енергетичного секто
ра, у регіон кинулися пів
деннокорейські брокерські
фірми, приваблені зростан
ням цін на сировинні ресур
си. Свої офіси в Казахстані
уже відкрили дві південно
корейські компанії – Dai
shin Securities і Hyundai Se
curities.
Не відстає від Японії та
Південної Кореї в прагнен
ні розширити своє енерге

тичне співробітництво з ре
гіоном і Малайзія. 14 трав
ня державна енергетична
компанія цієї країни Petro
nas заявила про підписання
з Узбекистаном угоди про
розподіл продукції по газо
вих родовищах Урга, Куа
ниш і родовищ Акчалак
ської групи. Крім того, ком
панія Petronas опрацьовує з
узбецькою нафтогазовою
компанією питання про
співробітництво в реаліза
ції нафтохімічних проектів
в Узбекистані. Всі ці угоди
та майбутні проекти свід
чать про зрослу спромож
ність центральноазіатських
країн залучати закордонні
інвестиції в галузі енерге
тики та сировинних ресур
сів. Подібна глобалізація
може дозволити централь

Президент України Віктор Ющенко і Президент Республіки
Казахстан Нурсултан Назарбаєв під час українсько
казахстанського бізнесфоруму в Астані (Казахстан)
6 березня 2008 р.
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ДОСЛІДЖЕННЯ
ноазіатським країнам пе
рестати бути просто об’єк
том міжнародного супер
ництва. Що сильніше зрос
татиме конкуренція за їхні
ресурси, то більші важелі
впливу вони матимуть. Від
повідно скорочуватиметься
й ймовірність того, що вони
потраплять під російський
чи китайський економіч
ний вплив.

Центральноазіатська
інтеграція: у пошуках
формату
Сьогодні у світі спостері
гається умовна диференціа
ція регіональних систем:
створюється певна регіо
нальна біполярна система. З
одного боку, ШОС і ОДКБ,
з іншого – ГУАМ, із якого
вийшов Узбекистан, і проек
ти НАТО. Якщо після 11 ве
ресня США і НАТО взяли
ініціативу зміцнення своїх
позицій під гаслом боротьби
з тероризмом і екстреміз
мом, то нині Китай, оговтав
шись від американського
тиску, розробляє разом із
Росією свою контрстратегію
в регіоні, посилюючи ШОС
на двосторонньому рівні.
Сьогодні китайська страте
гія «стримування Заходу»
явно починає домінувати.
До того ж Китай дедалі біль
ше починає позиціонувати
себе вже як не регіональна, а
світова наддержава. Китай
має намір актуалізувати
економічну складову. Однак
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ідею Пекіна про створення
зони вільної торгівлі відки
нула Росія, оскільки ясно,
що у випадку її реалізації
протистояти
китайській
торговельній експансії в ре
гіоні буде вже неможливо.
Та це питання знову стоїть
на порядку денному. Отже,
для Китаю ШОС – це інс
трумент не тільки військо
вополітичного впливу, а й
розширення своїх економіч
них позицій на Центрально
Азіатському субконтиненті.
У нинішній ситуації струк
тура відносин і баланс інте
ресів такі, що керівництво
Росії та пострадянських
країн закриває очі на китай
ські загрози, вважаючи, що
ісламський
екстремізм,
можливість приходу до вла
ди радикальних ісламістів у
центральноазіатських краї
нах – небезпека більш ре
альна та близька, ніж гіпоте
тична китайська експансія.
Проблема забезпечення без
пеки всього Центральноазі
атського регіону вимагає
комплексного підходу та
врахування інтересів усіх
без винятку країн і сторін в
особі структур з безпеки
(ШОС, ОДКБ, НАТО). У
червні 2007 р. керівники
п’яти делегацій у рамках
Шанхайської
організації
співробітництва (Казахста
ну, Киргизії, Китаю, Росії і
Таджикистану) у Москві за
явили про створення Енер
гетичного клубу ШОС як

неурядового дорадчого ор
гану з енергетики та прий
няли положення про нього.
Водночас Росія і Казахстан
намагаються сформувати
вигідний для себе формат
енергетичного діалогу в
Центральній Азії та створи
ти організацію, яка могла б
об’єднати експортерів наф
ти та газу з ЦАР (на основі
Азіатської
енергетичної
стратегії). Це дозволить
країнам регіону мати більш
широкий доступ до західних
ринків за рахунок посеред
ництва Росії та знизити ри
зики. РФ активно просуває
проект будівництва Прикас
пійського газопроводу та
розширення трубопроводу
Середня Азія – Центр, ство
рення інфраструктури, яка
забезпечує роботу Чорно
морського транспортного
кільця (ЧТК) і прагне вста
новити контроль над знач
ною частиною газу, що над
ходить до Європи.
Важливо відзначити ди
наміку розвитку таких еко
номічних інтеграційних
об’єднань, як ЄврАзЕС і
ШОС. Проблема в тому, що
за своїм змістом інтеграцій
на політика в рамках ЄврАз
ЕС сьогодні істотно відріз
няється від здійснюваної в
ЄС. Існує певний дисбаланс
між органами, які забезпе
чують взаємодію на цен
тральному державному рів
ні та на рівні окремих секто
рів (галузей) економіки.
Процес інтеграції в ЄврАз
ЕС поки що не одержав на
лежного імпульсу з боку ре
ального чи фінансового сек
торів економіки. Водночас,
можна констатувати досить
динамічний розвиток інсти
туціональних
принципів
ЄврАзЕС. Стратегічні пер
спективи розвитку ЄврАз
ЕС пов’язані з тим, що в
рамках Співтовариства
здійснюються спроби сфор
мувати єдиний економіч
ний, у тому числі митний,
податковий, енергетичний і
транспортний простір. Про
те необхідно підкреслити,
що реальні інтеграційні про
цеси в ЕврАзЭС, як і в СНД,

відстають від їхнього право
вого оформлення. Фактич
но країни знаходяться на
першому етапі інтеграції –
етапі формування зони віль
ної торгівлі. Можливості
ефективної інтеграції обме
жує і неоднорідний інвести
ційний потенціал державу
часниць. Реальним інвесто
ром в економіку країн Євр
АзЕС є тільки Росія.
Іншою важливою органі
зацією Центральної Азії
став ШОС. ШОС була ство
рена на основі взаємовигід
ного економічного пар
тнерства, але на сьогодніш
ній день дане об’єднання
має своєрідний постблоко
вий формат. Йдеться про
подвійну функцію ШОС. З
одного боку, учасники Орга
нізації розвивають ШОС як
структуру регіональної ста
більності, спроможну про
тистояти
домінуванню
США в Євразійському регі
оні, а з іншого – формують
повноцінну
економічну
трансрегіональну організа
цію. Проте, ШОС ще не має
достатньої фінансової бази.
Її бюджет не перевищує 4
млн. доларів і витрачається
на утримання апарату. Пла
нується створення Фонду
розвитку ШОС, кошти з
якого могли б вкладатися в
спільні проекти. Поки не
видно руху в цьому напрямі
з боку Москви, яка не бажає
фінансувати спільні програ
ми з державних джерел. Ки
тай же, пропонуючи інвес
тиції, більше піклується про
свої власні інтереси. Інші
учасники ШОС не володі
ють для цього потрібними
фінансовими коштами.
Важливим питанням є
можливість
розширення
ШОС. Так, Іран усе ще спо
дівається стати повноправ
ним членом Шанхайської
організації співробітництва.
Членство автоматично дало
б Ірану гарантії захисту з бо
ку РФ і Китаю, що володі
ють ядерною зброєю, а Шта
ти змушені були б перегля
нути свою близькосхідну
політику, зокрема, залишив
ши ідею вторгнення на іран

тільки за участю
Росії» стала основ
ною після подій в
Андижані та кир
гизької «революції
тюльпанів». Цент
ральноазіатські
політичні режими
змушені були або
прийняти нові гло
бальні
правила
гри, які пропону
вала Москва, або
відкрити свої рин
Президент Республіки Таджикістан
ки для Заходу. На
Емомалі Рахмон (Рахмонов)
Заході дедалі час
і Президент України Віктор Ющенко
після підписання Спільної заяви у Києві тіше почали стави
ти запитання про
4 грудня 2008 р.
необхідність уста
ську територію. Проте до новлення контролю над ба
гострої конфронтації зі гатим на енергоресурси регі
США Пекін і Москва поки оном. І лідери країн ЦАР
що не готові й блокують обрали шлях поглиблення
розширення ШОС. Росії не інтеграції з Росією як най
з руки підтримувати канди менше зло.
датуру Ірану через пробле
Однак політичні еліти
ми з його ядерною програ Центральної Азії розуміють,
мою і проектом газопроводу що необхідно формувати
Іран – Пакистан – Індія. горизонтальну інтегра
Поки що Іран задовольня ційну структуру, яка допо
ється тільки статусом спос може їм взаємопосилювати
терігача в рамках ШОС, так ся. Як модератор цього про
само як і Монголія, Індія та цесу виступив Казахстан,
Пакистан. Вступ же Ірану який володіє достатніми
укотре підтвердить антиаме енергетичними ресурсами і
риканську спрямованість має позитивну динаміку
ШОС і підвищить конфлікт економічного розвитку. Так,
ність відносин країнчленів наприкінці 2007 р. Прези
зі Сполученими Штатами.
дент Казахстану Нурсултан
Назарбаєв виступив з ініціа
Своя гра
тивою створення «Союзу
Однак не слід забувати, Центральноазіатських дер
що в країн ЦАР є власні жав». Його активно підтри
плани, і вони не завжди уз мав Президент Киргизії Кур
годжуються з російськими манбек Бакієв. Проте слід
чи китайськими. Після того, зазначити, що будьякі ін
як організація «Централь теграційні процеси в Цент
ноазіатське співробітниц ральній Азії в зв’язку з тим,
тво» (ОЦАС), заснована Ка що цей регіон являє собою
захстаном, Киргизією, Тад досить відкриту систему і на
жикистаном, Узбекистаном нього впливає величезна
і Росією з метою поглиблен кількість чинників, насам
ня регіонального співробіт перед, вплив супердержав і
ництва (насамперед в енер регіональних гравців, – не
гетичній сфері), влилася в знайдуть необхідного під
Євразійське
економічне грунтя. Фактична реаліза
співтовариство (ЄврАзЕС), ція інтеграційних проектів у
у Центральній Азії виник ЦАР гальмується через вза
дефіцит спільних інтегра ємну недовіру та конкурен
ційних проектів. По суті, цію насамперед між Казах
країни регіону потрапили в станом і Узбекистаном, які
залежність від російської теж претендують на лідерс
інтеграційної парадигми. тво в регіоні. Вочевидь, Ас
Формулювання «інтеграція тана вирішила піти більш

простим шляхом – зміцнити юзу центральноазіатських
відносини з етнічно близь держав є достатньо вагомою
ким народом Киргизії, який дипломатичною перемогою
через перманентну політич Казахстану.
ну кризу перебуває у важ
Альтернативні Казахстану
кому економічному стано спроби інтеграції в регіоні
вищі. І всупереч тому, що починає й Узбекистан. У
створення Союзу централь СанктПетербурзі в ході
ноазіатських держав – це зустрічі з Президентом РФ
віддалена перспектива, на Дмитром Медведєвим у рам
даний момент найбільш ках неформального саміту
продуктивним кроком до її СНД на початку червня
наближення є цементуван 2008 р. Президент Узбекис
ня зв’язки «Казахстан – тану І.Карімов запропону
Киргизія». Економічна та вав об’єднати Організацію
політична вага країн непо договору про колективну
рівнянна, внаслідок чого бе безпеку (ОДКБ) і Євразій
зумовним лідером буде Ка ське економічне співтова
захстан. Як плату за дружбу риство (ЄврАзЕС) в єдину
Бішкек запропонував казах структуру, внаслідок чого
ській стороні бізнеспрефе «з’явиться потужне об’єд
ренції: частка казахських ін нання, спроможне стати
вестицій у киргизьку еконо противагою НАТО та Євро
міку вже становить близько союзу». Проте Казахстан і
60%. Крім того, Астана має РФ не підтримали ініціати
намір інвестувати в будів ви Узбекистану з об’єднан
ництво Камбаратинських ня ЄврАзЕС і ОДКБ.
ГЕС1 і ГЕС2 проект, який
Таким чином, спроби вес
президент Киргизії назвав ти політику, виходячи лише
«найбільшим пунктом спів із своїх національних інте
робітництва» двох держав. ресів, породжують дезінтег
Заслуговує на увагу те, що раційні процеси в економіч
ще в лютому нинішнього ро ному плані. Мало того, що
ку Бішкек і Москва обгово регіональні організації з без
рювали спільне будівництво пеки багато в чому дублю
і фінансування цього енер ють одна одну, а й важко
гетичного об’єкта. І те, що йдуть на взаємний контакт.
киргизька влада віддала пе
Центр досліджень
ревагу саме співробітницт
проблем громадянського
ву з Казахстаном, ще раз за
суспільства
свідчує посилення остан
нього впливу в регі
оні.
Наслідком подіб
ної економічної екс
пансії Казахстану
може стати й приєд
нання Республіки
Таджикистан
до
проекту Союзу цен
тральноазіатських
держав. У цьому ви
падку Астана одер
жить додаткові мож
Президент Республіки Польща
ливості для впливу Лех Качиньський та Президент України
на Узбекистан, ви Віктор Ющенко оглядають Морський
користовуючи за
торговельний порт «Південний» в
лежність останнього м. Южне (Одеська обл.) у п’ятницю,
7 грудня 2007 р. Глави держав
від водних ресурсів,
оглянули нафтовий термінал,
що поставляються з
ознайомилися з роботою порту та
Киргизії та Таджи
кистану. У такий переглянули презентацію перспектив
спільного використання нафтогону
спосіб початок про
«Одеса – Броди»
цесу створення Со
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Євро=2012

Євро=2012 як колиска
нового світового бренду
10 грудня на засіданні Наглядового комітету
УЄФА були заслухані доповіді представників Феде)
рацій футболу України та Польщі, а також експер)
тів УЄФА. Після засідання президент УЄФА Мішель
Платіні заявив, що у підготовці Євро)2012 намітив)
ся значний прогрес. За його словами, ситуація з бу)
дівництвом спортивних і соціальних об’єктів, необ)
хідних для проведення турніру, зрушила з мертвої

