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На наших обкладинках:
1 стор. – малюнок Петра Сигути (міжнародний конкурс
карикатуристів “Карлюка”, Полтава)
2 стор. – репродукція картини Галини Москвітіної “Wind” (з серії
Sundogs)

КОЛОНКА ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА
За кілька днів закінчиться Великий
піст. Завершиться час суворих обме
жень, молитов і покаянь.
Сам по собі піст не є винаходом
виключно християнської релігії. Над
стриманості в різних її формах і проя
вах дотримувалася від давніх часів і
донині переважна більшість вірян
усіх віросповідань світу. Сподвижни
ки різних релігійних культур обґрун
товували необхідність посту, як по
требу кожної душі пройти певні іні
ціації й отримати певну духовну прак
тику.
«Постійно ситий не може бачити
утаємничених речей», – і досі переконані у своїй давній мудрості
чорношкірі мешканці африканського континенту.
Історія посту в усіх релігіях, як вважають її дослідники, сягає
первісної епохи існування людства, пов’язана з тодішніми ма
гічними табу і має певні спорідненості на всіх континентах.
Ранні християни, якщо довіряти перекладачам першоджерел,
постували не 40 діб на Великдень, а 40 годин щотижня і так само
щотижнево святкували Воскресіння Господнє.
З роками щось у релігійнодержавній і політичносвітській
практиці змінилося.
Сьогодні Великий піст перетворився для більшості з нас на
прекрасну осучаснену дієту з гарантованим результатом – загаль
не оздоровлення плюс позбавлення від зайвої ваги. Тож постувати
нині – модно.
Кажуть, одного разу святий Старець розмірковував над питан
ням, чому люди все моляться й моляться Богу, а живуть погано. І
начебто наснився йому Янгол, який підняв його на небесну ви
сочінь і дав послухати чарівну музику людських молитов і пісне
співів. А після того опустив на землю у підсклепіння церковного
храму і показав службу, яка там ішла. Співав хор. Молилися чис
ленні прихожани. Однак Старець не почув жодного звуку – ні
співу, ні молитов.
– Чому цей храм німий? – запитав він у Янгола.
– Зараз я тобі продемонструю, чим зайняте серце і розум кожно
го, хто прийшов сюди, аби поспілкуватися з Господом, – відповів
Янгол.
Зазирнувши у думки людей, Старець побачив, що хтось із при
хожан, хоч вправно молився, одночасно підраховував свої прибут
ки, хтось – збитки, хтось подумки ремонтував садибу, а хтось –
одружував дочку. Зрештою – кожен був зосереджений на своєму.
І тільки один маленький хлопчик у темному куточку щиросердно,
хоч і невміло, про щось просив Господа.
– Здається, це єдина молитва, яку ми здатні почути, – сказав
Янгол. – І це є відповідь на запитання, чому цей храм і багато ін
ших – німі.
Читаймося!
Наш передплатний індекс 74402
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Глави делегацій на переговорах України та Європейського Союзу парафували Угоду
про асоціацію, включаючи поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі
Під час 15го Саміту Ук
раїна – ЄС, який відбувся
у грудні 2011 р., лідери Ук
раїни та Європейського
Союзу оголосили про за
вершення переговорів що
до Угоди про асоціацію,
метою якої є перехід до
політичної асоціації та
економічної інтеграції між
нашою державою та ЄС.
Ця Угода замінить чинну з
1998 р. Угоду про партнер
ство та співробітництво як
правову основу їхніх відно
син. У ході саміту лідери та
кож доручили главам пере
говорних делегацій якнай
скоріше парафувати Угоду.
Глави переговорних де
легацій України та Євро
пейського Союзу 30 берез
ня цього року парафували
текст Угоди про асоціацію,
невід’ємною складовою
якої будуть положення
про створення поглибле
ної та всеохоплюючої зони
вільної торгівлі (ЗВТ).
Від української сторони
Угоду парафували заступ
ник Міністра закордонних
справ Павло Клімкін та
урядовий уповноважений
Валерій П’ятницький. Від
європейської – директор
Департаменту відносин із
Західними
Балканами,
«Східним партнерством»
та Росією Європейської
служби зовнішніх дій Ми
рослав Лайчак і директор
Генерального директорату
«Торгівля» Пітер Балаш.
Глави переговорних груп
щодо ЗВТ підтвердили до
сягнуті у грудні 2011 р. до
мовленості щодо змісту
ЗВТ і зобов’язалися завер
шити правову експертизу
тексту, включаючи техніч
ні додатки та протоколи.
Обидві сторони висло
вили спільне зобов’язання
вжити подальших техніч
них заходів, необхідних

для підготовки до підпи
сання Угоди про асоціацію.
Павло Клімкін зазначив,
що під час процедури пара
фування Угоди сторони
поставили підписи лише
під 170 сторінками полі
тичної частини документа
і під першою та останньою
сторінками торговельної
частини.
«Було вирішено голов
ними переговірниками, що
ми зафіксуємо суть зони
вільної торгівлі», – пояс
нив заступник міністра. За
його словами, це означає
можливість внесення пев
них «чисто технічних» змін
в узгоджені положення
торговельної частини до
кумента, які не змінювати
муть її суті, а лише витіка
тимуть у ході юридичного
вичитування тексту.
Павло Клімкін заува
жив, що такий шлях є зви
чайним у процесі підготов
ки подібних міжнародних
документів.
Коментуючи факт пара
фування, Міністр закор
донних справ України Кос
тянтин Грищенко заявив,
що Україна сподівається
підписати Угоду про асо
ціацію з ЄС протягом нас
тупних 12 місяців.
«Навіть з чисто техніч
ної точки зору, звісно ж, це
буде вимагати декількох
місяців. Мова йде, у най
оптимістичнішому варіан
ті, про термін від 6 до 12
місяців, як ми бачимо на
прикладі тих угод, які були
підписані до нас, в не тако
му далекому минулому», –
сказав К. Грищенко на бри
фінгу, що відбувся 30 бе
резня.
За словами міністра, Ук
раїна сподівається на ра
тифікацію парламентами
країнчленів ЄС Угоди про
асоціацію.

«Ми виходимо з того, що
існують усі необхідні пере
думови для того, щоб,
уважно розглянувши цей
документ, його переваги з
точки зору стратегічної
перспективи, не просто
відносин України із ЄС, а й
ролі самого ЄС у світі, що
підтримка у ратифікації
цього документа та набран
ня ним чинності буде іс
тотно більш видимою, ніж
іноді це звучить з точки зо
ру заяв окремих політи
ків», – сказав Грищенко.
Глава зовнішньополітич
ного відомства додав, що
«ми живемо в демократії, і,
звісно ж, різні думки зву
чать».
«Ми працюємо над тим,
щоб ми отримали внаслі
док вступу в силу цього до
кумента ту перспективу,
яка необхідна українсько
му народу, і це буде відпо
відати реальним довгост
роковим інтересам усього
європейського співтовари
ства», – підкреслив К. Гри
щенко.
Міністр підтвердив, що
після парафування Угоди
про асоціацію Україна –
ЄС вноситимуться техніч
ні правки в частину, що
стосується створення зони
вільної торгівлі.
«Сторони домовилися
продовжити процес право
вої експертизи розділу про

створення ЗВТ. Внаслідок
цього до нього можуть
вноситися окремі технічні
або лінгвістичні зміни неп
ринципового характеру.
Йдеться про суто техніч
ний процесс», – пояснив
міністр, додавши, що це
відбуватиметься в кон
тексті підготовки Угоди до
підписання і це звичайна
практика ЄС у ході підпи
сання таких документів.
Парафування Угоди про
асоціацію з ЄС для Украї
ни є великим кроком, що
демонструє її приналеж
ність до Європи. Про це за
явила співдоповідач Моні
торингового комітету Пар
ламентської асамблеї Ради
Європи щодо України Май
ліс Репс. Вона зазначила,
що парафування Угоди
про асоціацію фактично
ставить крапку в багатьох
дискусіях, які тривали як
усередині України, так і в
ЄС щодо того, де знахо
диться Україна.
Міжнародні оглядачі ха
рактеризують факт пара
фування Угоди як сигнал
доброї волі з боку Євро
пейського Союзу і назива
ють його позитивним ме
седжем усім проєвропей
ським силам в Україні,
який свідчить про те, що
ЄС виконує свої зобов’я
зання.
Інформація «З.С.»
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Усе більше китайських
споживачів обирають
українське