Оксана СЛЮСАРЕНКО,
Надзвичайний
і Повноважний Посол
України в Чорногорії
У світі має місце розподіл
країн на розвинені, ті, що
розвиваються, та країни тре
тього світу. Існує багато
чинників, які дозволяють
заносити держави до тієї, чи
іншої категорії. Йдеться пе
редусім про соціальноеко
номічні аспекти: рівень та
якість життя, валовий внут
рішній продукт, розмір бюд
жету, рівень доходу грома
дян, прозорість законодавс
тва та податкової системи
тощо. Однак є й інший пог
ляд: розвиненість країни –
це уявлення, що живе у сві
домості людей. Так, навіть
малоосвічений громадянин
із будьякого куточку світу
розуміє, що, наприклад, Ні
меччина чи Сполучені Шта
ти – це розвинені країни.
Для кожного це аксіома,
попри те, знає він економіч
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ні та соціальні здобутки цих
країн чи ні. Це уявлення в
думках людей формувалося
віками, і минуть століття,
доки щось зможе змінити
його.
Молода українська демок
ратія теж має чимало звер
шень. Нас стали впізнавати.
Ніхто більше не каже про
нашу державу „десь поруч із
Росією” та не плутає з інши
ми країнами в різних части
нах світу. Однак, до рівня роз
виненої країни нам ще дуже
далеко. А щодо репутації?
Ми вже з’ясували, що здо
буття гарної репутації – це
тривалий процес. Ще два чи
три сторіччя тому ми одноз
начно не мали б шансів на
його раптове пришвидшен
ня. Але зараз, у вік інформа
ційних технологій, коли но
вини, думки, ідеї та концеп
ції розповсюджуються з
неймовірною швидкістю,
Україна отримала шанс на
репутаційний та іміджевий
прорив.
Фахівці з міжнародних
відносин добре знають, як
багато часу потрібно країні,
щоб сформувати чіткий
власний образ, завоювати
довіру сусідів та світового
співтовариства, стати рів
ноправним партнером у
міжнародному співробіт
ництві. Але знають вони й
те, що в час домінування ін
формації, грамотна та оригі
нальна міжнародна політи
ка може за години зробити
ту чи іншу державу ньюз

точки. “Ми повністю впевнені у тому, що Євро)2012
пройде у Польщі та Україні. Доповіді експертів, які
ми почули сьогодні, набагато позитив ніші за попе)
редні. Є велика вірогідність того, що турнір пройде
саме так, як було заплановано 18 місяців назад”, –
сказав Мішель Платіні. Наступна зустріч оргкомі)
тету Євро)2012 відбудеться у штаб)квартирі УЕФА
29 січня.
Hosting in Ukraine and Poland the final matches of Euro 2010 will
give our country the unique opportunity to demonstrate before
the whole world our stability, foresightedness, freedom and
beauty. Analyzing the economic and political dividends which
accrued to other national hosts of monumental sporting venues,
Oksana Sliusarenko, Ambassador of Ukraine to Montenegro,
emphasizes the necessity of undertaking fundamental changes
in Ukraine laws on offering tenders, taxing investors, conducting
other activities in according with accepted European standards.
The author believes that imbued with appropriate enthusiasm,
Ukraine will be able to launch on the global market a new brand –
“UKRAINE”.

мейкером номер один.
Під час помаранчевої ре
волюції увага сотень міль
йонів була прикута до неве

личкого клаптика простору
– Майдану незалежності в
центрі Києва. Саме тоді пе
реможці торішнього Євро

Президент України Віктор Ющенко робить перший удар
по м’ячу під час урочистого відкриття стадіону ФК ”Дніпро”,
у Дніпропетровську 14 вересня 2008 р. Стадіон ”Дніпро”
є першим серед запланованих до Євро2012

бачення прийшли довести
свої європейські сподіван
ня, прагнення та надії. Міль
йони очей, сповнених рішу
чості, мільйони голосів, що
скандували слова перемоги,
мільйони сердець, які били
ся в унісон – все це було
природним, бо такими зав
жди й були українці: рішу
чими, волелюбними, із за
гостреним почуттям спра
ведливості. Саме такою світ
і побачив Україну вперше
після непростих часів, коли
так само здобувалася неза
лежність.
Мета наших міжнародних
зусиль – закріплювати та
посилювати цей образ, який
не може не викликати пова
ги. І один із найкращих інс
трументів для цього – вті
лення в життя потужних і
змістовних національних
проектів, які притаманні,
швидше, розвиненим краї
нам, ніж тим, що розвива
ються. Одним із таких про
ектів, найкращою можли
вістю знову представити
світу прекрасну, сильну та
самобутню державу є про
ведення в Україні матчів фі
нальної частини Чемпіона
ту Європи з футболу 2012
року. Президент України
Віктор Ющенко неоднора
зово наголошував на над
важливості цього заходу
для нашої держави не тіль
ки через його вплив на авто
ритет України в міжнарод
ному співтоваристві, а й че
рез унікальну особливість
Євро як інструмента, що
може і має консолідувати
націю краще, ніж будьякі
політичні кроки.
Останній, тринадцятий,
Чемпіонат Європи з футбо
лу завершився 29 червня у
Відні перемогою збірною Іс
панії над Німеччиною з ра
хунком 1:0. Це був другий у
історії європейських фут
больних першостей турнір,
що проводився у двох краї
нах. Першим був Чемпіонат
2000 року у Бельгії та Ні
дерландах. Третім буде Євро
в Україні та Польщі.
При підготовці до чемпіо
нату в організаторів, цілком

благополучних та стабіль
них європейських країн, та
кож виникали труднощі.
Наприклад, через протести
мешканців Цюріха проти ре
конструкції стадіону Хард
турм ледь не зірвалося про
ведення змагань у цьому ча
рівному місті. Це викликало
стурбованість УЄФА, але
проблему було вирішено че
рез реконструкцію іншої
спортивної арени стадіону
Летцигрунд. Це дуже нага
дує українські проблеми з
реконструкцією Олімпій
ського, які, я переконана,
наша держава подолає не
гірше за Швейцарію.
Чемпіонат в Австрії та
Швейцарії відбувся і наго
родив своїх господарів ве
личезними здобутками. За
повідомленням УЄФА,
Євро2008, яке було органі
зовано спільно Австрією та
Швейцарією, принесло 250
млн. євро прибутків.
Мартін Каллен, який
представляв УЄФА в орга
нізаційному комітеті чемпі
онату, сказав, що порівняно
з Євро–2004 у Португалії,
цьогорічний захід супровод
жувався ще більшим успі
хом, “майже в усіх площи
нах”. Більше людей побачи
ло Євро по телебаченню,
скористалося засобами гро
мадського транспорту. Та
кож цей чемпіонат пройшов
без значних порушень.
За даними УЄФА, повний
дохід з турніру становив 1,3
млрд. євро, з чого більш як
половина припала на про
даж телевізійних прав. Вит
рати на організацію чемпіо
нату становили 600 млн. єв
ро, а чотири роки тому в
Португалії – 313 млн. євро.
Ефекти від проведення
Євро, вимірювані у грошо
вому розмірі, зазвичай три
маються на трьох колонах.
Це інвестиції в спортивну
інфраструктуру (розвиток
будівельної галузі), витрати
відвідувачів свята (турис
тичний сектор) та поточні
витрати бюджету заходу
(передовсім сфера послуг).
Вимірювані в грошовому
розмірі ефекти охоплюють,

Будівництво стадіону “Шахтар” у Донецьку розпочалося
в 2004 р. За проектом, ця споруда відповідає класу “еліт”
за акредитацією УЄФА та ФІФА. Розмір ігрового майданчика –
105х68 метрів. Стадіон налічуватиме 50 тис. місць, з яких
5 тис. – VIP з доступом до конференцзалів. Також
передбачено 230 місць для інвалідів та 150 місць для
супроводжуючих їх осіб. На території спортивного комплексу
будуть побудовані кафе, магазин, музей ФК “Шахтар”,
автостоянка на 5 тисяч машин.

зокрема, товарообіг, додану
вартість, вплив на зайня
тість та фіскальну складову.
Додатково береться до ува
ги аспект збереження кош
тів у населення країни, яке
за таких обставин, може
брати участь у події за знач
но менші кошти.
Аналіз спортивної події
такого масштабу буде не
повним без урахування
„якісних ефектів”, які не
можливо виміряти в циф
рах. Уже до початку чемпіо
нату кожна країнагосподар
відчуває значне покращан
ня можливостей зайняття
професійним спортом на су
часних майданчиках, трену
вальних базах тощо. Здій
снюється
модернізація
об’єктів іншої, неспортивної
інфраструктури, особливо
транспортної. Це підвищує
функціональність і опера
тивність роботи цих об’єк
тів. Починають працювати
іміджеві аспекти як для ок
ремих міст і регіонів, так і
для країни в цілому. Люди,
задіяні у чемпіонаті, набува
ють величезного досвіду з
організації та участі в подіб
них подіях. Ефекти від цьо
го виходять далеко за межі
європейської футбольної
першості й можуть прояви
тися при подальшій органі
зації інших міжнародних
подій.

Для України це також
шанс змінити цілі пласти ді
ючого законодавства та при
вести їх у відповідність до
європейських стандартів.
Можна підготуватися до
чемпіонату й не змінюючи
законодавство, але від цього
ми втратимо можливість
здійснити масштабні інсти
туційні зміни.
Інвестори, які вже трива
лий час працюють в Україні,
неодноразово наголошува
ли на необхідності спрощен
ня дозвільних процедур,
формуванні чітких і прозо
рих умов проведення тенде
рів, а нині є можливість
прийняти конче необхідні
зміни.
Усім також відомо, що ін
вестори очікують надання
їм пільгових умов інвесту
вання, пропозицій від уряду
щодо розширення кола інс
трументів і механізмів здій
снення інвестиційної діяль
ності.
Сподівання на те, що ін
вестор буде зацікавлений
лише темою Євро2012 і
прийде вкладати величезні
гроші, є марними. Без на
лежних чітких, логічних,
прозорих умов ведення біз
несу жоден із інвесторів не
захоче працювати в Україні.
Для підготовки Євро
2012 необхідні зміни та до
повнення до діючої норма
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тивноправової бази, які ма
ють врахувати можливість
використання інструментів
і механізмів, що сприяти
муть залученню інвестора
для реалізації проектів в
рамках Євро2012, пільго
вого режиму оподаткуван
ня, спрощення дозвільних
процедур.
Взагалі, робота з інвесто
рами та з грошима, зокрема,
потребує величезного рівня
прозорості. Найменшій на
тяк на нецільове викорис
тання коштів може назав
жди відвернути того чи ін
шого інвестора від нашої
спільної справи, і тоді буде
втрачено довіру до держави.
Для вирішення цього питан
ня в Греції, наприклад, під
час підготовки до проведен
ня Олімпіади 2004 за під
тримки уряду було створе
но неурядову організацію
АТНОС. Згідно з положен
нями відповідних норма
тивних актів, головним зав
данням АТНОС було визна
чено організацію та проведен
ня Олімпійських та Пара
олімпійських ігор. Для за
безпечення реалізації зав
дання АТНОС були надані
повноваження самостійного
використання коштів, виді
лених урядом Греції та залу
чених від грецьких і міжна
родних інвесторів. Дохід від
заходу значно перевищив
цифру у 2 мільярда євро,
водночас як видатки стано
вили близько 1968 мільйо
нів. Таким чином прибуток
АТНОС становив близько
130 мільйонів євро. І сьогод
ні низка грецьких компаній
зацікавлена в співробітниц
тві з Україною в питаннях
підготовки та проведення
матчів Євро2012.
Неможливо, кажучи про
грандіозні спортивні події
сучасності, оминути тему
останньої літньої Олімпіади
в Китаї. На свято спорту бу
ло витрачено понад сорока
мільярдів доларів, що стало
рекордом за всю історію
ігор. Для порівняння, орієн
товний бюджет Олімпіади в
Сочі становитиме приблиз
но 12 мільярдів. Левова час
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тка цих видатків пішла на
розбудову інфраструктури.
Так, новий термінал аеро
порту Пекіна обійшовся у
3 мільярди, а ще близько де
сяти було витрачено на еко
логічну
інфраструктуру,
зокрема, боротьбу зі смогом.
Суттєві зрушення відбу
лися і для міжнародного
сприйняття Китайської На
родної Республіки. Пекін
ська Олімпіада забезпечила
успішне зростання міжна
родного іміджу Китаю і його
привабливості для туристів
усього світу. Такими є під
сумки онлайнового опиту
вання, проведеного всесвіт
ньо відомою дослідницькою
компанією “ЕйСі Нільсен”
серед 16 держав і регіонів
світу.
Згідно з дослідженням, 80
відсотків опитаних ніколи
не бували в материковій
частині Китаю. Однак після
Олімпіади більше 50 відсот
ків респондентів висловили
намір відвідати Китай.
Понад 70 відсотків опита
них визнали, що Пекін вия
вився “сучаснішим і високо
технологічнішим”, ніж вони
очікували. Серед тих, хто
побував в Китаї під час
Олімпіади, 80 відсотків хо
тіли б відвідати його ще раз.
За прогнозом Всесвітньої
туристичної організації, до
2020 року Китай стане най
більшою туристичною Мек
кою світу і щорічно приваб
люватиме 137 млн. зарубіж
них туристів. Експерти вва
жають, що після того, як Пе
кінська Олімпіада постави
ла Китай на центральне міс
це міжнародної арени, цей
прогноз збудеться раніше,
ніж очікувалося
Також значно зросла дові
ра до Китаю, в нього репута
ція країни, яка будь що дот
римується взятих на себе зо
бов’язань, попри будьяки
труднощі – природні чи по
літичні. Така репутація най
частіше стає визначальною
для інвестора, який обирає
нові регіони для власної ак
тивності.
Дуже важливим фактором
для збереження довіри ін

Австрійський та польський посли в Україні Маркус Вукетіч
та Яцек Ключковскі розповіли про досвід підготовки
до футбольних Євро під час Дня Європи в Києві
у травні 2008 року

вестора є виконання плано
вих зобов’язань, дотриман
ня термінів та умов. Так, не
щодавнє відкриття сучасно
го й класного, навіть за єв
ропейськими стандартами
стадіону у Дніпропетров
ську, важить для поліпшен
ня інвестиційного клімату
країни набагато більше, ніж
численні розмови та заяви
про “нашу цілковиту готов
ність”.
У Посланні Президента
України Віктора Ющенка до
Верховної Ради України про
внутрішнє і зовнішнє стано
вище України 2008 року бу
ло зазначено: “У цілому те
му Європейського чемпіо
нату з футболу 2012 року я
виношу в окрему стратегіч
ну групу питань. Держава
зробить усе, щоб гідно про
вести його фінальну части
ну в Україні. Для нас зна
чення цієї події виходить за
рамки спорту. Це – чіткий
часовий орієнтир для бага
тьох завдань: і переоснащен
ня інфраструктури, і здій
снення інвестиційного пла
ну розвитку, і проведення,
нарешті, реальної популя
ризаторської кампанії про
Україну в Європі та світі”.
Звичайно, будьякий мас
штабний
інвестиційний
проект містить політичні
ризики. УЄФА розглядає
надані гарантії як гарантії
держави, а не окремих поса
довців. Це відповідає нашо
му прагненню до того, щоб
підготовка до Євро2012 бу
ла поза зоною політичною

боротьби, і якщо й вплива
ла на політику, то тільки
як об’єднуючий стрижень,
здатний сформулювати для
всіх політичних сил та
верств населення єдине
спільне завдання.
Ще раз підкреслюючи
надзвичайне значення вда
лого проведення Євро2012
для України, її фінансової
потужності та міжнародної
репутації, хочу провести
певну аналогію. Відчувши
падіння інтересу до реклам
ного бізнесу з боку рекла
модавців,
Американська
Рекламна Асоціація запро
вадила гучний телевізійний
проект „Як великі бренди
ставали великими”, де у ці
кавих динамічних роликах
нагадувала глядачам, як
формувалися бренди, які
сьогодні коштують десятки
та сотні мільярдів доларів і
займають стабільне місце в
житті кожного споживача.
Тож, коли майбутні поко
ління українців через трид
цять чи п’ятдесят років ви
рішать зробити цикл сюже
тів на тему „Як Україна ста
вала великою”, я дуже хоті
ла б, щоб поруч із кадрами
набуття незалежності, по
льоту в космос першого ук
раїнського космонавта, по
маранчевої революції, пере
моги на Євробаченні займав
гідне місце сюжет про про
ведення в Україні найкра
щого і по той час Чемпіона
ту Європи з футболу в дале
кому для наших нащадків
2012 році.