Юрій КОСТЕНКО,
Надзвичайний
і Повноважний Посол
України в Китайській
Народній Республіці
Протягом останніх років
українськокитайські від
носини набули стрімкого,
проривного розвитку. Дер
жавний візит до КНР Пре
зидента України В.Ф. Яну
ковича восени 2010 р. за
початкував низку важли
вих візитів високого та
найвищого рівня, що дало
змогу нашим відносинам
не лише досягти статусу
стратегічних, а й наповни
тися конкретним змістом,
у першу чергу, – у сфері
взаємовигідного
торго
вельноекономічного спів
робітництва.
Саме в ході першого піс
ля багаторічної перерви
візиту, коли дехто ще мав
сумніви щодо перспектив
розвитку економічної спів
праці, керівники двох кра
їн продемонстрували всьо
му світові: Україна та Ки
тай не лише можуть, а й
повинні та розвиватимуть
усестороннє
співробіт
ництво, перш за все, в
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економічній сфері. Саме
тоді Президент України
В.Ф. Янукович і Голова
КНР Ху Цзіньтао дали до
ручення: до 2012 р. довести
двосторонній товарообіг
до 10 млрд. дол. США, тоб
то практично подвоїти
його порівняно з 2009 ро
ком.
На сьогодні, маючи дані
Генеральної митної адмі
ністрації КНР за результа
тами двосторонньої тор
гівлі між Китаєм і країна
ми світу, бачимо промо
висті цифри. Уперше за
всю історію двосторонніх
відносин, 20ту річницю
встановлення яких наші
країни відзначають цього
річ, зовнішньоторговель
ний оборот між Україною
та Китаєм за 2011 р. ста
новить 10 млрд. 411 млн.
077 тис. дол. США. Це на
третину більше відповід
ного показника 2010 року.
Таким чином, статисти
ка, як точна наука, пере
конливо свідчить – взаєм
ний інтерес у економічній
сфері між нашими країна
ми є, його рамки постійно
розширюються, а новий
рівень двосторонньої тор
гівлі став підтвердженням
цього беззаперечного фак
ту.
Що стосується сальдо
нашої торгівлі, то нині во
но на користь КНР – Ук
раїна більше закуповує в
Китаї, ніж продає. Однак
темпи зростання українсь
кого експорту, який под
воїв свої показники за ми
нулий рік, свідчать, що все

більше китайських фірм і
компаній відкривають для
себе український ринок,
усе більше китайських
споживачів обирають ук
раїнське.
Китайські ж товари тра
диційно користуються по
питом серед українців. За
даними Генеральної мит
ної адміністрації КНР,
структура експорту з Ук
раїни у 2011 р. була такою:
– мінеральні продукти (в
основному руди залізні,
шлаки та зола, енергетичні
матеріали та ін.), питома
вага яких становила 78,2%
загального обсягу експор
ту до КНР;
– продукція хімічної
промисловості (в основно
му – органічні хімічні спо
луки), питома вага – 8,6%;
– недорогоцінні метали

та вироби з них (в основ
ному чорні метали, мідь і
вироби з неї), питома вага
– 3,48%;
– машини, устаткування
та механізми (в основному
двигуни турбореактивні,
апарати і механічні прист
рої), питома вага – 2,82%.
Основні товарні групи
структури українського
імпорту з КНР у 2011 р.
були такими:
– механічне обладнання,
машини, устаткування та
механізми – 31,08%;
– текстиль і текстильні
вироби – 18,8%;
– недорогоцінні метали
та вироби з них – 9,47%;
– полімерні матеріали,
пластмаси та каучук –
8,03%;
– взуття, головні убори,
парасольки – 7,11%.

Нині сторони здійсню
ють пошук нових товарів,
які були б затребуваними
обома ринками, доклада
ють зусиль, аби цей процес
став результативним і в
майбутньому ця структура
була б максимально дивер
сифікованою.
У ході візиту до України
Голови КНР Ху Цзіньтао в
минулому році керівники
двох держав не лише прог
нозували виконання пла
нів із виведення двосто
ронньої торгівлі на 10
мільярдний рівень, а й
окреслили новий рубіж –
20 млрд. дол. США у 2015
році.
Визначаючи такі масш
табні завдання, керівники
країн, у першу чергу, мали
на увазі великий потенці
ал подальшої динамічної
співпраці у сфері економі
ки, перехід на якісно но
вий, вищий її рівень. Адже
вже нині напрацьовано
проекти розвитку інвес
тиційного співробітницт
ва, участі китайських кор
порацій та компаній зі
світовим іменем і репута
цією в реалізації масштаб
них
інфраструктурних
проектів в Україні, вихід
китайських партнерів на
український аграрний ри
нок, збільшення обсягів
військовотехнічного спів
робітництва тощо.
Крім
прогнозованого
зростання обсягів наших
двосторонніх торговель
них операцій, так би мови
ти, традиційними товара
ми, саме в реалізації інвес
тиційних проектів вбача
ється потенціал росту то
варообороту. Не може не
радувати взаємна зацікав
леність урядових і ділових
кіл у пошукові нових та
продовженні
реалізації
вже визначених проектів.
Останнім часом значно
збільшилась кількість дво
сторонніх візитів, що

сприяло інтен
сифікації укра
їнськокитайсь
кого діалогу в
торговельно
економічній
сфері. Слід за
значити, що не
одноразові ві
зити протягом
20112012 рр. де
легацій на чолі
з керівництвом
Національного
банку України,
Міністерства
енергетики та вугільної
промисловості України,
Міністерства аграрної по
літики та продовольства
України, інших профіль
них міністерств та ві
домств зіграли вагому роль
у розвиткові нових нап
рямів співробітництва, зо
крема у сферах будівницт
ва інфраструктури, сільсь
кого господарства, енерге
тики та фінансів.
Стосовно конкретних
проектів, що вже знахо
дяться на стадії реалізації,
варто назвати такі.
У сфері будівництва ін
фраструктури. Практич
но на завершальній стадії
перебувають підготовчі
роботи за проектом «По
вітряний експрес». Ще у
вересні 2010 р. підписано
Рамкову Угоду між Дер
жавним підприємством
МА «Бориспіль» і Банком
розвитку КНР, Китайсь
кою державною корпора
цією машинобудування та
комплексних
підрядів
(СМСЕС), Китайською
корпорацією «Sinosure»
щодо впровадження про
екту «Організація заліз
ничного сполучення м. Ки
їв – МА «Бориспіль» та
Контракт між державним

підприємством міжнарод
ний аеропорт «Бориспіль»
і Китайською державною
корпорацією машинобуду
вання та комплексних
підрядів (СМСЕС) щодо
реалізації проекту побудо
ви злітнопосадкової сму
ги, а також проекту спо
рудження швидкісної за
лізничної лінії «Борис
піль–Київ».
Постановою Кабінету
Міністрів України від
28.03.2011 схвалено ТЕО
проекту і затверджено По
рядок та умови надання
державних гарантій щодо
виконання боргових зо
бов’язань за запозичення
ми державного підприєм
ства «Дирекція з будівниц
тва, управління національ
ного проекту «Повітряний
експрес» та інших інфра
структурних об’єктів Київ
ського регіону». Отже,
держгарантії на проект,
вартість якого становить
342 млн. дол. США, вже
виділено.
У сфері енергетики. За
вершуються роботи з під
готовки технічного завдан
ня за проектом будівницт
ва парогазової електрос
танції в м. Щолкіне (АР
Крим), який також реа

лізовуватиме одна з по
тужних китайських корпо
рацій.
Вугільна промисловість.
У ході візиту в Україну Го
лови КНР Ху Цзіньтао
підписано угоду між ВАТ
«Лисичанськвугілля» та
Науковотехнологічною
компанією «Тяньді» щодо
проведення прохідниць
ких робіт, технічного пере
оснащення та модернізації
шахти ім. Д.Ф. Мельнико
ва (ВАТ «Лисичанськ
вугілля»). Проект реалі
зується відповідно до Рам
кової Угоди з фінансового
співробітництва між Мі
ністерством вугільної про
мисловості України та
Державним банком роз
витку КНР щодо залучен
ня кредитних ресурсів ос
танньої для модернізації та
технічного переоснащення
вітчизняної вугільної га
лузі. У цій угоді передба
чено виділення українсь
кій стороні понад 1 млрд.
дол. США для проектів із
технічного переоснащення
та модернізації семи дер
жавних вугільних шахт під
державні гарантії.
Перший із таких інвести
ційних проектів стосується
відокремленого підрозділу
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«Шахта ім. Д.Ф. Мель
никова» ВАТ «Лиси
чанськвугілля».
У жовтні 2011 р.
представники
ком
панії «Тянді» відвіда
ли Україну та деталь
но обговорили тех
нічний проект пере
обладнання
шахти.
Підписано технічну
угоду між ВАТ «Лиси
чанськвугілля»
та
компанією «Тянді».
Вже у січні 2012 р.
здійснено візит укра
їнської делегації до
КНР, у ході якого про
ведено комерційні пе
реговори з представ
никами компанії «Тян
ді» щодо переобладнання
шахти. Результатом взаєм
них візитів стало підпи
сання 21 лютого ц. р. в Пе
кіні відповідного комер
ційного контракту з ком
панією «Тяньді», очікуєть
ся поставка 38 одиниць ки
тайського гірничошахтно
го обладнання.
Важливо, що постано
вою Кабінету Міністрів
України від 06.06.2011 вже
затверджено Порядок та
умови надання державних
гарантій щодо виконання
боргових зобов’язань за за
позиченнями ВАТ «Лиси
чанськвугілля».
Сільське господарство.
Проводиться інтенсивна
робота над створенням Ук
раїнськокитайського сіль
ськогосподарського парку
в Україні з чотирма зонами
виробництва (рослинниц
тво, тваринництво, пере
робка сільгосппродукції,
наукові
дослідження).
Відповідний Меморандум
було підписано сторонами
в ході візиту в Україну
Віцепрем’єрміністра
Держради КНР Чжан Дец
зяна у квітні 2011 року. На
сьогодні НАК «Украгро
лізинг» продовжує опра
цювання з китайським
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партнером China National
Machinery & Equipment
Import & Export Corpora
tion (СМЕС) проекту спо
рудження сучасних елева
торів для зберігання зер
нових (20 елеваторів по
тужністю 50 тис. т кожний
у короткостроковій перс
пективі) з метою передачі
їх у подальший фінансо
вий лізинг через НАК
«Украгролізинг».
Двостороння співпраця
в галузі сільського госпо
дарства набуває все прог
ресивніших форм. Провід
ні китайські корпорації,
зокрема Китайська націо
нальна корпорація агро
промислового розвитку,
що є єдиною державною
аграрною корпорацією, за
ходять на український ри
нок. Для китайських парт
нерів значний інтерес ста
новить не просто торгівля,
а виробнича діяльність в
Україні, створення СП,
спільний вихід із виробле
ною продукцією на ринки
третіх країн тощо.
Знаковим є те, що уряд
КНР підтримує кроки Ук
раїни стосовно недопу
щення на наш ринок не
якісної та фіктивної ки
тайської продукції. Зокре

ма, Головною інспекцію по
захисту рослин України
налагоджено
механізм
співпраці з державними
органами та профільними
асоціаціями КНР у сфері
недопущення на ринок не
якісної чи фіктивної про
дукції – засобів захисту
рослин і фумігації, а також
проведено переговори з
виробниками необхідного
обладнання та постачаль
никами сировини і про
дукції з метою створення в
Україні власного виробни
цтва засобів захисту рос
лин.
Фінансовобанківська
сфера. На завершальній
стадії перебуває робота
над двосторонньою угодою
про валютний «своп» – по
рядок розрахунків у націо
нальних валютах України
та КНР. Перехід на розра
хунки юань/гривня дасть
можливість значно здеше
вити китайські інвести
ційні кошти, більш ефек
тивно їх використати для
реалізації важливих для
України
інвестиційних
проектів.
Триває копітка робота
банків обох країн із вста
новлення взаємовигідної
кооперації, відкриття влас

них представництв і
філій. Це зумовлено
не просто рішеннями
урядів – це вимога
конкретних українсь
ких і китайських клі
єнтів, які поширю
ють спільну діяль
ність у всіх сферах
економіки та потре
бують більш ефек
тивного фінансового
і банківського обслу
говування.
Автомобілебуду
вання. Перший ав
томобільний завод
(FAW) активно роз
ширює свою присут
ність на українсько
му ринку, зокрема,
налагоджує співробітницт
во з корпорацією «УкрАв
то», компанією «Єврокар»
та групою компаній «АИС».
У своїй роботі сторони
дотримуються політики,
спрямованої не на продаж
китайських автомобілів, а
на їх спільне виробництво
в Україні із залученням ки
тайських інвестицій (авто
мобілі економічного класу,
автобуси). Китайська ав
томобілебудівна корпора
ція «FOTON» і Кремен
чуцький автомобільний
завод (АвтоКРАЗ) також
ведуть переговори щодо
крупновузлової зборки лег
ких вантажівок FOTON в
Україні. У 2011 р. в Києві
відкрито представництво
FAW.
Кожен проект – це збіль
шення обсягів торгівлі, це
як суто закупівля необ
хідного обладнання за про
ектами, так і активізація
торгової діяльності суміж
ників, субпідрядників, ви
робників обох країн. Нині
триває динамічний діалог,
що дасть змогу більш пов
но реалізувати значний по
тенціал торговельноеко
номічного та інвестиційно
го співробітництва Украї
ни і КНР.

США – Україна:
на часі розбудова добрих відносин і
поглиблення міжлюдських контактів
На початку цього року Посольство Сполуче
них Штатів Америки в Україні відзначило своє
новосілля. Тепер замість шістьох розрізнених
будівель американські дипломати ма
ють єдиний комплекс, розташований
у центрі столиці, до якого влітку цьо
го року приєднається будівля Агент
ства США з міжнародного розвитку
«З.С.»: Двадцятого січ3
ня цього року ми відзна3
чали 203річчя встановлен3
ня дипломатичних відно3
син між нашими країнами.
На Вашу думку, яким є го3
ловний підсумок співпра3
ці? Які пріоритети визна3
чає Посольство на по3
дальше?
Джон Ф. Теффт: Гадаю,
ми багато зробили за ці 20
років. Водночас, є бажання
зробити ще більше. На
ювілейному концерті, що
відбувся 20 січня за ор
ганізаторської підтримки
Посольства, у моїй ко
роткій промові фактично
прозвучала відповідь на
ваше запитання – наші цілі
протягом цих 20ти років
не змінилися. Ми бажаємо
Україні того, що самі ук
раїнці бажають своїй дер
жаві: суверенності, неза
лежності, процвітання і
незворотної демократії,
щоб Україна була сучас
ною європейською, прозо
рою державою із ди

намічним гро
мадянським
суспільством.
Хочемо бачи
ти Україну від
критою для інвестицій, зі
сприятливим бізнесклі
матом, а також правовою
державою, де всі громадя
ни відчувають верховен
ство прав людини. На мою
думку, ми сприяємо здійс
ненню цього. Якщо ви за
питаєте громадян, чи по
діляють вони такі цілі, то,
гадаю, відповіддю буде –
так! Розпочинаючи третю
декаду нашої співпраці, го
ловним завданням визна
чаємо розбудову добрих
відносин і поглиблення
міжлюдських контактів.
Конче потрібно вирішити
проблему «відходу вбік від
демократії», поглиблюва
ти стратегічне партнер
ство, яке було б вигідним
для обох сторін, чим пиша
лися б як у США, так і в
Україні.
«З.С.»: Нинішня еко3

(USAID). Символічно, що ця подія збіглася в часі
із 20річчям встановлення дипломатичних
відносин між нашими державами. Про підсумки
співпраці, економічні та політичні
прогнози – в ексклюзивному інтерв’ю
Надзвичайного і Повноважного Пос
ла США в Україні Джона Ф. Теффта
журналу «Зовнішні справи».
номічна си3
туація у світі
є не найкра3
щою, зокре3
ма, певні про3
блеми спостерігаються в
економіці США...
Джон Ф. Теффт: У січ
ні я відвідав Канзас, Чика
го, Вашингтон. Справді, ба
гато людей зараз перебува
ють у пошуках роботи,
економічна криза дається
взнаки. Але ми відновлю
ємо колишні показники,
зокрема, протягом остан
ніх 3х місяців зросла
кількість нових робочих
місць, і це не лише вакансії
у сфері послуг. Фактично
ми спостерігаємо ренесанс
нашої промисловості. Для
повного відновлення, звіс
но, потрібен час, особливо,
коли йдеться про таку ве
личезну економіку, як на
ша. Але, на мою думку,
більшість економістів ска
жуть, що нині економіка
США прямує вперед, ви
переджаючи інші країни.

Тому публікації про еко
номічний занепад США на
фоні підйому в інших
країнах не є правдивими.
Наша економіка доволі
еластична, і якщо порів
няємо її з іншими країна
ми, які також роблять усе
можливе для подолання
кризи, то побачимо, що в
багатьох галузях США
зберігає свою могутність і
лідерство.
«З.С.»: Яким чином
криза впливає на наші
двосторонні відносини?
Джон Ф. Теффт: На
справді фінансова криза
не позначилася на наших
двосторонніх відносинах.
Показники американсько
го та українського експор
ту, наскільки я знаю, зна
ходяться на найвищому
рівні. Однак, як зазначив
заступник
Державного
секретаря Філіп Гордон,
коли цього року відвідував
Україну, навіть історично
найвищі кількісні показ
ники двостороннього екс
порту не означать, що вони
достатні – навпаки, вони
потребують збільшення. З
такою державою, як Ук
раїна, котра має 46 млн. на
селення і величезний еко
номічний потенціал, ми
повинні налагодити наба
гато пліднішу співпрацю.
І це саме те, над чим напо
легливо працює наше По
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УКРАЇНА І СВІТ: 20 РОКІВ ВЗАЄМНОГО ВІДКРИТТЯ
сольство – ми намагаємо
ся посилити економічні
зв’язки.
«З.С.»: Пане Посол,
якими є Ваші очікування
від Чиказького саміту
НАТО, що буде проведе3
ний у травні цього року?
Як Ви оцінюєте нашу спів3
працю в рамках взаємодії
Україна–НАТО?
Джон Ф. Теффт: За час
мого перебування в якості
Посла щоразу, коли йшло
ся про взаємодію України з
НАТО, ми дуже добре спів
працювали. Варто прига
дати хоча б кризу в Лівії,
коли Україна відправила
свій корабель, щоб вивезти
багатьох українських та
інших громадян, зокрема
США, які перебували в
складному становищі. Ко
ординація співпраці щодо
проходження цього судна
через флотилію військо
вих кораблів країнчленів
НАТО відбулася на висо
кому рівні. Вважаю, що
співробітництво з НАТО
має величезний потенціал.
Позиція уряду та Прези
дента України полягає в
тому, що наразі країні не
варто ставати членом Аль
янсу. Однак, спільні війсь
кові навчання між Ук
раїною та США, між Ук
раїною та країнамичлена
ми НАТО дають можли
вість нашим морякам, сол
датам, пілотам працювати
разом, і це має величезне
значення. Але, звісно,
можна зробити значно
більше. Мені хотілося б,
щоб було більше конкрет
них проектів у рамках
взаємодії УкраїнаНАТО.
«З.С.»: В одному зі
своїх останніх звітів ЦРУ
дало низьку оцінку Ук3
раїні стосовно дотриман3
ня прав людини.
Джон Ф. Теффт: Влас
не, не лише ЦРУ, Держав
ний секретар, посадовці
Білого дому також відзна
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чали регрес української де
мократії. Ми дуже чітко
окреслили свою позицію
стосовно, на нашу думку,
вибіркового судового пе
реслідування пані Тимо
шенко та членів її уряду.
Також маємо сумнів щодо
відповідності законодавчої
бази, за якою її було при
тягнуто до суду. Нашу по
зицію було висловлено в
заявах, зроблених на
різних рівнях. Вона поля
гає в тому, що йдеться про
переслідування з політич
них мотивів і що пані Ти
мошенко має бути звільне
но. Наші публічні заяви не
відрізняються від того, що
ми висловлюємо у приват
них колах і контактах з ук
раїнською стороною.
На нашу думку, за двад
цять років незалежності
Україна досягла значного
прогресу в побудові демок
ратичного суспільства, але
останні два роки виклика
ють у нас занепокоєння,
тому що відбувається про
цес, який Держсекретар
пані Клінтон назвала
«відходом від демократії».
Ми вважаємо, що майбутні
парламентські вибори бу
дуть надзвичайно важли
вим іспитом для України.
Плануємо підтримати мі
сію спостерігачів від ОБСЄ
і надалі підтримуватимемо
місцевих
спостерігачів.
Ми хочемо побачити віль
ні та справедливі вибори –
вибори, якими українці
могли б пишатися.