Нитка Аріадни
українських вчених
Указом Президента України “Про присудження Державних пре
мій України в галузі науки і техніки” присуджено Державну пре
мію за цикл робіт: “Наукові основи, розроблення та впровад
ження конкурентноздатних ресурсозберігаючих технологій во
локнистих матеріалів та виробів”. Однією із складових цього
циклу є наукова робота, присвячена створенню та впроваджен
ню у виробничу практику сучасної технології виробництва но
вого покоління віскозних волокон та ниток. Її автори – співро
бітники Київського національного університету технологій та
дизайну професор, доктор технічних наук Валерій Михайлович
Ірклей та доцент, кандидат технічних наук Юрій Якович Клей
нер – підготували цей матеріал на прохання “З.С.”
(подається скорочено).

Юрій КЛЕЙНЕР

Валерій ІРКЛЕЙ

Трохи статистики
За даними Держкомстату України у період 19952005 рр.
Черкаський завод хімволокон експортував понад 178 тис.
тон своєї продукції на суму більш, як 412 млн. доларів
США. За період з 1991 до 2005 року асортимент віскозних
ниток на підприємстві збільшився з 7 до 45 найменувань.
У період 19942006 р. новітні технології одержання віскоз
високої фільтрації, розроблені українськими вченими з ура
хуванням особливостей застосовуваної сировини й апара
турного оформлення процесів, були успішно впроваджені у
виробництві целюлозних матеріалів різного асортименту в
Україні, у ВАТ «Черкаське хімволокно», та на ряді фірм
ближнього і далекого зарубіжжя. Зокрема, у 19941997 рр.
нові технології реалізовані у виробництвах штапелю, висо
комодульного полінозного волокна і целофану на поль
ській фірмі “WІSTOM”. Випустивши більше 25 тис. т гото
вої продукції, підприємство, поряд із сірковуглецем, заоща
дило близько 200 т целюлози і понад 500 т їдкого натру.
Економія останніх відбулася завдяки різкому підвищенню
якості прядильних розчинів. У таблиці 1 наведені дані з об
сягу випуску продукції, а також – по зниженню витрат сір
ковуглецю та його емісії у повітряний простір.
Таблиця 1. Зниження витрати сірковуглецю
у виробництвах волокон і целофану на підприємстві
“WІSTOM” (Польща) завдяки використанню
новітніх технологій
Вид продукції

Полінозне волокно
Штапельне волокно
Целофан
Усього

Обсяг
Зниження
випуску споживання
продукції, CS2
т
т
%
12836
11076
1089
25003

893
897
40
1803

24.2
16.2
13.3
18.8

Зниження емісії
H 2S
CS2
т

%

Т

%

403
136
13
552

26.0
25.5
21.4
24.5

18.5
7.8
0.7
27.0

27.3
25.1
18.5
23.6

Окрім польської фірми “WІSTOM”, розроблені новітні
технології виробництва і формування віскоз пройшли ус
пішну апробацію на машинах безперервної дії типу КVH у
словацькому об’єднанні «Slovensky Hodvab», а у 2004 р. на
прохання болгарської фірми “SVILOSA” успішно реалізова
ні на центрифугальному виробництві з використанням ма
шин типу ПЦ250И7.
За усім цим стоїть напружена праця українських вчених.
Не варто доводити, що хімічні волокна, відомі під назвою
“віскоза”, отримані з природного полімеру – целюлози, не
втрачають завойовані позиції. І це не зважаючи на свій
більш ніж 110річний вік (для порівняння – синтетичні во
локна мають лише 40 – 70річну історію). Завдяки висо
ким фізіологогігієнічним властивостям, розширюється
асортимент та галузі їхнього застосування. Для виготов
лення різноманітних текстильних і трикотажних виробів
широкого вжитку з високими гігієнічними і експлуатацій
ними властивостями використовуються віскозні текстиль
ні нитки та волокна як у чистому вигляді, так і у сполучен
ні із синтетичними, штучними і натуральними волокнами.
Віскозні нитки та волокна за своїми властивостями дорів
нюють бавовняним, а у деяких характеристиках – переви
щують їх.

Технологічні фрагменти процесу
Асортимент і якість текстильних виробів з віскозних ни
ток значною мірою залежить від їхньої текстильної струк
тури. Вони характеризують розміри, кількість та розташу
вання елементарних ниток і зв’язок між ними. Донедавна
на підприємствах СНД, у тому числі в Україні, в об’єднан
ні «Черкаські волокна», центрифугальним і безперервним
способом вироблявся досить обмежений асортимент віс
козних ниток. В основному – лінійної щільності 8.433.3
текс. Нитки 8.429 текс використовувалися у ткацькому,
трикотажному та галантерейному виробництвах. Найбіль
ше багатофіламентних ниток 33.3 текс із числом елемен
тарних ниток 65 вироблялися в Росії та Білорусі за дво
ванним методом формування. З них робили технічні (кор
дні) тканини для автомобільних шин. Перспективним
напрямом поліпшення текстильної структури віскозних
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ниток є зниження лінійної щільності як комплексних, так
і елементарних ниток із збільшенням або збереженням їх
ньої філаментності. Виготовлені з них тканини та трико
тажні полотна здобувають шовковистість, легкість,
м’якість, драпірувальність, що істотно впливає на збере
ження форми та зовнішнього вигляду виробів з них. Зас
тосування комплексних ниток з удосконаленою структу
рою підвищує їхню надійність і довговічність при експлу
атації, зменшує матеріалоємність текстильних виробів,
позитивно відбивається на продуктивності праці на під
приємствах легкої промисловості та зменшує собівартість
готової продукції.
Зміну лінійної щільності комплексних ниток можна вирі
шити додатковим крученням. Саме такий шлях обрали у
свій час підприємства легкої та шинної промисловості, на
магаючись самостійно вирішити проблему. Але трудоміс
ткий спосіб механічної модифікації не мав широкого роз
витку. Він застосовується в основному в шовкоткацтві і
тільки для виробництва обмеженого асортименту тканин
типу мусліну чи крепу. Виявилося, що застосування висо
кого скручування може привести до порушення компак
тності нитки, викликати обриви елементарних ниток і під
вищити дефектність комплексних. Це викликає втрату їх
ньої міцності та подовження.
Не увінчалися успіхом спроби створення промислових
технологій виробництва віскозних багатофіламентних ни
ток, у тому числі – низької лінійної щільності і профільо
ваних безпосередньо на центрифугальних й безперервних
виробництвах. Пошук у цьому напрямі, як правило, не ви
ходив за рамки дослідних робіт і обмежувався виготовлен
ням невеликої кількості експериментальних зразків. Це
обумовлювалося як складністю численних процесів і
явищ, що протікають у віскозних тех
нологіях, так і відсутністю достовірних
експериментальних даних, неможли
T
T Nm
Nm
вістю їх подальшого відтворення у ви 18000
1800000
180
робництві. Не дивлячись на численні
1600000
160
роботи, практичний розвиток вироб 16000
ництв віскозних текстильних ниток та
14000
1400000
140
їхня переробка у багатьох питаннях
випереджають теорію. Тому виникла 12000
1200000
120
потреба у проведенні на більш високо
му науковотехнічному рівні цілеспря 10000
1000000
100
мованих досліджень для ґрунтовного
800000
80
вивчення окремих стадій віскозного 8000
процесу.

Наукове обґрунтування

6000

600000

Динаміка випуску продукції
Випуск ниток, тн
тоно&номера
середньометрич., №м

60

400000
40
Мета роботи українських вчених 4000
полягала в науковому обґрунтуванні, 2000
200000
20
технічній розробці і удосконаленні тех
нологічних процесів одержання прин
0
0
0
ципово нового асортименту ниток
для підприємств легкої промисловос
ті. Відбувався пошук шляхів цілеспря
мованого регулювання властивостей
віскозних текстильних ниток залежно від галузей їхньо
го застосування. Саме своєчасне комплексне вирішен
ня перерахованих проблем дозволило створити новітні
вітчизняні технології, що користуються високим попи
том на світовому ринку сировини і успішно витримують
конкуренцію з аналогічною продукцією закордонних
фірм ближнього і далекого зарубіжжя. Тут були засто
совані нетрадиційні дослідження особливостей морфо
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логії та здібності до хімічних перетворень сировини
для виробництва віскозних ниток та волокон – целю
лози.
Реакційна здатність целюлоз (аморфнокристалічного
полімеру) багато в чому визначається їхньою упорядкова
ністю, яку характеризують індексом кристалічності Хс
(частка кристалічної частини). Виходячи з різноманіття це
люлоз, асортимент яких постійно розширюється, зростає
необхідність у визначенні степеня кристалічності, іденти
фікації і кількісної оцінки кристалічних модифікацій, що в
даний час на виробництвах не здійснюється. Для цього був
застосований рентгенодифракційний метод дослідження і
розроблена спеціальна комп’ютерна програма “КРИСТ”.
Результати проведених досліджень використовувалися як
необхідна інформація для розробки технологічного регла
менту отримання в умовах діючого виробництва високоя
кісних технологічних розчинів ксантогенату – ефіру целю
лози (віскоза), з яких у подальшому формуються віскозні
нитки та волокна.
Одночасно здійснювалися фундаментальні дослідження
процесу формування віскоз різного складу, що використо
вуються для виробництва целюлозних матеріалів. Була
вивчена кінетика процесу омилення ксантогенату целюло
зи за умов різних концентрацій сірчаної кислоти й темпера
тур. Це дало змогу розробити технологічний регламент
формування віскозних ниток та волокон.
Завдяки новітній технології ВАТ «Черкаське хімволок
но» змогло значно розширити асортимент продукції та
приступити до освоєння технологій виробництва багатофі
ламентних ниток малої лінійної щільності з принципово
новими властивостями.

1991

1992

1993

1994

1995

1996 1997

1998

1999

2000

2001

2002

Рік

При порівнянні наведених таблиць видно, що збільшен
ня випуску продукції почалось з 1995 року, тобто у той пе
ріод роботи підприємства, коли почав зростати асорти
мент. Впровадження новітніх технологій дозволило за ра
хунок цього вийти на потужності випуску продукції
близькі, а подекуди й рівні показникам 8090х рр. мину
лого століття.

капілярності з
6.5 % до 8.5 %.
Обривність нит
ки і, відповідно,
кількість відхо
дів, практично
не збільшила
ся, а на деяких
підприємствах навіть зменшилася на 24 %.
Взагалі, властивості віскозних ниток повністю відповіда
ють вимогам чинної нормативнотехнічної документації
(стандарти ISO, ГОСТ колишнього СРСР, які діють у дер
жавах СНГ, та ДСТУ (Державні стандарти України). При
цьому частка вищого та першого сорту склала 7585%.
Віскозні нитки ВАТ «Черкаське хімволокно» переробля
ються в чистому вигляді й у суміші з вовною та іншими ви
дами хімічних і природних волокон. Завдяки більш високій
чуттєвості до барвників, аніж синтетичні або висококриста
лічні натуральні волокна, віскозні нитки забезпечують умо
ви для більш глибокого і рівномірного фарбування отрима
До асортименту, що раніше не вироблявся ані в близько них із їхньої суміші виробів. Одночасно, володіючи висо
му, ані у дальньому зарубіжжі, можна віднести нитки нас ким вологопоглинанням і капілярністю, вони надають ви
тупної лінійної щільності і філаментності: 44/12, 56/15, робам більш високої комфортності та фізіологогігієнічних
133/50, 133/80, 133/120, 222/50, 333/30, 560/100 і 333/60 із властивостей, довше зберігають форму і гарний зовнішній
плоским профільним перерізом. Для досягнення необхід вигляд при експлуатації.
За підсумками роботи, ВАТ «Черкаське хімволокно» про
них фізикомеханічних показників, при формуванні були
розроблені нові конструкції фільєрів із певним числом от вело аналіз задоволення споживачів власною продукцією
серед основних споживачів віскозної текстильної нитки,
ворів необхідних розмірів та конфігурації.
Завдяки реалізації новітніх технологій, на ВАТ «Черкась що представляють різні регіони світу. В опитуванні взяли
ке хімволокно» відбувається суттєва зміна лінійної щіль участь фірми Франції (ABKNT), Туреччини (Busas Tekstil),
ності не тільки вироблених комплексних ниток, але й еле Пакистану (Impec Impex Enterprises), Японії (Marubeni) та
ментарних ниток, значення яких наведені в таблиці 2.
Італії (Miroglio, SPA). Результати опитування підтвердили
високу оцінку якості української продукції та ступінь задо
Таблиця 2. Лінійна щільність комплексних і елементарних
волення фірмами від співробітництва з об’єднанням. Біль
ниток, що виробляються на ВАТ «Черкаське хімволокно»
шість партнерів оцінила черкаську продукцію
Показники
Роки виробництва віскозної текстильної нитки
як таку, що відповідає найбільш високій якос
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 ті та поставила індекс якості у 9–10 балів за
Лінійна щільність комплексних ниток
10бальною шкалою.
dtex, min
67
67
84
84
84
84
67
84
67
67
44
44
Окремо необхідно відзначити іншій напрям
dtex, max
133 133 133 166 166 166 166 166
333 333
560 560 використання результатів новітніх наукових
досліджень українських вчених у цьому нап
Лінійна щільність елементарних ниток
dtex, min
2.66 3.50 3.50 3.50 2.75 2.66 2.66 2.66 2.66 2.63 1.66 1.11 рямі. А саме – створення за віскозною техно
dtex, max
4.67 4.43 4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 5.55 5.55 11.1 11.1 логією плівок медичного призначення. Вказа
ні плівки багато років використовувались в
Особливий інтерес представляє виробництво ниток лі якості мембран в апаратах для гемодіалізу та мембран –
нійної щільності 133 dtex, які відносяться до наймасовішо покриття при лікуванні опікових 23А ступеню. На них ма
го асортименту. Нитка 133 dtex виробляється 5 видів із чис ється ДСТУ (Державний стандарт України) та відповідний
лом елементарних ниток 30, 40, 50, 80 і 120. Тому їхні влас дозвіл Міністерства охорони здоров’я щодо використання у
тивості були піддані додатковим дослідженням і визначен медичній практиці. Втім, це вже зовсім інша розповідь.
ню деяких показників, що не входять у вимоги
Таблиця 3. Властивості віскозних ниток 133 dtex різної філаментності
чинних нормативних стандартів на готову про
Найменування
Одиниця
Показники
дукцію. Це дозволило спрогнозувати їхнє повод №
показників
виміру
ження при переробці в текстильні матеріали. Ре п/п
зультати наведено в таблиці 3.
1 Філаментність нитки
одиниць 30
40
50
80
120
Надання віскозній нитці бавовноподібних 2 Лінійна щільність елементарних ниток
dtex 4.43 3.33 2.66 1.66 1.11
властивостей створило передумови виробництва 3 Nм метричний елементарних ниток
м/кг 2250 3000 3750 6000 9000
текстильних виробів із підвищеними якісними та 4 Початковий модуль
ГПа 11.2 11.0 11.5 11.4 11.6
естетичними показниками. Зменшилася матеріа 5 Відносна міцність у петлі
%
88
90
92
93
94
лоємність. Більша структурна однорідність забез 6 Витривалість при багатократних
циклів 1200 1450 2353 3881 4068
подвійних вигинах
печує рівномірність фарбування тканин і трико
циклів
396
477
545
691
811
тажних полотен. Одночасно поліпшуються фізіо 7 Витривалість при багатократному
розтягу при деформації 2 %
логогігієнічні властивості за рахунок зростання
кр/м
850
890
930 1010 1085
показників вологопоглинання з 160 % до 170 % і 8 Показник критичного скручування
Динаміка зміни кількості асортименту
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Україна на шляху до Кіото:

прогрес чи регрес?