«З.С.»: Пане Посол, як
Ви оцінюєте виконання до3
мовленостей наших пре3
зидентів, що були досяг3
нуті навесні 2010 р. в га3
лузі ядерної енергетики?
Джон Ф. Теффт: Я вва
жаю, що ці домовленості є
дійсно історичною угодою
для наших країн. Хоча
термін «історична угода»
використовується занадто
часто, але Україна знову
виходить на лідерські по
зиції у світі. На мою думку,
Україна зараз вчиняє дуже
мудро, тому, що ви можете
використовувати низькоз
багачений уран (який ми
пообіцяли надавати на
томість) із тією ж метою –
для проведення необхід
них наукових досліджень.
На виконання домовле
ностей ми маємо намір по
будувати для української
сторони у Харкові ліній
ний прискорювач. Будів
ництво вже розпочалося.
Ця установка дасть змогу
Україні не лише само
стійно проводити наукові
експерименти на найвищо
му рівні, а й, серед іншого,
виробляти радіоізотопи,
що використовуються в
медицині. Їх не потрібно
буде купувати за високи
ми цінами деінде. Абсо
лютно переконаний, що
лінійний прискорювач у
Харкові буде тим своє
рідним механізмом, що
піднесе нашу наукову
співпрацю, зокрема, у га
лузі ядерної медицини,

на значно вищий рівень,
відкриє новий розділ у на
уковому співробітництві
між нашими країнами.
Окрім цього, на мою дум
ку, одним із найважливі
ших результатів роботи
спільної комісії зі страте
гічного партнерства було
створення групи у справах
науки і технологій, яка
працює над різноманітни
ми проектами, включаючи
вже згадувану ядерну ме
дицину.
«З.С.»: Пане Посол, 10
лютого цього року у Ва3
шій промові в Київському
політехнічному інституті
було висунуто ініціативу
«S4B» «Наука для бізне3
су». Як Ви прокоментуєте
цей проект?
Джон Ф. Теффт: Це
один із проектів, які ми на
разі розробляємо. Наскіль
ки мені відомо, наше Мі
ністерство енергетики ви
ділило 500 000 тис. дол.
Київському політехнічно
му інституту для запровад
ження програми, дуже по
дібної до тих, що працю
ють у наших Каліфорній

ському та Массачусетсько
му технологічних інститу
тах – найвідоміших техно
логічних
університетах
Америки. Мета цієї прог
рами – допомогти науков
цям, викладачам, студен
там комерціалізувати свої
наукові винаходи. Адже
для реалізації певного тех
нологічного здобутку в
реальному секторі еконо
міки потрібні кошти, пев
ні зв’язки, підтримка ін
ших. Ця програма перед
бачає надання грантів, кот
рі допоможуть студентам і
науковцям КПІ знайти
стежку в бізнессередови
ще, де вони зможуть пред
ставити свої проекти біз
несменам України, Євро
пи, США.
«З.С.»: Нині дуже мало
американських громадян
володіють інформацією
про Україну. На Ваш пог3
ляд, що потрібно зробити,
аби змінити ситуацію і яку
роль у цьому повинна ві3
дігравати «народна дип3
ломатія»?
Джон Ф. Теффт: Вва
жаю, що єдиним шляхом
вирішення цієї проблеми є
збільшення обсягів того,
що я називаю міжособис
тісними контактами. За
нашими
підрахунками,
протягом останніх двадця
ти років 40 тис. українсь
ких студентів їздили на
навчання до вузів США.
Наскільки мені відомо, за
цей час також чимало аме
риканців приїздили сюди
за програмою імені Фулб
райта і подібними, але це
не є достатнім. Ми повинні
створити ще більше мож
ливостей для організації
мандрівок українців до
Сполучених Штатів Аме
рики. Окрім того, у нас є
чудова програма «Work
and Travel», і, якщо мені не
зраджує пам’ять, минулого
року 12 тис. українських
студентів відвідали США.

Це – немало. Студенти та
кож приїздять, аби попра
цювати під час літніх ка
нікул. Так вони здобува
ють певний досвід, вчать
англійську мову, подоро
жують країною. На мою
думку, більшість із них по
вертаються назад із найк
ращими враженнями. Осо
бисто я є великим при
хильником цієї програми і
хотів би, щоб кількість її
учасників збільшувалася.
Коли сам був студентом,
то працював на фабриці і
мріяв поїхати до Європи.
Зрештою став учасником
програми, що передбачала
таку подорож. Ця програ
ма змінила моє життя в то
му сенсі, що саме завдяки
цій подорожі я вирішив
працювати у сфері зовніш
ніх справ. Хотів би згадати
ще одну нашу програму –
«Корпус миру». Зараз в
Україні ми маємо найбіль
шу за кількістю учасників
програму Корпусу миру –
400 волонтерів. Ці люди
не сконцентровані в мега
полісах, вони працюють у
маленьких містечках ва
шої країни. Якщо згадати
90ті роки, коли все почи
налося, багато американ
ців приїхали сюди, щоб по
бачити Україну, завдячую
чи цій програмі. Я спос
терігаю все більшу кіль
кість людей, які подорожу
ють із моєї країни до вашої
та навпаки. Це дійсно єди
ний шлях вирішення проб
леми, і я розвиватиму існу
ючі програми міжлюдсь
ких контактів до максиму
му, а також намагатимусь
створити нові.
«З.С.»: Наскільки мені
відомо, у свій час Вам до3
велося працювати у Гру3
зії. Скажіть, будь ласка,
що могла б використати
Україна з грузинського
досвіду проведення ре3
форм?
Джон Ф. Теффт: Сто

совно реформ у Грузії,
то можу пишатися
тим, що за допомогою
Агентства США з між
народного розвитку
(USAID) ми здійсни
ли американську про
граму з покращення
бізнессередовища.
Нині, наскільки мені
відомо, знадобиться при
близно одна година, щоб
розпочати свою справу у
Грузії. Це нагадує похід до
супермаркету, де можна
знайти все необхідне в од
ному місці. Ви платите за
встановленим тарифом і
вирішуєте всі формаль
ності. В Україні для цього
все ще необхідно обійти до
20 різноманітних установ і
отримати стільки ж доз
волів. Усюди треба плати
ти гроші, що, звичайно,
створює сприятливе сере
довище для розвитку ко
рупції, сприяє процвітан
ню хабарництва. Мені ві
домо, що Україна розгля
дає можливість запровад
ження низки реформ, кот
рі вже здійснено у Грузії.
Наприклад, Віцепрем’єр
міністр Тігіпко відвідував
Грузію, вивчав її досвід.
Звичайно, Україна – уде
сятеро більша за терито
рією та населенням, ніж
Грузія, але можна змінюва
ти самі підходи до ведення
справ, і це не залежить від
розмірів країни. Подолан
ня корупції – це визна
чальний чинник. Звичай
но, її неможливо повністю
знищити в суспільстві,
оскільки завжди знахо
дяться люди, які спокуша
ються взяти хабар. У цьо
му відношенні Грузія зро
била декілька серйозних
кроків уперед, і цей досвід
може бути корисним для
України.
«З.С.»: Пане Посол,
яким, на Вашу думку, мо3
же бути оптимальний ва3
ріант вирішення сирійсь3

кого конфлікту?
Джон Ф. Теффт: Я вва
жаю ситуацію в Сирії жах
ливою. Головною пробле
мою є те, що сирійський
уряд втратив довіру свого
народу, а коли люди ви
йшли на вулиці висловити
свій протест, влада почала
їх убивати. Це обурливо.
США, як і Україна, підтри
мали резолюцію ООН що
до ситуації в Сирії. Ми пе
реконані в тому, що Башар
Асад повинен піти у від
ставку і має розпочатися
процес, який дасть змогу
країні вийти з цього жах
ливого кровопролиття. Ад
же щодня надходить ін
формація про загибель де
сятків людей у Сирії. Ліга
арабських держав намага
ється бути лідером у вре
гулюванні конфлікту, і ми
рішуче підтримуємо її дії.
Маю сподівання, що вони
зможуть знайти шлях
вирішення цієї проблеми у
співпраці з ООН. Башар
Асад повинен припинити
кровопролиття і піти зі
своєї посади. Беззапереч
ним є той факт, що арабсь
кий світ, США та Європа
мають спільну позицію
щодо ситуації в Сирії. Ми
хочемо, щоб насильство
припинилося і щоб уряд
Асада був змінений уря
дом, який дійсно представ
ляє народ цієї країни.
«З.С.»: Чи є нині проек3
ти, пов’язані з підготов3
кою до Євро32012, що ре3
алізуються з участю По3
сольства США?
Джон Ф. Теффт: Так, є
певні контракти в галузі
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безпеки аеропортів тощо.
Одна зі справ, яку ми
здійснили і яка не відома
широкому загалові, – це
передача досвіду вашим
безпековим структурам у
сфері контролю за юрбою,
що є дуже актуальним під
час проведення Євро2012,
зважаючи на приїзд вели
кої кількості вболіваль
ників. Над реалізацією цієї
програми ми працюємо
вже протягом двох років і,
як часто жартома кажу
своїм українським коле
гам, виконавши такий об
сяг роботи, ми можемо
привезти в Україну й аме
риканську збірну з футбо
лу. Однак, поки що УЄФА
не дає американським ко
мандам такої можливості.
«З.С.»: Якими, на Вашу
думку, є риси справжньо3
го дипломата?