Тетяна ПЕРГА,
кандидат історичних наук,
старший науковий
співробітник
ІСЕМВ НАН України
Однією з глобальних
проблем сучасності, безпе
речно, є глобальні зміни клі
мату Землі, негативні нас
лідки яких відчувають уже
всі країни світу. Не обійшли
вони стороною і Україну.
Так, статистичні дані ос
танніх років свідчать, що те
риторія України також заз
нає значних економічних
збитків та втрат людських
ресурсів від зміни клімату
та стихійних природних
явищ, що відбуваються
внаслідок зростання впро
довж останніх років частоти
та інтенсивності стихійних
метеорологічних явищ. За
даними гідрометеорологіч
ної служби, протягом 1986–
2005 рр. зафіксовано 2254
випадки лише стихійних ме
теорологічних явищ, чи в се
редньому 113 на рік. При цьо
му впродовж 1986–1990 рр.
їх кількість становила 443,
а протягом 2001–2005 рр. –
716. За даними МНС, лише
економічні збитки від над
звичайних ситуацій природ
ного характеру за 1997–
2005 рр. становили близько
5 млрд. грн. А одна лише по
вінь липня 2008 року в Ук
раїні, яка була найбільшою
за останні 100 років, призве
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ла до майже таких самих
збитків. Найпоширенішими
стихійними метеорологіч
ними явищами в Україні є
дуже сильний дощ (47%),
сильний вітер (14%) та дуже
сильний снігопад (8,5).
Згідно з оцінками, найбільш
катастрофічними для Украї
ни впродовж останнього де
сятиліття є паводки у За
карпатті, сильні снігопади
на всій території та особли
во в Криму. Останніми рока
ми така картина стає дедалі
частішою для України, од
нак чи можна звикнути до
думки, що завтра сусід може
залишитися без даху над го
ловою?
Хоча сьогодні досить ши
роко обговорюється загроза
глобальних змін клімату
Землі для прибережних і
малих острівних держав, на
наслідках цього процесу
для інших територій не ак
центується достатньо ува
ги. Однак для багатьох кра
їн, серед яких і Україна, во
ни також можуть бути ка
тастрофічними. Це актуалі
зує завдання не лише вив
чення та прогнозування
глобальних змін клімату
Землі для України, а й роз
робку конкретних механіз
мів їх попередження та мі
німізації. Особливо важли
вим воно вбачається нам в
контексті того, що з почат
ку 2008 року розпочався
новий етап реалізації меха
нізмів, започаткованих Кі
отським протоколом – тор
гівля квотами на викиди
парникових газів, що від
криває для сторін – учас
ниць цього процесу широкі
перспективи та дає можли
вість не лише зробити ре
альний внесок в боротьбу з
глобальними змінами клі
мату Землі, а й отримати
економічні вигоди.
Загалом на даний момент

наслідки глобальних змін
клімату Землі для України
не є катастрофічними, однак
вже в недалекому майбут
ньому можна очікувати
значні матеріальні пробле
ми в зв’язку з їх ліквідацією.
Так, на думку ряду експер
тів, упродовж наступного
десятиліття середньостатис
тична температура в Україні
зросте на 0,2 градуса за
Цельсієм. У 2007 році серед
ні показники в період із
грудня по лютий перевищу
вали норму на 0,7 градуса за
Цельсієм. У майбутньому
така тенденція зберігати
меться, не виключена й
можливість прискорення
темпів підвищення темпера
тури до 1,1 градуса.
Результатом такого потеп
ління клімату стануть різкі
перепади тиску, що може
спричинити
збільшення
частоти появи ураганних

вітрів, сильних опадів, які
супроводжуватимуться па
водками. З подібними проб
лемами зіштовхнуться, на
самперед, західні, частково
північні та центральні райо
ни України.
За прогнозами, для Украї
ни прийдешнє потепління
принесе як позитивні, так і
негативні наслідки, однак
останніх очікується більше.
Так, підняття рівня Чорного
та Азовського морів на 22 см
призведе до необхідності
підсилення берегоукріплю
вальних робіт лише в Криму
на відстані 141 км (на суму
більш як $550 млн.). Для
азовського узбережжя необ
хідно буде захистити 170 км
кліфів, що активно розвива
ються (на суму більш ніж
$250 млн.). Зважаючи на
вартість доставки піску, за
гальні витрати за обрахун
ками кількарічної давності

12 грудня у Познані завершився черговий раунд міжна)
родних переговорів зі зміни клімату на базі Рамкової
Конвенції ООН зі зміни клімату та Кіотського Прото)
колу. Головна мета зустрічі – формування чернетки на)
ступної міжнародної угоди зі скорочення викидів, що
вступить у силу після Кіотського протоколу. В Познані
країни зробили заяви про свої плани скорочення викидів
на період після 2012 року. Уряд України планує взяти зо)
бов’язання скоротити викиди на 20% від рівня 1990 року
терміном до 2020 року. Фактичні викиди парникових га)
зів на 2006 рік становили мінус 55% від рівня 1990 року.

становитимуть: в Одеській
області – $211 млн., Мико
лаївській – $93 млн., Хер
сонській – $39 млн., в Рес
публіці Крим – $872 млн.
Таким чином, сумарні вит
рати на ці роботи станови
тимуть $1208 млн. А піднят
тя рівня моря до 115 см, яке
прогнозується за найбільш
несприятливим сценарієм,
може стати для нашої дер
жави просто катастрофіч
ним, адже воно призведе ще
й до деградації дельт річок
Дунаю, Дніпро, Дністер, в
результаті чого буде знище
но 9 840 га земельного фон
ду та затоплено близько
19 000 га низинних ділянок
узбережжя.
Зважаючи на негативні
оцінки наслідків глобаль
них змін клімату Землі, сві
това спільнота вже з кінця
ХХ ст. розпочала невпинну
боротьбу за їх мінімізацію.
Так, з метою захисту кліма
тичної системи та стабіліза
ції концентрації парникових
газів в атмосфері 155 дер
жав, у тому числі Україна, у
1992 році на Конференції
ООН в РіодеЖанейро під
писали Рамкову конвенцію
ООН про зміну клімату
Землі. Її головною метою є
досягнення
глобального
зниження викидів парнико
вих газів у атмосферне по
вітря. Нагадаємо, що для
країн – Сторін Конвенції
передбачено різні показни
ки обсягів скорочення су
купних щорічних антропо
генних викидів парникових
газів у середньому на 10% в
еквіваленті двоокису вугле
цю порівняно з базовим рів
нем 1990 (в окремих випад
ках 1995) року. Однією із за
порук того, що ця Конвенція
не стане черговою деклара
тивною заявою, є прийняття
на міжнародному рівні кон
кретних механізмів реаліза
ції прийнятих рішень, до
яких належать: торгівля
квотами на викиди парни
кових газів, реалізація про
ектів спільного впроваджен
ня та механізми чистого
розвитку.
Відповідно до окреслено

го, конкретний план дій та
створення відповідних умов
мали бути створені Сторо
намиучасниками Конвенції
до 31 грудня 2006 року.
Україна стала Стороною
Конвенції 11 серпня 1997 р.
після її ратифікації Верхов
ною Радою України 29 жов
тня 1996 р., а підписала Кі
отський протокол до Кон
венції 15 березня 1999 р. і
ратифікувала його 4 лютого
2004 р.
Аналізуючи участь Украї
ни в механізмах Кіотського
протоколу, зауважимо, що
цей крок нашої держави
можна розглядати як один із
шляхів виконання закону
„Про основи національної
безпеки”, згідно з яким до
основних напрямків дер
жавної політики з питань
національної безпеки, зок
рема, віднесено: в екологіч
ній сфері – реалізацію захо
дів щодо зменшення нега
тивного впливу глобальних
екологічних проблем на
стан екологічної безпеки
України, розширення її
участі у міжнародному спів
робітництві з цих питань;
впровадження у виробниц
тво сучасних, екологічно
безпечних, ресурсо та енер
гозберігаючих технологій; в
економічній сфері – поліп
шення інвестиційного клі
мату, підвищення ефектив
ності інвестиційних проце
сів (стаття 8).
Водночас, реалії сьогоден
ня надзвичайно далекі від
задекларованих документів
і заяв, які іноді лунають із
боку відповідних посадов
ців, наслідком чого є неви
конання Україною багатьох
зобов’язань, покладених на
держависторони Кіотсько
го протоколу та втрата бага
тьох економічних можли
востей і фінансових вигод
від участі в імплементацій
них механізмах. Якщо полі
тика нашої держави у най
ближчий час не зміниться,
то розмір матеріальних і мо
ральних збитків буде вели
чезним.
Економічні розрахунки
свідчать, що причиною цьо

го є те, що механізми Кіот
ського протоколу є дуже
привабливими для нашої
країни, що обумовлено як
встановленими для України
в рамках Конвенції зо
бов’язаннями не перевищу
вати рівень викидів парни
кових газів щодо відповід
ного рівня 1990 року, так і
тим, що внаслідок спаду ви
робництва в Україні вже від
булося скорочення викидів
парникових газів, квоти на
які можуть бути використа
ні для продажу протягом
2008–2012 рр.
Загалом експерти оціню
ють потенційних ринок тор
гівлі квотами на викиди
парникових газів як такий,
що може обійти за обсягом
ринкових торгів ринки тра
диційних сировинних това
рів. Таке припущення вису
нув голова Комісії з торгівлі
товарними ф’ючерсними
США (CFTC) Вальтер Люк
кен. Так, згідно з інформаці
єю Світового банку, продаж
квот на викиди газів, які
руйнують озоновий шар,
оцінюється сьогодні приб
лизно у $64 млрд.

Найбільший обсяг торгів
– близько $50 млрд. припа
дає на територію Євросоюзу
відповідно до спеціальної
європейської системи тор
гівлі квотами. Аналітична
компанія „Point Carbon”, яка
працює на цьому ринку, зро
била припущення, що у 2020
році ринок цих квот може
досягти $3 трлн. у випадку,
якщо США створять власну
систему торгівлі квотами за
Кіотським протоколом.
Хоча квота України на ви
киди парникових газів ста
новить за Кіотським прото
колом 923 млн. т щорічно,
на даному етапі фактичний
обсяг не перевищує 440–460
млн. тон. Інші 460–480 млн.
тон щорічно, починаючи з
2008 року, сумуються та мо
жуть бути виставлені на
продаж.
За оцінкою Мінекономі
ки, прогнозований рівень
надлишку національної кво
ти на викиди протягом
2008–2012 рр. становитиме
приблизно 2244 млн. тонн у
еквіваленті двоокису вугле
цю (449 млн. тонн у серед
ньому за рік), а за виклю

Віталій ГРАБАР. Фосфорна аварія
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ченням обов’язкового резер
ву становитиме близько
1350 млн. тонн еквіваленту
вуглекислого газу (279 млн.
тонн у середньому за рік).
Залежно від коливань ці
ни на одиницю встановленої
кількості викидів парнико
вих газів на вуглецевому
ринку, які за даними звіту
Світового банку, підготов
леного на прохання Уряду
України в листопаді 2006
року, оцінювалися в межах
від 1 до 10 євро за тонну ек
віваленту вуглецю, Україна
має можливість упродовж
2008–2012 років додатково
отримувати лише від прода
жу квот від 0,28 до 2,8 млрд.
євро щорічно.
Надзвичайно позитивним
моментом є те, що продава
ти квоти може не лише наша
держава, а й вітчизняні під
приємства (шляхом зни
ження викидів та реалізую
чи спільні проекти). Серед
українських компаній знач
ний інтерес до цього висло
вили такі підприємства, як
шахти ім. Засядько та „Чер
воноармійськаЗахідна
№1”, заводи „Азовсталь”,
металургійний цементний
завод „Істіл”, „Подільський
цемент”, „Донбаська палив
ноенергетична компанія”.
А 28 травня 2008 р. у За
поріжжі підписано угоду з
чеською компанією Black
stone Global Ventures у рам
ках Кіотського протоколу.
Згідно з умовами угоди, міс
то отримає 1,5 млн. євро
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прибутку. За словами гене
рального директора Black
stone Global Ventures Ста
ніслава Колара, у Запоріж
жі з’явиться устаткування,
здатне перетворювати метан
і CО2, що утворюється в
процесі розкладання твер
дих побутових відходів, на
теплову або електричну
енергію.
На думку спеціалістів, най
більшим попитом квоти ко
ристуватимуться в Японії,
країн Євросоюзу та Канади,
тобто у промислово розви
нених держав, які матимуть
їх дефіцит у 2012 році.
Першою ластівкою стало
підписання 14 липня 2008
року Японією та Україною
меморандуму про співробіт
ництво в сфері торгівлі кво
тами на викиди парникових
газів, який сприятиме акти
візації подальших кроків у
цій сфері, що дозволить
спрямовувати
отримані
кошти на модернізацію віт
чизняних підприємств.
На жаль, попри значний
інтерес до купівлі надлиш
кових квот із боку промис
лово розвинених країн, на
сьогоднішній день чи не
єдиним реальним покупцем
українських квот залиша
ється Японія. На наш пог
ляд, проблема полягає в
надлишку вільних квот,
який сьогодні спостеріга
ється в цьому сегменті рин
ку, та існуванні потужних
конкурентів, наприклад, Ро
сії, яка має значно більший

запас квот. Так, деякі фахів
ці вважають, що Україна, як
і Росія та інші країни з пере
хідною економікою, отрима
ли надлишок квот, адже у
1990 році було важко спрог
нозувати, як далі розвивати
муться події на пострадян
ському просторі. Тому на
сьогоднішній день Україна,
найшвидше, не зможе про
дати до 2012 року всі свої
квоти. Конкурентами Украї
ни на цьому ринку є Росій
ська Федерація та країни
Східної Європи. За екс
пертними оцінками, обсяги
пропозицій скорочень вики
дів парникових газів протя
гом 2008–2012 років мо
жуть сягнути 1,6 млрд. тонн
вуглецевого еквіваленту, що
майже вдвічі перевищувати
ме попит. За інформацією
МЗС, експертна оцінка
прогнозу динаміки викидів
парникових газів у Росії
дозволяє дійти висновку
щодо потенційної можли
вості продажу нею 3 млрд.
тонн одиниць встановленої
кількості парникових газів.
Іншою, і не менш важли
вою причиною відсутності
реального інтересу до віт
чизняних квот є той факт,
що країни, які потенційно
готові купувати в України
окреслені квоти, вимагають
від нашого уряду прозорої
та ефективної системи спря
мування коштів на проекти
зниження викидів, чого він
на даний момент забезпечи
ти не може.
На наш погляд, однією з
головних причин недостат
ньої ефективності заходів,
які здійснила Україна для
імплементації
головних
умов участі в Кіотському
процесі, впливає перманен
тна політична й економічна
нестабільність в країні та її
наслідок – відсутність інте
ресу на державному рівні до
розв’язання національних
екологічних проблем.
Аналізуючи вже зроблені
Україною кроки, варто зу
пинитися на реальних проб
лемах, які суттєво знизили
їх ефективність.
Так, міжнародною групою

експертів було виявлено по
хибку в розрахунках показ
ників встановленої кількос
ті викидів парникових газів
внаслідок низького рівня
підготовки звітних доку
ментів, які були направлені
до Секретаріату Конвенції
протягом 2005–2006 років,
що викликало сумніви від
носно достовірності звітних
матеріалів, які готуються
нашою державою.
За інформацією Інституту
загальної енергетики НАН
України, внаслідок помилок
у Національній доповіді про
кадастр, що була направле
на до Секретаріату Конвен
ції у 2005 році, Україна ви
мушена була перерахувати
показник базового рівня ви
кидів парникових газів у
1990 році. Затвердження в
Секретаріаті Конвенції но
вих обсягів встановленої
кількості викидів із джерел
та абсорбції поглиначами
парникових газів досі не за
безпечено.
Також не до кінця створе
но національний реєстр вра
хування встановленої кіль
кості викидів парникових
газів, що відповідно до пун
кту 4 статті 7 Кіотського
протоколу, мало бути здій
снено до кінця 2006 року.
Не забезпечено повною
мірою функціонування дію
чої згідно з міжнародними
стандартами національної
системи інвентаризації ант
ропогенних викидів і абсор
бції поглиначами всіх пар
никових газів, що усклад
нює процедуру реалізації
проектів спільного впровад
ження та участь України у
міжнародній торгівлі квота
ми на викиди парникових
газів.
Порушуються строки по
дання до Секретаріату Кон
венції звітних документів,
визначених положеннями
Конвенції та Кіотського
протоколу, а також рішення
ми Конференції Сторін
Конвенції.
З чотирьох Національних
повідомлень з питань зміни
клімату, що мали бути підго
товлені країнамисторона

ми Конвенції, Україною під
готовлено та направлено до
Секретаріату Конвенції ли
ше два.
Факти свідчать, що дер
жавна фінансова підтримка
заходів із забезпечення не
обхідних умов для реаліза
ції механізмів Кіотського
протоколу є недостатньою, а
використання альтернатив
них джерел фінансування –
незадовільним.
Упродовж 2004–2006 ро
ків обсяги витрачених кош
тів за рахунок Державного
фонду охорони навколиш
нього природного середови
ща для фінансування захо
дів, спрямованих на ство
рення умов для забезпечен
ня реалізації гнучких меха
нізмів Кіотського протоко
лу, становили 1 млн. 665 тис.
грн., з них у 2004 році – 118
тис. грн., у 2005 році –
673,67 тис. грн., у 2006 році
– 873,521 тис. грн.
Водночас, спостерігають
ся і суперечливі тенденції.
На тлі дефіциту фінансових
можливостей держави нее
фективно використовують
ся кошти міжнародної тех
нічної допомоги.
За інформацією Мінеко
номіки, загальна вартість
лише зареєстрованих в Мі
некономіки проектів міжна
родної технічної допомоги,
спрямованих на створення
умов для ефективного впро
вадження в Україні механіз
мів Кіотського протоколу,
становить 1326 тис. канад
ських дол., 674 тис. євро та
$1449,4 тис. Однак суттєвих
позитивних результатів з
1999 року, унаслідок реалі
зації вказаних проектів, не
було досягнуто.
За інформацією Мінеко
номіки, підписаний в берез
ні 2006 року грант МБРР на
модернізацію промисловос
ті та впровадження механіз
мів Кіотського протоколу
обсягом майже 0,9 млн. дол.
США впроваджується дуже
повільно й протягом 2007
року також не було здійсне
но жодного результативного
заходу в рамках окресленого
проекту.

Всупереч вимогам Кон
венції в Україні поки що не
здійснюється широке гро
мадське обговорення проек
тів нормативноправових
документів із питань зміни
клімату, інформаційних та
стратегічних матеріалів, що
направляються до Секрета
ріату Конвенції.
Наслідком вищезазначе
них недоліків стало те, що з
19 пунктів Національного
плану заходів із реалізації
положень Кіотського прото
колу до Конвенції, затвер
дженого розпорядженням
Кабінету Міністрів України
від 18.08.05 №346, строком
реалізації яких було вста
новлено 2005 та 2006 роки,
виконано лише 9.
За експертними оцінками,
ефективно використовуючи
механізми проектів спільно
го впровадження в рамках
Кіотського протоколу, Укра
їна має можливість додатко
во залучити зовнішнє фі
нансування в обсязі від 0,5
до $7,3 млрд. для розвитку
та технологічного переосна
щення вітчизняної економі
ки, суттєвого покращення
екологічної ситуації.
Існуючий стан виконання
зобов’язань у рамках Кон
венції, зокрема, статей 4 та
6, а також Кіотського прото
колу, значною мірою обу
мовлена і низьким рівнем
обізнаності фахівців органів
виконавчої влади та нена
лежним поширенням інфор
мації серед представників
бізнесу, науковців та гро
мадськості з питань норма
тивноправового та методо
логічного забезпечення реа
лізації механізмів Кіотсько
го протоколу, а також части
ми кадровими змінами в
складі центральних органів
виконавчої влади.
Однак, попри окреслені
негаразди, Україна вже зро
била деякі кроки, які можна
розглядати як початок ство
рення інституційної інфрас
труктури в рамках імпле
ментації механізмів Кіот
ського протоколу. Підтвер
дженням цьому є створення
Національного агентства еко

логічних інвестицій для тор
гівлі квотами за Кіотським
протоколом. Зауважимо, що
цей крок є дуже злободен
ним, адже з початку 2008 ро
ку країнисторони Кіот
ського протоколу отримали
законну можливість брати
участь у цьому процесі.
До компетенції Націо
нального агентства еколо
гічних інвестицій для тор
гівлі квотами за Кіотським
протоколом ввійде реаліза
ція проектів, спрямованих
на охорону навколишнього
середовища, а також вико
нання вимог рамкової кон
венції ООН про зміни клі
мату. Разом з тим, поки що
прозорої схеми роботи даної
структури, як і взагалі чіткої
політики нашої держави в
цьому напрямку, не розроб
лено. Тому ряд експертів
висловлюють побоювання
щодо недостатньо ефектив
ного спрямування отрима
них коштів на впроваджен
ня політики в цій сфері, на
чому ми вже неодноразово
наголошували.
Поточний стан економіки
та прогнозні тенденції еко
номічного розвитку до 2012
року свідчать про потенцій
ну можливість України ви
конати свої зобов’язання
щодо обсягів викидів пар
никових газів та отримати
значні додаткові фінансові
надходження в економіку
країни, які дозволили б уже

в найближчі роки здійснити
структурну перебудову еко
номіки, розв’язати низку на
гальних екологічних проб
лем енергетики, металургій
ної, вугледобувної та інших
галузей економіки України.
Крім того, наявний стан
виробничих фондів і техно
логічних процесів у галузях
української економіки, які є
найбільшими джерелами
викидів вуглекислого газу,
дозволяє іноземним інвес
торам ефективно та рента
бельно реалізовувати проек
ти спільного впровадження.
Водночас
надзвичайно
важливим в умовах політич
ної та економічної неста
більності в країні є додатко
вий аналіз та узгодження
прогнозів темпів економіч
ного зростання в Україні та
відповідного збільшення об
сягів викидів парникових
газів з розрахунковими по
казниками обсягів торгівлі
одиницями встановленої
кількості на 2008–2012 роки
та на перспективу до 2020
року, які можуть бути запро
поновані Україною для про
дажу.
І ці питання не можна від
кладати на майбутнє, бо ми
будуємо його сьогодні.
У матеріалі використано
роботи Всеукраїнського
фотоконкурсу
“Зміна клімату: подбай
про свою планету”

Сергій БЕРЛІН. Земні рани
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АРХІВАРІУС

Ad fondes
Розбудова мережі українських
дипломатичних представництв за кордоном
Звіт посла Української Держави в Туреччині
М. Суковкіна до Міністра закордонних справ
Д. Дорошенка про перші дні роботи посольства

Ірина МАТЯШ,
д. і. н., проф.,
заслужений діяч науки
і техніки України
Закінчуємо друкувати архівні до
кументи та спогади про розбудо
ву мережі українських диплома
тичних представництв за кордо
ном доби Гетьманату, підготовле
ні доктором історичних наук, про
фесором Іриною Матяш (початок
у «З.С.» №№ 9, 10, 11 за 2008 р.).
У новій подачі – матеріали про
організацію роботи посольства
Української Держави в Туреччині,
Фінляндії та інших країнах. Публі
куються з частковим збережен
ням орфографії, стилістики та
пунктуації оригіналу.

Користуючись негайним
відходом до м. Одеси па
роплава “Ієрусалим”, до
воджу до Вашої свідомості
скорочений звіт перших
днів мого перебування у
Царгороді. Більш докладне
донесення буде надіслано
осібним листом.
Першого листопаду ц. р.
о 3 годині дня я з посольс
твом прибув до Царгороду
(телегр[ама] моя № 105).
Негайно же після прибуття
пароплава до мене зверну
лись з привітанням з приво
ду приїзду: 1) комендант

Зі спогадів Дмитра Дорошенка1

До Туреччини мені було на
в’язано з кругів кабінету Олек
сандра Ол. Кістяковського. Я
схотів із ним познайомитися і
до мене прийшов сам кандидат:
високий, огрядний пан, адвокат
з професії, брат відомих Богда
на й Ігоря Кістяковських; гово
рив українською мовою, заявив
себе українцемсамостійником і
націоналістом. Ми порозуміли
ся. У радники я своєю чергою
нав’язав йому Артемія Галіпа,
дуже спосібного, талановитого,
Телеграма Посла
але, як уже потім виявилось,
української Держави
цілком безпринципного буко
в Туреччині М. Суковкіна винця. Одначе Галіп2 ні за що не
про виїзд посольства
хотів їхати з Києва. Я таки нас
з Одеси до Стамбула.
тояв, доводячи, що дуже важно,
ЦДАВО ф.3766, оп.1,
щоб біля посла, який може не
спр.1, арк.23
так добре ознайомлений з укра
їнським національним рухом, була людина, яка завжди до
поможе йому у відповідних випадках. Одначе, коли набли
зився час виїзду, то за тим, щоб Галіп залишився в Києві,
попрохав мене сам Гетьман. Тоді лише довідався я, що Галіп
зумів увійти в ближче оточення Гетьмана. А тому, що я сам
з усіх сил дбав, щоб біля особи Гетьмана було побільше

52

Царгородського порту, 2)
осавул Його Світлості Вели
кого Візиря, 3) секретар Мі
ністра закордонних справ
Туреччини.
У той же час мене відвіду
вала деяка кількість ін
терв’юерів та фотографів
різних часописів.
На протязі біжучих днів
мною зроблено було візити
Міністрові закордонних справ
та послам Німеччини, Авс
троУгорщини та Болгарії.
Великий Візир зараз ще
хворий і, завдяки тому, візи
тувати Його Світлість до цієї

8 листопада 1918 р. Стамбул
Таємно1
пори не мав можливості.
Що торкається авдієнції у
Його Величества Султана,
то, базуючись на чутках, які
ходять по дипломатичних
колах, то ледве вона відбу
деться до дефінітивного
прибуття ескадри союзни
ків до Царгороду, позаяк і
Султан і Велика Порта ли
чаться у своєму напрямку,
безумовно, атлантофілами і
у даному разі триматимуть
ся погляду на нас союзни
ків. З мого боку для аудієн
ції усе було готово (цебто
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«своїх» людей, українців національного напрямку, то й по
годився, щоб Галіп залишився в Києві на службі в мініс
терстві закордонних справ, яко радник при міністрі). За
мість Галіпа за порадою К. В. Лоського було проведене
мною призначення на посаду радника – дра Л. Кобилян
ського. Одначе від’їзд посольства все затягався та затягав
ся: Кістяковський зволікав через різні причини. То хотів
упорядкувати свої справи, то слабував на «іспанку», то
вмерла в нього дочка. Так протяглося два місяці. Уже па
роплав чекав на нього в Одесі, вже було сповіщено турець
кий уряд, вже мав прибути до Києва турецький посол, а
Кістяковський усе не їхав, і в нашій місії в Царгороді си
діло всього двоє молодих урядовців: Петро Чикаленко і
п. Вовченко. Нарешті напередодні призначеного вже дня
від’їзду Кістяковський явився до мене й сказав, що він їха
ти не може, бо почуває себе хворим. Становище робилося
дуже прикрим. Знову виринули різні кандидатури з вищих
сфер, – колишніх дипльоматів, генералів. Тоді, щоб ви
рішити справу і то якнайскорше, я висунув кандидатуру
М. А. Суковкіна, порозумівшися наперед з ним самим, що
він виїде в тижневий термін. За Суковкіном промовляла,
як я думав, його популярність в національних українських
кругах ще з 1917 року, коли він був першим ґуберніяльним
комісаром Київщини і вважався кандидатом на голову кра
євого українського правительства, коли проф. Грушевський
прилюдно цілувався з ним на з’їзді і заявляв, що «Україна
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Міністрові закорд[онних]
справ була передана на пог
ляд копія Грамоти Ясно
вельможного Пана Гетьмана
та моєї річі Султанові), але
авдієнція не відбулась.
Взагалі можу зазначити
повну зміну орієнтації та сим
патій правящих сил Отто
манської Імперії, при повній
байдужості та спокої народу
(виключаючи греків та леван
тинців, котрі дуже задоволе
ні перемогою англичан).
Вчора, 7 листопада, я одер
жав телеграму ген[ерала]
Рауха з Одеси від 1 листо
пада. Її зміст: “генерал фон
Раух, представник Гетьмана.
Пану Суковкіну, україн