Джон Ф. Теффт: Побу
тує думка, що дипломати
– це люди, які носять мод
ні смугасті костюми, бай
дикують, п’ють каву і го
ворять про казнащо. На
справді сучасна диплома
тія вимагає напруженої
праці, окрім того, це ще й
надзвичайно небезпечна
професія. Маю на увазі
своїх колег, які несуть
службу в Афганістані,
Ємені; українських дипло
матів, що перебували в
Лівії, супроводжували лю
дей на борти суден для
евакуації, знаючи, що нав
коло триває стрілянина.
Це важка праця. Справж
ній дипломат має бути
цілеспрямованим, глибоко
любити свою батьківщину,
отримувати задоволення
від служіння своїм спів
вітчизникам. Дипломат

повинен мати велике ба
жання мандрувати, пра
цювати в інших країнах,
співпрацювати з представ
никами інших держав,
представляти свою країну
решті світу. Дипломат має
презентувати найбільші
цінності країни, демон
струвати найкращі її здо
бутки. Побутувала така
думка відомого англійсь
кого дипломата сера Генрі
Вуттона, який працював у
часи правління королеви
Єлизавети І у 1590ті рр.,
що дипломат – це порядна
людина, яку відправили за
кордон брехати на користь
своєї батьківщини. Однак,
на мою думку, це не так.
Адже люди розуміють, як
що їм говорять неправду.
Принцип справжнього су
часного дипломата – нес
ти правду про свою країну.

Потрібно знати всі досяг
нення своєї держави, але й
визнавати те, над чим не
обхідно працювати. Я роб
лю це щодня. Якби не став
дипломатом, то був би
вчителем історії, оскільки
добре знаю нашу амери
канську історію й ті проб
леми, які нам доводилося
вирішувати.
На завершення хотів би
висловити переконання в
тому, що нове покоління
українських дипломатів
зробить багато хорошого
для своєї держави. Украї
на на це заслуговує, їй
потрібні справжні фа
хівці.
Інтерв’ю підготував
Володимир ЛИВИНСЬКИЙ,
слухач Дипломатичної
академії
при МЗС України

Українська дипломатична
місія в Скандинавії
(історичний нарис)
Відзначаючи двадцяту річницю визнання
– ведення політичних зносин з урядами
Королівством Швеція незалежності Ук
країн акредитації;
раїни 19 грудня 1991 р. та встановлення
– захист політичних і торговельних інте
дипломатичних відносин 13 січня 1992 р.,
ресів України за її межами;
згадуємо попередню, на жаль, невдалу
– піклування про права українських гро
спробу започаткувати їх під час українсь
мадян за кордоном;
ких національновизвольних змагань 1918
– виконання консульських функцій у за
1920 років.
рубіжних місцевостях, де відсутні кон
Протягом короткого періоду перебування
сульські заклади Української держави.
при владі гетьман Павло Скоропадський
Право відкриття чи закриття посольств
провадив активну зовнішньополітичну
належало Раді міністрів, а безпосередньо
діяльність і зробив багато для налагоджен
ними керував міністр закордонних справ.
ня міжнародних зв’язків України. Фактич
Голови представництв призначалися геть
но за нього розпочалася більшменш сис
маном, всі інші члени дипломатичної місії –
темна розбудова української дипломатич
наказом міністра. Залежно від політичної
Валерій СТЕПАНОВ,
ної служби. Рада міністрів 14 червня 1918 р.
ваги
певної держави в міжнародних планах
Посол України в
ухвалила, а Павло Скоропадський затвер
гетьманату
закон передбачав таку кла
Королівстві Швеція,
див «Закон про посольства і місії Українсь кандидат історичних наук сифікацію і штати посольств:
кої держави», який підвів організаційно
– посольство 1го розряду на чолі з послом
юридичну базу під формування мережі постійних дип або посланником і уповноваженим міністром у складі
ломатичних представництв країни [1]. На них було пок радника, старшого секретаря, двох секретарів, двох пе
ладено такі функції:
рекладачів і п’яти канцелярських працівників;
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– посольство 2го розряду на чолі з міністромрезиден
том або повіреним у справах у складі секретаря і пере
кладача.
Відповідно до визначених трьох основних напрямів
зовнішньої політики гетьманський уряд намагався нала
годити взаємини з нейтральними країнами, але розвива
лися ці відносини дуже важко. З одного боку, до таких
зусиль Української держави негативно ставилася Німеч
чина, яка не була зацікавлена в тому, щоб український
уряд зближувався з нейтральними державами, а через
них – з країнами Антанти. З другого боку, не завжди по
слідовно діяла українська дипломатія.
Тим не менше, у жовтні 1918 р. було відкрито посоль
ства 2го розряду в Швейцарії, Швеції та Норвегії [2].
У «Спогадах» Павла Скоропадського міститься згадка:
«С своей стороны, мы во все эти государства послали
свои миссии… В Швецию командировали генерала Ба
жанова [так у тексті, правильно – Баженов. – прим. ав
тора]» [3].
Також Дмитро Дорошенко у своїх споминах зазначає:
«Тоді ж восени було виряджено надзвичайну диплома
тичну місію до Скандінавських держав; на чолі місії сто
яв генерал Борис Баженов, до її складу належали сена
тор Тімрот і урядовці Козій та КосаренкоКосаревич [4],
що потім придбали собі сумну славу своїми авантюрис
тичними вчинками. Яко генеральний консул мав їхати
до Стокгольму Д.В. Антонович» [5, с. 276].
Борис Петрович Баженов народився 13 липня 1871 р.
на Харківщині. Закінчив 2й Московський кадетський
корпус, 1891 року – Миколаївське кінне училище. Слу
жив у 35му драгунському Білгородському полку. Закін
чив 1898 р. Миколаївську академію Генштабу в Санкт
Петербурзі (перший розряд, нагороджено малою сріб
ною медаллю із занесенням його імені на мармурову
дошку). Після цього обіймав посади старшого ад’ютанта
штабу 2ої гвардійської кінної
дивізії, старшого офіцера для
особливих доручень штабу Петер
бурзького військового округу.
Упродовж шести років (від 4 трав
ня 1907 р. до 30 липня 1913 р.) у
званні полковника був начальни
ком штабу 1ої гвардійської кінної
дивізії. У 1913 р. отримав звання
генералмайора й був призначе
ний начальником військових
сполучень СанктПетербурзько
го військового округу. Під час
Першої світової війни – гене
ралквартирмейстер 6ої армії
Румунського фронту [6].
Вірчі грамоти Бориса Бажено
ва, що зберігаються нині в На
ціональному архіві Швеції [7],
16 жовтня 1918 р. були підписані
міністром закордонних справ
Дмитром Дорошенком і адресо
вані міністру закордонних справ
Королівства Швеція, що на загал

відповідало його статусові політичного представника. У
їх тексті зазначалося: «З метою налагодження постійних
дипломатичних відносин між Урядом Королівства
Швеція та Урядом Української держави, а також прагну
чи започаткувати дружні зв’язки та взаєморозуміння
між нашими двома великими народами, Уряд Українсь
кої держави вирішив призначити пана Бориса Баженова
Надзвичайним Посланником дипломатичної місії Ук
раїнської держави при Уряді Королівства Швеція.
Маю честь просити Вас, Ваша Високоповажносте,
забезпечити добрий прийом пану Борису Баженову та
виявити йому повну довіру в усіх питаннях, які нале
жать до компетенції представника такого рівня.
У сподіванні, що пан Борис Баженов виявить себе
гідним такої високої посади, якої він був удостоєний,
йому видані ці вірчі грамоти.
Користуючись нагодою, прошу Вас, пане Міністре,
прийняти від Української держави побажання благопо
луччя та процвітання Королівству Швеція, а також за
певнення у моїй високій повазі».
Борис Баженов не затримувався в Києві й, незважаю
чи на триваючі військові дії, досить швидко (протягом
десяти днів, очевидно, через кайзерівську Німеччину)
дістався Стокгольма: уже 29 жовтня 1918 р. його вірчі
грамоти надійшли до міністерства закордонних справ
Швеції. Рукою одного з його співробітників на них було
зроблено відмітку: «До справи. Не потребує відповіді»,
адже сам факт вручення вірчих грамот міг трактуватися
як міжнародноправове визнання (деюре) українського
уряду.
Зупинився Борис Баженов у найкращому готелі Сток
гольма «Гранд», який існує і донині за адресою: Сьодра
Бласіехольмсхамнен (Sî dra Blasieholmshamnen), 8.
Відповідно, ця адреса фігурує як перше місце розташу
вання Місії.

Вірчі грамоти Бориса Баженова
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рівника Місії та запропонував передати справи послові
у Фінляндії Костянтину Лоському. Це рішення 13 січня
було доведено керівником уряду самому Костянтину
Лоському. Утім, Борис Баженов, очевидно, не квапився
звільняти посаду, і Костянтин Лоський, який прибув до
Стокгольма в кінці лютого – на початку березня, передав
засвідчені ним переклади цих листів до міністерства за
кордонних справ Швеції. На бланку Української дипло
матичної місії в Скандинавії міністерству закордонних
справ Швеції 11 березня 1919 р. було повідомлено, що
«склад її цілком змінений і всі особи, що раніше служи
ли в ній, починаючи від Голови Місії п. Баженова, нині
не знаходяться на службі Української Республіки. Нині
склад Місії ось такий:
1) Голова Місії Костянтин Лоський
2) Секретар Місії Йосип Майданюк».
Готель «Гранд» на початку ХХ століття
Підписи Голови та секретаря Місії були скріплені пе
Виходячи з того, що відносини з Антантою ставали чаткою із зображенням тризуба та надписом «Українсь
справою виживання гетьманської держави, Борис Баже ка Дипломатична Місія в Скандинавії», а надрукований
нов розгорнув діяльність із налагодження зв’язків з її український текст супроводжувався бездоганним руко
представниками. Він, зокрема, намагався переконати писним перекладом шведською. Знову змінилася адреса
військового представника США Стайнса, що запрошен Місії: Дроттнінггатан (Drottninggatan), 83, а керівник
ня німців в Україну навесні 1918 р. було лише намаган оселився в помешканні на Карлбергсвеген (Karlbergs
ням захиститися від більшовиків. Він говорив про сим vаgen), 43b [9].
патії українців до Антанти та готовність українського
Лише через місяць, 17 квітня 1919 р. Костянтин Лось
уряду встановити торговельні зв’язки з США [8]. Утім кий зміг передати до міністерства закордонних справ
активність українських представників не принесла Швеції свої вірчі грамоти, складені у Вінниці 12 лютого
успіху, адже зміни зовнішньополітичного курсу відбули 1919 р., тобто наступного дня після відставки Володими
ся надто пізно, щоб переломити несприятливу для Ук ра Чехівського, а тому підписані замість міністра Олек
раїни міжнародну кон’юнктуру.
сандром Карпинським.
Тим не менше, Місія продовжувала існувати. Вона 19
Костянтин Лоський (народився 1874 р.) – правник,
грудня 1918 р., тобто після зречення влади Павлом Ско громадськополітичний діяч, письменник і публіцист,
ропадським, нотифікувала міністерству закордонних піонер національного відродження Холмщини (1905 р.
справ Швеції свій склад, що явно виходив за встановлені заснував «Просвіту» в Грубешові, видавництво укра
рамки штату посольства 2го розряду:
їнських популярних книжок, був співвидавцем газети
– Борис Баженов, керівник місії;
«Буг»). У 19171918 рр. за пропозицією Дмитра Дорошен
– Василь КосаренкоКосаревич, секретар;
ка його було призначено повітовим комісаром Бучача,
– Володимир Суховецький, аташе;
помічником ГалицькоБуковинського губернського
– Олександр фон Тімрот, аташе;
комісара. Лоський був членом Централь
– граф Констан Руссетт, аташе.
ної Ради, директором департаменту
На той час Місія розміщувалася вже в
внутрішніх справ при Генеральному сек
готелі «Регіна» по Дроттнінггатан (Drott
ретаріаті, згодом директором департа
ninggatan), 4244, де у 19171918 рр. зна
менту в міністерстві закордонних справ,
ходилося румунське, а пізніше естонське
який, власне, і складав міністерство.
представництво та який було знесено на
Після поділу міністерства на два депар
початку 1960х років.
таменти залишився на чолі загального
Починаючи з січня 1919 р. Директорія
департаменту, що займався питаннями
інтенсивно формувала дипломатичну
внутрішньої організації роботи міністер
службу, хоча жодна країна не визнавала
ства. У 19181919 рр. – український по
УНР деюре і, відповідно, дипломатич
сол у Фінляндії (посольство у Фінляндії
них представництв Української Народ
було засновано законом від 15 вересня
ної Республіки, що змушувало їх діяти
1918 р. як посольство 2го розряду) [5,
неофіційно або, у кращому випадку,
с 275], пізніше – в Швеції та Норвегії. З
напівофіційно. Голова Ради міністрів і
1920 р. на еміграції віддався переважно
міністр закордонних справ УНР Володи
науковій діяльності. Професор римсько
мир Чехівський 10 січня 1919 р. напра
го права Українського вільного універси
вив лист Борису Баженову, у якому
тету, дійсний член НТШ помер у Празі
Готель «Регіна»,
повідомляв про прийняте Директорією
1933 року [10].
фото початку 1960х років
рішення звільнити його з посади ке
Головна мета зовнішньої політики
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Що стосується складу Місії, то він, оче
видно, постійно змінювався. Так, після
квітня 1919 р. в листуванні не зустрічаєть
ся прізвище Осипа Майданюка1, який і
був автором перекладів шведською мо
вою. Натомість у її складі з кінця березня
і до 26 липня 1919 р. фігурує 18річний
син глави Місії Ігор Лоський, учасник
бою під Крутами, а згодом співробітник
міністерства закордонних справ УНР. За
лишаючи ж Стокгольм у лютому 1920 р.,
Костянтин Лоський повідомив міністер
ству закордонних справ Швеції, що тим
часовим повіреним у справах залишається
Житловий будинок на Карлбергсвеген, 43b,
перший
секретар Еміль Козій. Утім, у цей
сучасне фото
На четвертому поверсі цього
час Місія вже остаточно позбулася свого
будинку по Дроттнінггатан, 83 УНР протягом 1919 р. зали призначення, її ділова активність, судячи з обсягу доку
розміщувалася Українська
шалася незмінною – здобу ментообігу, після піку у квітні 1919 р. поступово занепа
дипломатична місія,
ти міжнародне визнання та дала.
сучасне фото
зовнішню допомогу в бо
Як зазначав сам Симон Петлюра, «дуже часто наші за
ротьбі проти більшовицької Росії. Це знаходить свій кордонні представництва вели політику, …не рахуючись
відбиток у листуванні Місії з шведським зовнішньо ні з реальним відношенням сил на Україні, ні з держав
політичним відомством. Так, у листі до міністра від 7 ними інтересами її» [11]. І все ж дипломатичні місії
травня 1919 р. Костянтин Лоський у зв’язку з військови УНР, у тому числі в Скандинавії, зробили багато для
ми приготуваннями Польщі наголошував: «…що сто пропагування української справи та ідеї незалежності
сується Української Народної Республіки, то вона зосе України. Їхня діяльність сприяла зміцненню міжнарод
реджує всі свої сили для боротьби з більшовиками, у них зв’язків і закладала традиції української диплома
зв’язку з чим я висловлюю протест від імені мого Уряду тичної служби.
проти неправдивих повідомлень Польщі та проти агре
Список використаних джерел
сивної політики по відношенню до України, адже така
1. «Закон про посольства та дипломатичні місії Української
політика заважає Українській Народній Республіці за держави від 14 червня 1918 року» // ЦДАВО України, ф. 3766,
хищати себе та всю Європу від більшовицької загрози». оп. 1, спр. 16, арк. 2729.
2. Гайдуков Л., Ведєнєєв Д. Служба повного профілю. Розбудо
Коли ж розпочалися бої між українськими військами і
частинами Добровольчої армії генерала Денікіна, Кос ва зовнішньополітичної служби Української держави гетьмана
тянтин Лоський інформував про ситуацію в Києві і зак Павла Скоропадського // Політика і час. – 1998. – № 6. – С. 7178.
3. Павло Скоропадський. Спогади. Кінець 1917 – грудень 1918.
ликав: «Будучи впевнений, що всі ці насильства
здійснюються без відома держав Європи та, зокрема, Ан / НАН України. Інт укр. археографії та джерелознавства та
ін.; голов. ред. Я. Пеленський. – Київ – Філадельфія, 1995. – С. 266.
танти, і що остання не допомагала б генералу Денікіну,
4. Енциклопедія Українознавства. Словникова частина. – Т. 3.
якби знала про те, що замість слугувати визволенню – Париж – НьюЙорк: Молоде життя, 1959. – С. 1144.
Росії її підтримка буде використана для знищення
5. Дмитро Дорошенко. Мої спомини про недавнєминуле
національної культури українського народу, я маю честь (19141920); вид. друге. – Мюнхен: Українське видавництво,
від імені Директорії Української Народної Республіки 1969. – С. 276.
6. Науменко К.Є. Баженов Борис Петрович // Енциклопедія
просити Вашу Високоповажність довести зазначені фак
ти до відома Вашого високого Уряду та подати йому сучасної України. – Т. 2. – К., 2003. – С. 76.
7. Riksarkivet, Kungl. Utrikesdepartamentet, Grupp: 16, Avd: GG,
рішучий протест української Директорії проти російсь
кого вандалізму, а також прохання докласти всіх можли M?l: 2.
8. Павлюк О. Боротьба України за незалежність і політика
вих зусиль для того, щоб з таким станом справ було
США (19171923). – К., 1996. – С. 3233.
покінчено».
9. Повідомлення голови Надзвичайної дипломатичної місії
1

Осип Майданюк (11.11.1886–20.04.1961) народився в Кам’ян
ціПодільському. Навчався в Києві, Одесі, Львові, Римі та Парижі.
Учитель живопису та історії мистецтва в Кам’янецьПодільській
гімназії. У 19131914 рр. викладав живопис та історію мистецтва в
художньопромисловому училищі у Львові. Після початку Пер
шої світової війни був заарештований російським царським уря
дом, перевезений як в’язень до Києва, згодом у Фінляндію і на
Оландські острови. У 1915 р. втік до Швеції. У Стокгольмі засну
вав фундацію малярства для художників (Osyp och Elsa Mai
danjuks stipendium). Його картини, зокрема, зберігаються в Ко
ролівській художній академії Стокгольма, в музеях Львова, Києва,
Берліна, Відня, а також в українських музеях у Каліфорнії та
Огайо.