ському посланнику в Царго
роді. Прошу виклопотати у
головнокомандуючого злу
ченими силами “Антанти”2
наказу, щоб його морські си
ли достигли м. Одеси лиш
після того, як буде мати міс
це зустрічі представника ук
раїнського уряду зі злучени
ми силами поза межею ней
тральної зони”.
Цього дня надсилаю гене
ралу фон Рауху відповідь, в
котрій питаю, хто буде явля
тись представником україн
ського уряду (цебто ця місія
буде покладена на мене, чи
на яку другу особу) і де буде
зустріч представник уряду з
англічанами. Англійську ес

1

Написано від руки потім закреслено.
Вписано від руки
3 Антанти.
2

ніколи не забуде його заслуг». Разом із тим Суковкін був
старий досвідчений громадський діяч, з добрим товарись
ким обличчям, знав кілька мов, був знайомий з закордон
ним життям і т. д. Кандидатурою Суковкіна я зашахував усі
інші, менше бажані кандидатури, і за пару тижнів Суковкін
виїхав до Царгороду з тим штатом посольства, який уже
був зложений попереду.
Зносини України з державами Entente’і так добре запо
чатковані в кінці 1917 року, коли Франція й Англія самі
поспішилися визнати Українську Народну Республіку, пе
рервалися з моментом заключення урядом Республіки Бе
рестейського миру. Закликання цим урядом німецьких і
австроугорських військ зробило неможливим офіціяльні
зносини України з Еntente’ою, хоч, розуміється, українське
правительство дуже бажало б цих зносин. Змога задля
нав’язання дипльоматичних відносин з союзними держава
ми наступала лише в кінці літа, після розгрому німців на за
хідному фронті. Щодо нейтральних держав, то справа стоя
ла легше, хоча і нейтральні держави, свідки страшної бо
ротьби своїх сусідіввелетнів, хиталися й вагалися, не зна
ючи, на яку ступити. Вони дуже охочі були вступити у фак
тичні зносини з Україною, відкладаючи юридичне визнан
ня Української Держави до остаточного вияснення наслід
ків боротьби двох великих коаліцій. Ще в липні місяці
було виряджено до Швейцарії дра Евм. Кир. Лукасевича3
для навя’зання зносин і вияснення питання, чи приймуть
там нашу офіціяльну місію. У Швейцарії і уряд, і торго
вельнопромислові сфери виявили велике зацікавлення
Україною, і секретар (міністр) закордонних справ Лярді
прислав мені через дра Лукасевича лист, в якому заявляв,
що Швейцарський уряд охоче прийме нашу дипльоматич
ну місію. Тоді було проведено формально через Раду Мініс
трів закон про заснування в Швейцарії українського дип
льоматичного представництва з 10го жовтня 1918 року.
Представництво зараховано до «посольств 2го розряду»
(голова таких посольств носив титул «міністрарезидента»
або «повіреного в справах»). Головою місії призначено того
ж дра Лукасевича. Військовим агентом при ньому призна
чено генерала Дроздовського. Одночасно призначено двох

кадру чекаємо з часу на час.
Вчора, 7 [листопада], увече
рі, на пароплаві приїхали
два або три англійських офі
цери і виїхали до міста.
В перших кроках своєї
праці я личу головним своїм
завданням: забезпечити без
болізненну зміну на терито
рії Української Держави ні
мецьких частин, частинами
согласія3, щоб не було ніякої
перерви від большевист
ського впливу і щоб ней
тральна Українська Держа
ва існувала би, як вона і іс
нує, безпечно, не дивуючись
на зміни всієї європейської
рівноваги та політики.
Надзвичайний Посланник
та Уповноважений Міністр
М. Суковкін
Секретар Посольства:
М. Любимський

Лист Посла України
в Туреччині М. Суковкіна про
перші дні роботи посольства.
ЦДАВО ф.3766, оп.1,
спр.111, арк. 2425
ЦДАВО ф. 3766, оп. 1, спр.
111, арк. 2435
Машинопис. Оригінал.

українських консулів: до Женеви — інжен. Евг. Соковича
(бувшого міністра шляхів в кабінеті Голубовича) і до Цюрі
ха – інж. Олекс. Вілінського. Всі вони й виїхали в кінці
жовтня. Представництво в Швейцарії, де сходилися нитки
міжнародних зносин, де можна було зустрінутись з пред
ставниками Епtеnte, мало для нас дуже велике значення.
Майже одночасно було виряджене посольство до Фін
ляндії, яка першою увійшла з нами в зносини і перша при
слала свого представника до Києва. Фінляндське посольс
тво було засноване законом від 15 вересня, також як по
сольство 2го розряду. Головою його призначено К. В. Лось
кого4, директора департаменту в міністерстві закордонних
справ. Фінляндці дуже щиро привітали нашу місію. Одно
часно було засноване й генеральне консульство в Гельсінг
форсі...
...До Фінляндії, Польщі, Грузії, Дона, – прийшлося ви
ряджати представників значно пізніше, так само як до Ру
мунії (з якою виникла суперечка за Бессарабію) та до нейт
ральних держав.
1

Д. Дорошенко. Мої спогади про недавнєминуле. Частина тре
тя. Доба Гетьманщини (1918). – Львів, 1923. – С. 615
2 Галіп Артемій (1887 ?) – український політичний діяч, дипло
мат. За освітою юрист. 1917 р. виступав зв’язковим між ЦР ї
французькими дипломатими.З 1918 р. радник при Міністерст
ві закордонних справ. За доби гетьманату – товариш мініст
ра., зберіг цю посаду і за часів Директорії. У 1919 р. призначений
членом основної місії УНР на Паризькій мирній конференції. З
1920 р. на еміграції. Дотритримувався прорадянських поглядів.
3 Лукашевич Євмен Кирилович (1871–1929) – український гро
мадськополітичницй діяч, дипломат. Закінчив Цюріхський уні
верситет. Займався лікарською практикою у Харкові та Києві.
Активний учасник громадськополітичного руху, один із органі
заторів медичної служби УНР та товариства Червоного Хрес
та. З червня 1918 р. призначений радником при МЗС УД. У лип
нісерпні очолював спеціальну дипломатичну місію до Швейцарії,
уряд якої визнав УД дефакто. З жовтня 1918 до червня 1919 р
голова НДМ у Швейцарії З 1920 р. на еміграції у Варшаві. Зай
мався лікарською практикою.
4 Див коментарі до публікації в березневому числі часопису.
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АРХІВАРІУС
Законопроект про заснування дипломатичного
представництва Української Держави
в Фінляндії
10 веесня 1918 р. Київ
Рада Міністрів ухвалила:
1) Заснувати в Фінляндії дипломатичне представниц
тво Української Держави з дня 15 вересня 1918 р.
2) Дипломатичне представництво в фінляндії зачис
лить до другого розряду посольств Української Держави.
3) Асигнувати Міністерству справ закордонних згідно
з законом про штати посольств Української Держави від
14 червня 1918 р. на утримання дипльоматичного пред
ставництва в Фінляндії з дня 15 вересня с. р. до 31 груд
ня 1918 р. 44833 карб. 28 коп.
Міністр закордонних справ Д. Дорошенко
Т.в.о. Директора загального департаменту
[В.] Оренчук
З оригіналом згідно: Діловод (підпис нерозбірливий)
ЦДАВО ф. 3766, оп. 1, спр. 120, арк. 6
Машинопис. Ротапринт. Засвідчена копія.

Лист тимчасово виконуючого обов’язки
повіреного в справах Української Держави
у Фінляндії К.Лоського до Міністра закордонних
справ Д. Дорошенка про приїзд
та перші дні роботи посольства
21 жовтня 1918 р. Хельсінкі
Доводжу до відомості Ва
шої, Пане Міністре, що По
сольство Української Дер
жави в Фінляндії прибуло
до Гельсінгфорсу ввечері 15
жовтня і розташувалося в
готелі “Фенніа”, де вже були
з розпорядження фінлянд
ського Сенату відведені по
кої.
На пристані мене спіткали
наш консульський агент в
Гельсінгфорс п. Сливенко і
командирований Міністерс
твом закордонних справ

секретар Міністерства п. Ге
орг фон Гріппенберг.
На жаль, у дорозі я захво
рів на інфлюенцію і повинен
був до 19 жовтня сидіти в
готелі; 19 жовтня я був у
Міністерстві закордонних
справ, але Міністра не міг
бачити через те, що в нього
було засідання; він призна
чив мені побачення на сьо
годні, 21 жовтня.
Сьогодні я був у Міністра
п. Стенрота, якому й пере
дав свою ”Lettre de crеan

ce”1. Міністр прийняв мене ністр обіцяв мені сповістити
дуже прихильно і висказав про день, коли мене прий
своє глибоке задоволення з муть Голова держави п.
приводу того, що в нас Свінхувуд і Голова Ради Мі
зав’язалися постійні зноси ністрів п. Паасіківі.
ни, вважаючи на однако
В.о. Повіреного в справах
вість інтересів наших дер
К. Лоський
жав до самостійності.
Підпис скріплений круглою
Зі свого боку, я теж висло печаткою посольства Україн
вив надію, що наші держави ської Держави у Фінляндії.
підуть разом на шляху зак
На документі відбитки кан
ріплення здобутих нами са целярських штампів про одер
мостійності та національно жання та надіслання відповіді
го відродження.
ЦДАВО ф. 3766, оп. 1. спр.
Що ж до питання про тор 140, арк. 26–26зв.
говельні відносини і, голов
Машинопис. Оригінал.
ним чином заключення тор 1
Написано від руки
говельного догово
ру, ми з п. Стенро
том погодилися на
тім, що цей договір
треба буде заклю
чити в Києві, з ог
ляду на більшу ви
гідність
зносин
звідти з Берліном
щодо транспорту
товарів через ні
мецьку окупацію,
але деякі підстави
можна обговорити
в найближчому ча
сі тут, в Гельсінг
форсі, і надіслати
їх для відома до
Формулярний список К. Лоського,
Києва.
директора департаменту МЗС
Української Держави, виконувача
Крім того, мною
обов’язків повіреного в справах УД
було підняте пи
в Фінляндії. ЦДАВО ф. 3766, оп. 1,
тання про необхід
спр. 36, арк. 31
ність грошового об
міну і встановлен
ня взаємного курсу
грошей. З цього приво
ду на тих днях буде
призначено
комісію
при моїй участі.
У заключення мі

Постанова Ради Міністрів Української Держави про заснування
дипломатичного представництва на Донщині
Затверджую.
Павло Скоропадский
6 листопаду 1918 р. м. Київ
Посвідчив Державний секретарь,
сенатор С. Завадський
1. Заснувати на Донщині дипльоматич
не представництво з 1 листопаду 1918 р.
2. Зачислити це представництво до
другого розряду посольств Української
Держави.
3. Асигнувати в розпорядження Мініс
тра закордонних справ з коштів Держав
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ної скарбниці двадцять сім тисяч триста
тридцять три карбованці 32 копійки
(27333кар[бованці] 32 коп[ійки] на ут
римання цього представництва з дня йо
го заснування аж до кінця року, згідно з
законом 14 червня 1918 р. про штати по
сольств Української Держави.
Голова Ради Міністрів Ф. Лизогуб
За Міністра закордонних справ
Палтов
ЦДАВО ф. 3766, оп. 1, спр.,126, арк.. 19
Машинопис. Копія

Звернення уряду Української
Держави до Президента Швейцарії
про направлення радника МЗС
М. Лукасевича для Дипломатичних
відносин. ЦДАВО ф.3766 оп. 1,
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Пані Піндах, Тимчасовий Повірений у справах
Республіки Індонезія:

“Наша культура = це вміння жити
пліч=о=пліч один з одним”
– Пані Піндах, з яким
настроєм Ви зустрічає
те Новий, 2009 рік? Що
Вам особисто як дип
ломату дає привід для
оптимізму?
– Я в Києві з квітня
2008 року. Отже, це був
мій перший Новий рік в
Україні. І мені дуже
сподобалося, як україн
ці святкують. Особливо
чомусь запам’яталось, як
вони під бій годинника пишуть побажання на папері, по
тім спалюють його і цей попіл випивають з шампанським.
Ми в Індонезії святкуємо шість різновидів Нового року.
Адже уряд визнає шість державних релігій. Я як мусуль
манка святкуватиму Hijrilah (мусульманський 1430 Но
вий рік). Що ж до нового 2009 року, я його не святкую, але
це звичайно приносить хороший настрій.
– Люди на межі старого та нового років, як правило,
підбивають якісь проміжні підсумки. Щоб Ви відзначи
ли у розвитку відносин між нашими країнами під час Ва
шої роботи в Україні?
– Я стала тимчасово повіреним у справах, починаючи з
червня 2008го, оскільки його високоповажність пан
Олександр Латуріув поїхав з України в листопаді мину
лого року. Тож, поперше, мені як наступнику важливо
продовжувати і вдосконалювати справи мого попередни
ка. Подруге, з метою поліпшення українськоіндонезій
ських відносин я зустрічалася з українськими
чиновниками. Це були плідні зустрічі. Обидві
сторони згодні продовжити обговорення пи
тань в рамках “Спільної комісії” в Джакарті вже
в 2009му році. Це я вважаю одним із найкра
щих досягнень року, що минув. Хотіла б також
відзначити динаміку двосторонніх відносин:
збільшення українських громадян, які відвіда
ли Індонезію, збільшення обсягів торгівлі, візи
ти українських урядовців. Серед країн ОПЕК
Індонезія – найпривабливіший для України ри
нок. У нас прибуток на одного чоловіка стано
вить 1000 доларів на рік. А населення країни –
220 мільйонів чоловік. Індонезія – країна обіто
вана для вашої продукції – починаючи від зер
на і закінчуючи передовими технологіями.
– На що звертаєте увагу, працюючи в Украї
ні, – люди, історія, культура?
– Перш ніж приїхати до Києва, я багато чита
ла про історію, культуру та сьогодення України.