УНР у Скандинавії про адреси для взаємного листування, 30 бе
резня 1919 року // Українські дипломатичні представництва в
Німеччині (19181922): документи і матеріали / Упорядн. В.
Даниленко, Н. Кривець; ред. кол.: Г. Боряк, Д. Бурім, М. Варвар
цев, С. Віднянський (відп. ред.), О. Маврін, Н. Маковська. НАН
України. Інститут історії України; Інститут української ар
хеографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – К.: Смо
лоскип, 2012. – С. 136.
10. Енциклопедія Українознавства. Словникова частина. –
Т. 4. – Париж – НьюЙорк: Молоде життя, 1962. – С. 1378.
11. Українська революція. Документи 19191920 рр. / за ред.
Т. Гунчака. – НьюЙорк, 1984. – С. 373.
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ПОЛІТИКА

Уроки російських виборів

Сергій ТОЛСТОВ,
завідувач відділу
трансатлантичних
досліджень Інституту
світової економіки і
міжнародних досліджень
НАН України, директор
Інституту політичного
аналізу і міжнародних
досліджень
Нова сторінка росій
ської політичної історії
позначена завершенням
існування владного танде
му. Головні акценти сучас
ної російської політики
знову формулюються в
більш гострій, «путінсь
кій» редакції. Утім, під
биття підсумків, або, точ
ніше, догравання виборів,
– лише видима частина,
показний антураж із фа
садного боку політичного
процесу.
Перед російською вла
дою постає низка складних
завдань у внутрішній по
літиці, включаючи підви
щення ефективності бю
рократичних установ і
нормалізацію політичного
клімату у великих містах.
Потребують оновленого
підходу основні проблеми
економічної політики. За
лишаються нагальними
потреби в подоланні про
буксовки економічної мо
дернізації та забезпеченні
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виконання програм вироб
ництва озброєнь.
У міжнародній політи
ці основну загрозу стано
вить дестабілізація в зоні
Близького та Середнього
Сходу, яка, у разі активно
го зовнішнього втручання
в Сирії та збройного напа
ду на Іран, загрожує пов
ним витісненням впливу
Росії з цього регіону.
Ще задовго до формаль
ної дати голосування на
президентських виборах 4
березня 2012 р. перемога
Володимира Путіна вва
жалася очікуваною та
прогнозованою. Хоча за
умов міцної влади російсь
кої державної бюрократії
нібито інакше й бути не
могло, з боку «нової» ін
тернетновуличної опози
ції висловлювалися пере
конання, що обрання «ста
рогонового» В. Путіна на
найвищу державну посаду
обов’язково буде нечес
ним. І тому, як стверджува
ли «нові» опозиціонери
всіх кольорів та відтінків,
заступивши на новий 6
річний президентський
термін, В. Путін обов’язко
во втратить легітимність.
Саме ця теза – про неле
гітимність російської вла
ди та «неймовірне звужен
ня» ролі В. Путіна – стала
постійним рефреном вис
тупів як російських поза
системних опозиціонерів,
так і оглядачів у західних
ЗМІ.
Утім, небезпідставні пре
тензії до чесності грудне
вих парламентських ви
борів, вирування в середо
вищі ліберальної інтелі
генції Москви та Санкт
Петербурга, а також оче
видне пожвавлення у ва
шингтонських аналітич
них структурах змусили

В. Путіна провести повно
цінну агітаційну кампанію
та визначити, мабуть,
уперше з 1999 р., у чому
полягають цілі та завдання
його політики.
Ніби глузуючи із захід
них нагадувань про потре
бу забезпечення прозорос
ті виборів, на всіх 91000
виборчих дільницях Ро
сійської Федерації (окрім
закритих), було встановле
но 182 тис. відеокамер. Та
ким чином, усім бажаючим
за допомогою спеціально
го інтернетсайту було на
дано змогу спостерігати за
ходом голосування в ре
альному часі. Це нововве
дення стало ефективним
запобіжним заходом проти
звинувачень влади у вда
ванні до масових фальси
фікацій, заготовлених заз
далегідь.

Тенденції та підсумки
виборчої кампанії
За офіційними результа
тами, В. Путін отримав на
виборах 4 березня 63,6%
голосів виборців. Його опо
нентами були лідер КПРФ
Геннадій Зюганов (17,19%),
самовисуванець і доларо
вий мільярдер Михайло
Прохоров (7,82%), лідер
ЛДПР, маргінальний по
пуліст Володимир Жири
новський (6,23%) і лідер
соціалліберальної партії
«Справедлива Росія» Сер
гій Миронов (3,85%). Ні
бито в передвиборній кон
куренції було представле
но всі основні напрями
політичної думки, окрім
хіба що розлюченого та
ідеологічно невизначеного
натовпу «нової» опозиції.
Строкаті активісти цього
розрізненого руху вправно
довели, що вміють нецен
зурно лаятися з трибуни

багатотисячних мітингів,
однак патологічно не спро
можні обрати зпоміж се
бе лідера, запропонувати
виразну альтернативну кон
цепцію розвитку Росії та
програму, здатну об’єднати
різнорідні групи незадово
лених владою. Участь ок
ремих депутатів від партії
«Справедлива Росія» в
протестному русі жодним
чином не сприяла зростан
ню підтримки її лідера
С. Миронова, який отри
мав найменший результат
серед інших кандидатів.
Натомість, з боку влад
ної верхівки було чітко
продемонстровано відсут
ність внутрішнього розла
ду, на що вочевидь розра
ховували опоненти. Агіта
ційна кампанія В. Путіна
робила чіткий акцент на
неприпустимості повер
нення злиднів, анархії та
руїни 1990х, коли при
владі перебували прозахід
ні ліберали та представни
ки корумпованої олігархії.
Згадали і про трагічні на
слідки лютневої революції
1917 р., яка опустила перс
пективну й могутню краї
ну в безодню терору та
злиднів.
Проведені напередодні
виборів опитування гро
мадської думки продемон
стрували впевненість 80%
росіян в обранні В. Путіна
президентом. Окрім цього,
57% опитаних визнали
його національним ліде
ром – попри те, що офіцій
но Президентом РФ до 7
травня залишається Д. Мед
ведєв. Щоб ні в кого не за
лишалося сумнівів з при
воду політичного значення
одержаної перемоги, на ма
совому мітингу на Манеж
ній площі Москви пізно
ввечері 4 березня В. Путін

подякував усім, «хто ска
зав «так!» великій Росії».
Переважаючі настрої євро
пейської преси засвідчили,
що очевидна й переконли
ва перемога В. Путіна пе
рекрила попередні сюже
ти, пов’язані з проявами
невдоволення та опози
ційними мітингами після
парламентських виборів.
На мітингу опозиції на
Пушкінській площі в Мос
кві кореспонденти «The
New York Times» (06.03.2012)
спостерігали, як люди в
натовпі почали сміятися зі
слів опозиціонера і бунтів
ника С. Удальцова (лідера
«Лівого фронту»), який
закликав мітингувальни
ків не залишати площу, до
поки Путін не піде зі своєї
посади. Студентка почала
з іронією підраховувати,
скільки років їй буде у
2024 р., коли спливуть два
6річні терміни президе
нтських повноважень. Такі
емоції – більш ніж красно
мовне свідчення безслав
ного кінця псевдореволю
ції.
Владі вдалося перекона
ти значну частину суспіль
ства в необхідності свідо
мої підтримки існуючого
політичного ладу. Навіть
не лише в тому, що В. Пу
тін кращий, ніж інтернет
новулична опозиція, а й у
тому, що в сучасній Росії
йому немає прийнятної
альтернативи. Це свідчить
про збереження в РФ
«плебісцитарної» політич
ної моделі, що встановила
ся на початку 2000х рр.,
яку наполегливо критику
ють західні політики і по
літологи. Утім, попри оче
видні переваги керовано
сті процесів у країні, росій
ській політичній системі
властиві негнучкість бю
рократичного апарату, не
прозорість чиновництва,
хабарництво, зловживання
та порушення на виборах і

в повсякденному житті,
недемократичний спосіб
призначення керівників
владних структур на міс
цях, відверта дискримі
нація дрібних партій тощо.
Важливою ознакою по
зиціонування влади також
стало уникнення прямої
конкуренції між В. Путі
ним і Д. Медведєвим. За
хідним політичним колам
це вочевидь не сподобало
ся, про що прозоро натяк
нули представники місії
Парламентської асамблеї
Ради Європи (ПАРЄ) і
БДІПЛ ОБСЄ, які спосте
рігали за виборами. За сло
вами спеціального коорди
натора місії ПАРЄ/ОБСЄ
Т. Пікули, «суть виборів
полягає в тому, що їх ре
зультат повинен бути не
ясний». І якщо результат
виборів піддається чіткому
прогнозуванню, це вказує
на відсутність реальної
змагальності та зловжи
вання урядовими ресурса
ми. Іншими словами, одно
часне висунення В. Путі
ним і Д. Медведєвим своїх
кандидатур як претенден
тів на наступний президе
нтський термін влаштову
вало б європейських полі
тиків значно більше, ніж
нинішнє «безальтернатив
не» обрання В. Путіна, з
яким змагалися М. Прохо