Все прочитане надзвичайно мене вразило. Передовсім ба
гатство культури та мови. А ще, багато подорожуючи ук
раїнськими містами і селами, я довідалася, що ваш народ
надзвичайно гостинний.
– Два роки тому повідомлялося, що уряд Індонезії
збирається залучати київських спеціалістів для будів
ництва метро в Джакарті. Про це казав тоді Надзвичай
ний і Повноважний Посол Республіки Індонезія в Укра
їні Олександр Латуріув. Чи вдалося здійснити заду
мане?
– Так, відбулося кілька візитів українських фахівців до
Джакарти, з тим, щоб провести засідання з приводу за
значеного проекту. На жаль, наскільки мені відомо, реалі
зацію проекту поки що відкладено через фінансові труд
нощі.
– Чи діє Договір про співробітництво між нашими сто
лицями?
– Існує лише одна угода між Києвом і Джакартою про
містапобратими, підписана 21 червня 2007 року в Джа
карті. Вона складається з 8 пунктів, а саме: розвиток міс
та, громадський транспорт, розвиток рекреаційних об’єк
тів, торговельних, середнього і малого бізнесу, культури,
туризму, спорту та освіти.
– Наскільки легко знаходите спільну мову з людьми в
Україні? Чи існують якісь спільні риси між нашими на
родами?
– Я звернула увагу на те, що українці як і індонезійці
глибоко релігійні люди, а також, як і ми, дуже люблять
жартувати та сміятися.
– А як і коли в Індонезії зустрічають перший, а коли

55

СВІТСЬКИЙ РАУТ
шостий Новий рік? Від усіх Дідів Морозів слід чекати
подарунків? Як заведено поздоровляти один одного?
– Як я вже казала, уряд Індонезії визнає 6 релігій як
державні. Отже, індонезійцям пощастило шість разів
зустрічати Новорічне свято. Мусульмани зустріли Но
вий рік 8 грудня 2008 року. Християни – 1 січня. Індуїс
ти відзначатимуть „Сака” в березні (нині 1930 рік сака)
Що ж до буддизму і конфуціанства, вони святкувати
муть „день весак” та народження Нового року Імлек
(зараз 4076 рік) Зимові свята – чудовий привід вірую
чим однієї релігії привітати інших. А якщо говорити
про християнський
Новий рік, то його
відзначають віруючі
всіх релігій, оскіль
ки він вважається сі
мейним святом. Лю
ди середнього дос
татку зазвичай про
водять ніч в готелях.
Беруть участь у роз
важальних програ

мах під наз
вою Старе та
Нове. Прості
люди збира
ються вдома
сімейним ко
лом або ра
зом із друзя
ми. Приблизно за тиждень до Нового року вуличні тор
говці починають розпродаж паперових трубочок і, коли
опівночі куранти сповіщають про прихід Нового року,
усі разом „вдаряють” у ці труби. Лише невеличка части
на індонезійців роблять один одному коштовні подарун
ки напередодні нового року, перейнявши цю традицію
від західної культури. А діти отримують подарунки ли
ше на день народження або випускний екзамен. Так за
ведено. Та незалежно від віросповідання, віку, чи матері
ального стану, усі вітають один одного з побажаннями
кращого життя.
– Ваша країна має давні традиції. Наскільки сьогодні
вони підтримуються? Наскільки молодь виховується на
них?
– Індонезійська культура – це вміння жити плічопліч
один з одним, оскільки наш етнічний склад надзвичайно
строкатий. Як ви знаєте, Індонезія – це архіпелаг, який
складається з 17508 островів. Близько 6000 з них населе
ні. Там мешкає більш ніж 200 мільйонів чоловік. Най
більша група – яванська (45% населення), суданська –
14%, мадурська – 7,5%, прибережні малайці – 7,5%, а 26%
– інші етнічні групи. Кожна група має свої звичаї – адат,
а також – свій юридичний статус та самоврядування, яке
визнається центральним урядом (шлюб, релігійні обря
ди). Це є невід’ємним для індонезійського народу (готонг
ройонг – взаємне співробітництво). Використання індо
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незійської мови як головної – також до
помагає цим етносам порозумітися між
собою. Адже, скажімо, люди з острова
Суматра відрізняються від тих, які про
живають на Сулавесі. І навіть народи,
котрі мешкають на Суматрі, диверсифі
ковані між собою. Проте ми виховані на
збереженні поваги до кожної культури.
Наша гостинність, дивовижна природа
та чудовий клімат роблять Індонезію одним із найкра
щих туристичних напрямків у світі. Багато європейців
їдуть до нас у пошуках сонячних променів і піщаних пля
жів.
– З чого Ви, як правило, починаєте розповідь про Індо
незію?
– Напевно, з пропозиції побувати в нас і відвідати „Індо
незію в мініатюрі”. Це – чудовий парк у Джакарті, де на
ста гектарах представлено архітектуру та традиції кожно
го регіону. Тут якнайкраще можна зрозуміти національне
гасло Індонезії, старий яванський вислів: „Bhinneka tung
gal ika”, що означає „єдність у різноманітності”.
За територією Індонезія займає п’ятнадцяте місце у сві
ті. Її площа – 19 млн. квадратних кілометрів, оточених
океаном. Тут можна побачити сотні вулканів, величезні
тропічні ліси, родючі землі, гори. Тропічний клімат, яко
му ми завдячуємо частим опадам, створює сприятливі
умови для сільського господарства. Тільки тут можна по
бачити таке розмаїття флори та фауни. У нас росте най
більша у світі квітка – Рафлезія Арнольді. Зустрічається
чорна орхідея та птахи всіх кольорів веселки.
– Яка жінка не пишається національною кухнею своєї
країни? Що, як правило, в Індонезії подають до столу на
свята?
– Зазвичай на Новий рік, тобто 1 січня, індонезійці хо
дять до ресторану. Ніяких спеціальних приготувань не ро
биться. Індонезійці готують на релігійні свята. Такі делі
катеси, як поросягриль на індуські свята, арахіс та сма
жений рис – на ідул фітр.
– Що Ви побажали б нашим країнам, та їхнім мешкан
цям у новому, 2009 році?
– Того, чого як правило, бажають усі люди: щасливого та
успішного року, а головне – здоров’я!

Заради служіння шляхетній справі
12 грудня члени Клубу
дружин голів іноземних
дипломатичних місій в Ук
раїні за сприяння та безпо
середньої участі Голови
Наглядової ради Міжнарод
ного благодійного фонду
«Україна 3000» Катерини
Ющенко, взяли найактивні
шу участь у проведенні різ
двяної зустрічі з маленьки
ми пацієнтами та медперсо
налом Центру дитячої онко
гематології та транспланта
ції кісткового мозку Спеціа
лізованої дитячої лікарні
«Охматдит». Гості оглянули
лабораторію Центру, відді
лення трансплантації
кісткового мозку та
відділення онкогема
тології. Вони також за
вітали у палати, де пос
пілкувалися з дітьми
та їхніми батьками.
Подарунки дісталися
всім 50 маленьким па
цієнтам. Їх за власний
кошт придбали дружи
ни послів, оформили і
разом дарували. Зокре
ма, до ігрової кімнати
Центру гості передали
іграшки, книжки, набо
ри для малювання, ігри
тощо.
Від імені членів між
народного клубу знай
шла зворушливі слова
дружина Посла Ал
жирської Народної Де
мократичної Республі
ки пані Хадіжа Баф
даль.
– Пані та панове! У ці бла
гословенні святкові дні ми
зібралися тут, щоб розділи
ти ці хвилини тепла й радос
ті з вами та висловити, як
матері родин, усю нашу со
лідарність батькам, – чи не
вперше звернулася вона до
присутніх українською мо
вою. – Хотіла б висловити
нашу повагу шляхетній
справі, яку здійснює медич
ний персонал лікарні біля
ліжок пацієнтів. Від свого
імені та від імені присутніх
дружин послів щиро дякую

пані Катерину Ющенко за її
гуманізм, доброту та готов
ність надати нам таку наго
ду, як застосувати на прак
тиці діяльність нашого клу
бу заради служіння шляхет
ній справі, якою є людська
солідарність. Молюся Бого
ві у його нескінченній доб
роті, щоб здійснилося ба
жання всіх нас – щоб ви
одужали. Від щирого серця
бажаю вам добрих свят та
вітаю вас із Новим роком.
Від МЗС України центр
отримав три інфузомати на
загальну суму близько 35
тисяч гривень. Це, так би

мовити, осучаснений вид
крапельниці з комп’ютер
ним відліком рідини, яка
надходить в організм. Ці
вкрай необхідні прилади
передала медикам дружина
Міністра закордонних справ
України пані Ольга Огриз
ко, яка розповіла, що відві
дання Центру дитячої онко
гематології та транспланта
ції кісткового мозку прой
шло дуже зворушливо та оп
тимістично.
– Відчувається, що до
справи добре прикладає ру
ку пані Катерина, через те

вона освячується
справді позити
вом. Адже тут важ
ливо й слова підіб
рати, і вигадку ви
явити. Скажімо,
дітям запропону
вали
заповнити
анкетки зі своїми
побажаннями до
святого Миколая.
Все було якнай
менш формалізо
вано, хоча і дирек
Пані Хадіжа Бафдаль звернулася до
тор «Охматдиту»
присутніх українською мовою
виступив, і заступ
ник Міністра охорони здо речі справляють велике вра
ров’я, і гості. Та при цьому ження на жінок. Тож, дуже
дуже тепло все відбу важливо, що у рамках між
валося, як кажуть, по народного клубу здійсню
людськи. І коли пода ється така благородна спра
рунки роздавали, і ва. Дружини дипломатів із
зустрічалися з дітьми, непідробним розумінням
батьками, лікарями в сприймали все, що відбува
палатах, ігровій кім лося. Хотілося б підкресли
наті, коли говорили ти, що це саме пані Хадіжа
про те, що, на жаль, Бафдаль запропонувала не
багато чого ще бракує. просто збиратися, а саме
Великі проблеми і з займатися благодійницькою
банком крові, і з об діяльністю. І відчувається,
ладнанням. Та коли що ця ініціатива матиме
вже прощалися, не продовження. Я бачу, що й
могли, як то кажуть, пані Катерині таким скла
розстатися. До речі, дом імпонує зустрічатися. І,
один із лікарівтранс звичайно, слід віддати на
плантологів кістково лежне Міністерству закор
го мозку у той день донних справ України, яке
був іменинником, і па займається благодійниць
ні Катерина, знаючи кою діяльністю у міру своїх
про це, підготувала можливостей, і знаходить
для нього окремий по скромні кошти для цього. У
дарунок. Усе це одне даному випадку, вони пішли
до одного зробило на життєво необхідні речі.
зустріч ще більш теплішою,
Володимир СЕМЕНОВ
природною. І, звичайно, такі
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“Бахор” означає – весна
З нагоди двох великих
свят – Дня Конституції (8
грудня) та Дня Державного
Прапора (18 листопада),
Посольство Республіки Уз
бекистану в Україні влашту
вало урочистий прийом.
Гостей привітав Надзвичай
ний і Повноважний Посол
Республіки Узбекистан в
Україні Ільхом Хайдаров.
Він підкреслив значення
фундаментальних положень
і вимог Основного Закону,
на основі яких була прийня
та власна узбецька модель
кардинального реформу
вання та модернізації краї
ни, п’ять основних принци
пів якої і сьогодні не втрача
ють своєї актуальності та
значення. Сама динаміка
життя дедалі наполегливіше
ставить до порядку денного
питання активізації роботи
з реалізації Програми “Від
сильної держави до сильно
го громадянського суспільс
тва”.
Пан Посол нагадав, що в
серпні 2007 року Україна та
Узбекистан відзначили 15
річчя встановлення дипло
матичних відносин. І це ли
ше невеличка частина нашої
спільної історії. Він зупи
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нився також на розвитку
сьогоднішніх економічних
зв’язків, які поєднують
обидві країни.
З піднесенням присутні
зустріли повідомлення про
те, що невдовзі у Києві має
з’явитися пам’ятник видат
ному узбецькому поету та
просвітителю Алішеру Навої.
Спеціально до свята в залі
ресторану “Шангріла”, де,
власне, все й відбу
валося, була роз
горнута виставка
робіт українського
художника
Ми
хайла Бараянца.
Побувавши у дале
ких 1964–1965 ро
ках в Узбекистані,
він зробив серію
етюдів під назвою
„Обличчя Ферган
ської долини”. Ці
твори нині передані як дар
узбецькому посольству.
А як було не отримати
справжню насолоду від ви
конання національних уз
бецьких танців „Навруз” та
„Дівчата весни” солісткою
ансамблю „Бахор” („весна”),
дипломантом Республікан

ського конкурсу Лолою Гон
чарук. Або ж від виконання
романсу Тахіра Садикова на
вірші Миртемира „Бахор” та
української народної пісні
„Ой, візьму відерце”, які по
дарувала присутнім лауре
ат міжнародного конкурсу
вокалістів

Любов Макуха.
І, звичайно ж, не
забували присутні
про національні
узбецькі страви.
Серед них тради
ційно почесне міс
це на столі займа
ли страви з пло
вом та шедевром
кулінарного мис
тецтва – фірмо
вою самсою. Було дуже
смачно! Гостинні господарі
подбали про те, щоб у гостей
був гарний настрій. Спіл
кування вийшло теплим і
невимушеним, що завжди
було в традиціях наших на
родів.

Українці Казахстану –
окраса свята
проживають по
над 130 націо
нальностей, і се
ред них майже пів
мільйона україн
ців. Представники
української діас
пори в Казахстані
були гостями свя
та. Делегацію очо
лював голова асо
ціації «Українці
Казахстану», член
Під час брифінгу за участі Надзвичайного Ради асамблеї на
родів Казахстану
та Повноважного Посла Республіки
Микола Парипса,
Казахстан в Україні Амангельди
який живе в респуб
Жумабаєва та Посла Любомира Копая
зі Словаччини – координатора проектів ліці з 1968 року.
Він розповів, що
ОБСЄ в Україні
першими україн
На честь 17ї річниці Не цями, які з 1768 р. почали
залежності своєї країни, По селитися на казахських зем
сольство Республіки Казах лях, були учасники леген
стан в Україні влаштувало дарного народновизволь
урочистий прийом, якому ного повстання – Коліївщи
передував брифінг з нагоди на. Після знищення Запо
державного свята. Надзви різької Січі (1775 р.), чима
чайний і Повноважний По ло козаків, котрі мали захи
сол Республіки Казахстан в щати нові землі царської ім
Україні Амангельди Жума перії, опинилися в цих кра
баєв відзначив на брифінгу, ях. Уздовж річки Іртиша во
що нині одним із найважли ни будували військові ук
віших аспектів зовнішньої ріплення, в яких потім нес
політики країни є участь у ли нелегку службу. Слідом
роботі «трійки» ОБСЄ. До за козаками стали з’являти
неї входять діюча, колишня ся малоземельні селяни.
та майбутня країна, яка го Особливо масові переселен
ловуватиме в ОБСЄ. Саме ня пов’язані зі скасуванням
Казахстан з 2010 року очо кріпацтва (1861 р.), відкрит
лить роботу в цій поважній тям транссибірської заліз
організації. З метою ство ниці та реалізацією столи
рення умов для здійснення пінської аграрної реформи.
даної місії в країні прийнято Чимало українців залиши
державну програму «Шлях лося жити в Казахстані й
до Європи» на 2009–2011 минулого століття після ос
роки. Як зазначив пан По воєння цілинних і перелого
сол, на цьому шляху саме вих земель, завершення бу
Україна є «вікном у Євро дівництва казахстанських
пу» для Казахстану. Він ви гігантів промисловості, ска
соко оцінив значне зростан жімо, ПавлодарЕкібастузь
ня товарообігу між нашими кого територіальнопромис
країнами, зупинився на лового комплексу. Особли
спільних проектах, які здій во багато українців опини
снюються.
лося в Карагандинській,
Пан Посол зазначив, що Східноказахстанській, Пав
на території Казахстану лодарській, Кустанайській

та Північноказахстанській
областях. Починаючи з 1989
року, у республіці почали
з’являтися і перші офіційні
українські об’єднання. Зна
ковою подією в житті укра
їнців Казахстану став вихід
у світ з 1994 року тижневика
«Українські новини». Це бу
ло перше у світі українське
видання, яке видавалося
українською діаспорою за
допомогою і за рахунок
коштів країни перебування
українців.
Після Указу глави держа
ви Нурсултана Назарбаєва
про створення Асамблеї на
родів Казахстану і прове
дення першої сесії асамблеї
в 1995 році, – розповів далі
Микола Парипса, – у краї
ні сьогодні функціонує 16
українських об’єднань і по
над 50 їхніх філій та пред
ставництв. У березні 1999 р.,
у день 185річчя народжен
ня Т. Г. Шевченка, у м. Пав
лодарі, з ініціативи пред
ставників Павлодарського,
Карагандинського, Акмо
линського, Семипалатин
ського, Петропавлівського
українських національно
культурних центрів, за

участю дипломатів по
сольства України в Казах
стані, представників УГК
Церкви проведена установ
ча конференція, де була
створена Асоціація «Укра
їнці Казахстану». Тепер до
складу асоціації входять
11 українських центрів. До
засновниківпавлодарців
згодом приєдналися укра
їнці Кустаная, Сатпаєва,
УстьКаменогорська, Алма
ти, Тараза, Уральська.
Гадаємо, найближчим ча
сом у нас ще буде нагода
докладніше довідатися про
життя українців у Казахста
ні, розповісти про їхній вне
сок в економічне зростання
країни, збереження націо
нальної самобутності, робо
ту з молоддю. На відзначен
ні Дня незалежності Казах
стану представники україн
ської діаспори подарували
присутнім своє співоче мис
тецтво, яке заслужено стало
окрасою свята.
Інформація “ЗС”

Фото на згадку під час урочистого прийому разом
із представниками української діаспори в Казахстані
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5 o’clock

День дипломата

День працівників дипло
матичної служби ГДІП від
значив традиційно – видан
ням чергового випуску що
річника «Україна диплома
тична». Дев’ять років пос
піль це енциклопедичне ви
дання коштом Генеральної
дирекції Київської ради з
обслуговування іноземних
представництв отримують
Міністерство закордонних
справ України, вищі нав

чальні заклади, які готують
фахівцівміжнародників,
академічні установи та біб
ліотеки країни. «Україна
дипломатична» – видання
унікальне. Представляючи
9те видання цього щоріч
ника, його хрещений батько
і видавець Павло Кривонос,
Генеральний директор Гене
ральної дирекції Київської
Ради з обслуговування іно
земних представництв, не

втомлюється наголошувати
на унікальності цього часо
пису.
«Україна дипломатична»
– чи не поодинокий науко
вий часопис, вихід у світ
якого вітають, знімаючи
свого високоповажного нау
кового капелюха представ
ники різних шкіл, вчень і
сповідань. «Україна дипло
матична» у часи тотального
неспокою зробила доволі
успішну спробу примирити
непримиренних на своїй
мирній науковій території.
– Унікальність цього ви
дання, – каже один із його
співзасновників Генераль
ний директор ГДІП Павло
Кривонос, – полягає у тому,
що в рамках щорічника він
водночас виходить за власні

межі. Видання не тільки
відтворює події даного року
дипломатичного внутріш
нього і зовнішнього життя
країни, а й додає історію,
яка, на жаль, була закрита.
Кожен випуск «України
дипломатичної» відкриває
нову сторінку буття нашої
дипломатії – від князівства
до гетьманства, від радян
ських днів до нинішніх.
За послідовність у відтво
ренні історичних реалій
Спілка викладачів історії
України нагородила Павла
Кривоноса орденом «Геро
дота Галікарнаського». Тра
диційно день презентації
нового щорічника «України
дипломатичної» став днем
початку роботи над новим
його випуском – 10им юві
лейним.

Оптимістичний погляд у Новий рік
17 грудня в колонному за
лі Київської міської держав
ної адміністрації відбувся
прийом із нагоди Різдва
Христового та Нового року
для представників диплома
тичних місій іноземних дер
жав. Традиційно диплома
тичний передноворічний за
хід проходить за участю Ки
ївського міського голови.
Цьогорічний прийом відві
дали близько 600 гостей –
акредитовані в Україні дип
ломати та почесні консули
різних країн, представники
центральних і місцевих ор
ганів влади, глави найбіль
ших релігійних конфесій
країни.
Мер Києва Леонід Черно
вецький привітав гостей та
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членів їхніх родин із Різ
двом Христовим та Новим
роком. Надзвичайний та
Повноважний посол Росії в
Україні Віктор Черномир
дін від імені дипломатів по
дякував Леоніду Черно
вецькому за теплий, родин
ний прийом і привітав усіх
киян з новорічними свята
ми: «Ми бачимо, як Київ пе
ретворюється, росте, розви
вається, і підтримує Вас у
ваших добрих справах. Нас
тупний рік – рік корови. А
це символ спокою, розсуд
ливості, достатку. Ми бажа
ємо, аби все це було у киян,
у вас та в нас».
Надзвичайний і Повно
важний Посол Республіки
Корея в Україні Пак Ро

Бьок поділився з «З.С.» сво
їм рецептом оптимізму:
– Ми дивимося в майбут
нє з великим оптимізмом.
Для того, щоб перемогти
будьяку кризу, потрібно
розгортати великі спільні
проекти. Я переконаний у

тому, що Україна знайде
шляхи подолання кризи в
співпраці з міжнародним
співтовариством, включно
із Кореєю. Корейська сто
рона готова надати Україні
свою підтримку, допомогти
власним досвідом та інвес

тиціями в еконо
міку.
Його Високопо
важність пан Пак
РоБьок підкреслив
дружні відносини
між двома країнами.
Ще одним свідчен
ням цього є будів
ництво приміщення
Посольства Респуб
ліки Корея в Украї
ні. Особливі дружні
відносини, які скла
лися із Генеральною
дирекцією Київської міської
ради з обслуговування іно
земних представництв та з її
керівником Павлом Криво
носом, сприяють якнай
швидшому будівництву но
вого офісу Посольства Ко
реї в Києві. А це, перекона
ний Посол, зміцнює не тіль
ки економічні, а й загально
політичні, гуманітарні, адмі
ністративні відносини з Ко
реєю, а також є свідченням
тієї уваги, яку офіційний
Київ надає розвитку
взаємин із країнами
Сходу.
Попри кризу Но
вий 2009й рік обі
цяє стати роком но
восіль для цілої низ
ки зарубіжних дип
ломатичних уста
нов, акредитованих
в Україні. І в кожно
му проекті важко
переоцінити роль
Генеральної дирек
ції з обслуговування
іноземних представництв.
– Я хотів би окремо від
значити допомогу, яку наше
посольство отримує від
ГДІП на чолі з Павлом Кри

ансамбль давнього
Києва і водночас
привнесе притаман
ний нам східний ко
лорит. Ми вже узго
дили деталі внутріш
нього оздоблення і
тепер очікуємо реалі
зації наших планів.
Переконаний, що за
гальна економічна
ситуація не матиме
вирішального впливу.
Будьяка криза мобі
воносом, – підкрес
лює Надзвичайний і
Повноважний Посол
Казахстану в Україні
Амангельди Жума
баєв. – Без їхньої до
помоги ми не змогли
б наблизитися до фі
нальної стадії будів
ництва нового офісу
посольства Казах
стану. Сьогодні ми
маємо прекрасний
проект, розроблений

групою українських архі
текторів із урахуванням на
ших побажань. Новобудова
прекрасно вписуватиметься
в загальний архітектурний

лізує суспільство,
дає новий поштовх
для його розвитку.
В результаті зали
шаться потужні ор
ганізації, такі як
ГДІП, які вміють
працювати якісно,
швидко і за конку
рентною ціною. У
Новому році бажаю
всім стати сильні
шими. Я вже в Укра
їні працюю майже 5
років. Має головне
побажання усім людям, хто
мешкає і працює у цій краї
ні, щоб вони раділи життю,
щоб у кожній родині було
благополуччя, щоб кожний

на цій землі закохувався,
любив і був любим, в любові
ростив і виховував своїх ді
тей. Це – найголовніше, ад
же все і в нашому житті, і в
роботі взаємопов’язане, –
переконаний Посол.
Генеральний директор Ге
неральної дирекції Київ
ської міської ради з обслуго
вування іноземних пред
ставництв Павло Кривонос
також оптимістично налаш
тований на роботу в Новому
2009му році. ГДІП,
попри загальносві
тові кризові явища,
має намір розпочати
будівництво гольф
клубу, який відпові
датиме
вимогам
найвищого ґатунку.
Також Павло Олек
сандрович переко
наний, що 2009й
стане щедрим на по
сольські новосілля.
Окрім Республіки
Корея та Казахстану
до нових посольських домі
вок можуть переїхати Спо
лучені Штати і Туреччина.
– Немає такого посольс
тва в Україні, якому ГДІП
не надавала б допомогу –
практичну, консультативну,
юридичну, кадрову, – каже
Генеральний директор ГДІП
Павло Кривонос. – Співпра
цю з нами як структурою,
котра впродовж 16 років ро
боти на не дуже спокійному
українському ринку зареко
мендувала себе як надій
ний партнер, обирають, як
керівники дипломатичних
місій, акредитованих в Ук
раїні, так і їхнє керівництво
у центральних апаратах. Ос
кільки ГДІП – це
100відсоткова га
рантія. Моє головне
побажання кожному
дипломатичному
співробітнику дип
ломатичних пред
ставництв – за допо
могою ГДІП почува
тися в Україні, як
вдома. Це – голов
ний зміст і найваж
ливіший сенс нашої
роботи.
Інформація „З.С.”
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КУЛЬТУРА

“АMOR AT LABOR” –
Кохання і праця (з лат.)
„Коли імператор Септимій Север лежав на смертному одрі в Йорку, куди
його перенесли на ношах з підніжжя Грампіанських гір, останнім його
напуттям солдатам було слово „Laboremus” („Ми маємо працювати”).
І ніщо так не сприяло підтримці влади та розповсюдженню авторитету
римських полководців, як їхня постійна і невтомна працелюбність”
З книжки Самуеля Смайлса „Характери”.

„Спогади про Де
м’яна Володимирови
ча збиралися мною
стихійно, аматорськи.
З’являлися несподі
вані відгуки, а очіку
вані не реалізовува
лися. Хоч як дивно,
але коли живеш по
руч і знаходишся у
найближчій спорід
неності, буває важко
реально оцінити ви
датну особистість...”
Цими словами Тетяна
Попова почала пре
зентацію знакової праці її
життя – збірника “АMOR
AT LABOR”, присвяченого
діяльності Дем’яна Попова,
засновника Київської гоме
опатичної школи – Вчителя,
Батька, Божества... Останнє,
до речі, не перебільшення.
Більшість хворих саме та
ким і вважали Дем’яна Во
лодимировича, до кінця не
розуміючи, що таке гомео
пат. Як може людина безпо
милково визначити діагноз,
ставлячи якісь незрозумілі
запитання. І лише мала час
тина пацієнтів знала, що
доктор Попов, до речі, хі
рург за фахом, який оперу
вав не одну війну, лікує го
меопатичним
методом,
який має свою філософію,
історію та правила. І офіцій
ною медициною вважається
забороненою. У 60–80 роки
минулого століття у Києві
не було більш популярного
за Попова лікаря. Трапляло
ся й таке, що він приймав на
якихось
конспіративних
квартирах, адреси яких його
пацієнти не видали б навіть
під тортурами. Хоча зрозу
міло, що, напевно, і люди у
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погонах іноді хворіють...
Без таких, як Дем’ян По
пов, важко уявити наше міс
то, – лейтмотив вечора в
столичному Музеї історії
медицини, який Тетяна По
пова назвала власним днем
народження. „Все почина
ється з людини і до неї по
вертається...” (М.Бердяєв)
Якщо людина посправ
жньому любить свою про
фесію, то, безумовно, вона
любить і життя в усіх його
проявах. Згадуючи свого ви
датного батька, Тетяна
Дем’янівна розповідала, що
він був надзвичайно чутли
вим до краси, емоційним, з
художнім типом мислення.
Його захоплювали східні
філософські системи, він
любив природу, писав вірші,
які нагадували японські
танки, обожнював класичну
музику та живопис. Його
найкращими друзями були
провідні актори театру Ро
сійської драми, видатні ху
дожники та скульптори.
Попов був далеко не од
нозначною людиною. Проте
не був він і самаритянином,
який зі сльозами на очах

обіймає світ (подібне
часто звучить у жит
тєписах великих ліка
рів.) І ще, працюючи
хірургом, виявив себе
людиною діловою і рі
шучою. Судячи з роз
повідей колег, він опе
рував „розумно” і
швидко. До речі, само
го Попова називали
„святим”, „народним
лікарем”, як свого ча
су Феофіла Яновсько
го (котрий є прообра
зом описаного М.Бул
гаковим лікаря, який рятує
пораненого Олексія Турбі
на). Тож як вияв особливої
пошани директор Музею іс
торії медицини Вадим Ши
пулін під численні оплески,
спеціально для ведучої ве

чора доньки Д.Попова, ви
ніс крісло, в якому вдома
любив сидіти легендарний
Феофіл Гаврилович.
Для чого ми так докладно
про лікаря на сторінках не
медичного видання? Мож
ливо, тому, що у цій книжці
зібрані не поради, як лікува
ти хворих. А йдеться про
вміння мислити гомеопа
тично у життєвих ситуаціях,
не пам’ятати зла, не намага
тися віддячити сторицею за
несправедливість або нане
сену образу. Напевно, щоб
ознайомитися з порадами
розумних людей і просто
більше довідатися про уні
кальну людину, нашого спів
вітчизника, слід придбати
цю цікаву книжку.
Юлія ВАЛЄЄВА