ров і лідери парламентсь
ких партій.
Утім, обрання президен
та РФ в один тур унемож
ливлює спроби поставити
під сумнів легітимність ро
сійської влади. Приклади
того, чим можуть закінчи
тися такі сумніви, можна
спостерігати в Лівії та Си
рії. У цьому сенсі показо
вим можна вважати той
факт, що результати голо
сування за В. Путіна були
істотно вищими, ніж офі
ційні результати партії
«Єдина Росія», яку росій
ський прем’єр формально
очолює, на виборах у груд
ні. Важливо й те, що офі
ційний результат поданих
за В. Путіна голосів не над
то відхилився від показ
ників опитувань громадсь
кої думки. Як свідчать со
ціологічні дослідження ро
сійської компанії «Левада
центр» (спонсорується з
американських джерел),
напередодні президентсь
ких виборів підтримка В.
Путіна становила 6266%
опитаних [1].
Переконливість резуль
татів виборів була, безу
мовно, врахована адмініст
рацією США. Білий дім за
явив про готовність пра
цювати з новообраним
президентом РФ, а Держ
департамент США відзна

чив високий рівень актив
ності громадян та безпре
цедентну кількість росій
ських спостерігачів, які
здійснювали контроль за
голосуванням.
Доволі
несподіваним
кроком, пов’язаним із об
ранням В. Путіна, оглядачі
вважають заяву президен
та США Б. Обами (6 бе
резня) про намір перенес
ти саміт «Великої вісімки»,
що повинен відбутися 18
19 травня, до президентсь
кої резиденції КемпДевід.
За початковим планом са
міт G8 мав відбутися в
Чикаго напередодні саміту
НАТО (2021 травня) [2].
За словами Б. Обами, «за
звичай ми поєднуємо в од
ному місці саміти G8 і
НАТО... Але саміт «вісім
ки» відрізняється меншою
формальністю (ніж саміт
НАТО), ми обговорюємо
широке коло питань і ро
бимо це вельми відверто.
Люди віддають перевагу
більш невимушеній атмос
фері». Оскільки В. Путін
не висловив бажання бра
ти участь у саміті Росія —
НАТО – у разі, якщо пи
тання про розгортання
ПРО в Європі залишиться
неузгодженим, адмініст
рація Б. Обами визнала за
доцільне перенести саміт
«вісімки». Таке розведення
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РУБРИКА
в часі самітів G8 і
НАТО дасть змогу
уникнути можливих
незручностей у виг
ляді демонстративно
го від’їзду В. Путіна з
Чикаго й водночас
позбавить Б. Обаму
потреби шукати ви
правдання з приводу
конфліктних момен
тів у відносинах із Росією.
Очевидно, цей крок вигля
дає більш зручним саме
для Б. Обами, який не має
бажання вступати в поле
міку з республіканцями
про доцільність та успіш
ність «перезавантаження»
відносин із Росією.
Утім, під час телефонної
розмови (9 березня) Б. Оба
ма й В. Путін висловили
бажання у близькій перс
пективі провести саміт РФ
– США і до цього часу
підтримувати контакти
один з одним.

Політичні оцінки
та коментарі
Відзначимо, що назагал
внутрішні та зовнішні
оцінки виборів істотно
різняться залежно від ідео
логії, підходів і критеріїв
оцінки російських реалій.
Попри те, що критиці під
даються переважно стан
російської економіки, ба
ланс інтересів у межах по
літичної системи, дотри
мання правових стандартів
і рівень громадянських
свобод, неупереджені ог
лядачі визнають обмеже
ність засобів, які російська
влада може застосовувати
за умови загострення між
народної економічної та
політичної конкуренції.
Усередині країни най
більше критикують стан
економіки та ефективність
урядової політики. Уна
слідок кризи 2008 р. і тим
часового чотирьохкратно
го скорочення цін на енер
гоносії грошова маса ско
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ротилася на 15%, виток
капталів становив понад
$130 млрд., що дорівнюва
ло 40% федерального бюд
жету чи 10% валового вну
трішнього продукту. Ро
сійський ВВП скоротився
на 7,9%, випуск продукції
промисловості – на 12%,
валютні резерви зменши
лися майже на $250 млрд.
[3].
У патріотично налашто
ваних економічних колах,
насамперед лівоцентри
стської орієнтації, ці нега
разди вважають законо
мірним наслідком хроніч
ної неспроможності влади
створити передумови для
реальної модернізації краї
ни. Владі висловлюються
гострі закиди, оскільки за
мість відродження власної
інфраструктури та стиму
лювання обробної про
мисловості федеральний
центр уперто кредитував
науковотехнічний розви
ток і споживання в США
та ЄС. Так, на початку
1990х рр. у структурі ВВП
на переробну промис
ловість припадало 37% до
даної вартості. У 2002 р. її
внесок скоротився до 17%,
а у 2011 р. становив 16%.
За період 20022011 рр.
питома вага транспорту і
зв’язку в структурі доданої
вартості впала з 10,2% до
8,9%, оптовороздрібної
торгівлі – з 22,9% до 19%,
соціальних послуг та пос
луг ЖКГ – з 1,9% до 1,4%.
Частка машин і обладнан
ня в товарній структурі
експорту зменшилася з

22% у 1991 р. до 11,4%
в 1998 р. та 5,7% у 2010
році. Натомість частка
нафтогазових надход
жень у структурі дохо
дів федерального бюд
жету збільшилася з
18% в 1999 р., коли
В. Путін саме прийшов
до влади, до 54% у
2011 році.
Під бадьорими гаслами
енергетичного
імперіа
лізму стрімка деіндустріа
лізація супроводжувалася
перетворенням Росії на
енергоресурсний придаток
країн Заходу, а згодом і
Китаю. Якщо в 1991 р. мі
неральна сировина (нафта,
газ, вугілля, нікель та ін.)
становила менше 26% су
марного експорту Росії, то
в 1999 р. її частка зросла до
44,9%, а за підсумками
2010 р. досягла рекордних
68,8%. Разом із продук
цією всіх інших галузей
низької переробки частка
сировинних товарів та
продукції первинної об
робки (деревина, промис
лові та кольорові метали,
коштовні камені та метали,
нафтохімія, сировина аг
рарного походження то
що) у 2011 р. досягла май
же 90% усієї вартості ро
сійського експорту.
Найбільші
нарікання
стосуються стану промис
ловості. Після розпаду
СРСР промислове вироб
ництво Росії зазнало ско
рочення на 60%. Проте за
умовною вартісною оцін
кою обсяг промислового
виробництва й донині за
лишається на 12,2% мен
шим, аніж у «стартовому»
1991 р., у тому числі в об
робній промисловості – за
галом на 16,2%. Найбільш
депресивними вважаються
машинобудівні галузі –
виробництво машин і об
ладнання ( 46,8%), транс
портних засобів ( 38,3%),
неметалевої мінеральної

продукції ( 45,6%), а та
кож легка промисловість
(скорочення виробництва
текстилю на 74,9%, випус
ку шкіряних виробів та
взуття – на 65,5%). Утім, за
кількісними показниками
деградація російської про
мисловості виглядає ще
більш вражаючою – показ
ники випуску одиниць
продукції, залежно від га
лузі машинобудування,
продемонстрували скоро
чення в 1040 разів.
Такі економічні підсум
ки, поряд із демографіч
ною кризою та гострими
соціальними проблемами,
вочевидь не збігалися з по
казним оптимізмом влад
них посадовців. Саме пе
симістичні реалії стиму
лювали
аргументовану
критику ліберальномоне
таристських схем, за яки
ми формувався сучасний
російський капіталізм, та
пошук альтернативних мо
делей розвитку країни.
Що стосується західних
оглядачів, їхні оцінки ко
ливаються від визнання
ситуативної безальтерна
тивності В. Путіна, який по
декуди сприймається як
«найменше зло», до очіку
вань неминучої поразки
російської владнобізнесо
вої еліти в глобальній кон
курентній боротьбі з інши
ми центрами сили.
Відомий історик та за
сумісництвом член «вели
кої ради» Більдерберзько
го клубу Н. Фергюсон без
зайвої політкоректності
називає сучасну Росію
«дивною наддержавою»,
що перетворилася на чер
гову «нафтоклептокра
тію». Для Заходу Росія
спричиняє клопіт, однак
стрімко втрачає могут
ність. «Можливо, Росія
вже не зовсім та «Верхня
Вольта з ядерними ракета
ми», над якою колись глу
зував канцлер Західної Ні

меччини Гельмут Шмідт.
Однак вона, без сумніву, є
власною тінню часів хо
лодної війни. За розміром
економіка США в десять
разів більша за російську.
В Росії ВВП на душу насе
лення ледве перевищує
аналогічний показник Ту
реччини». З цього погляду
викликає сумнів, чому ко
мерційний банк Goldman
Sachs «назвав Росію, Бра
зилію, Індію та Китай
країнами
БРІК,
та,
ймовірно, чотирма ключо
вими економіками ХХІ ст.
З таким же успіхом до них
можна додати Туреччину
та Індонезію» – країни, що
ніколи не мали розвинуто
го військовопромислово
го та науковотехнологіч
ного комплексу.
Фергюсон Н. стверджує,
що поклади російських
природного газу і нафти
(відповідно 24% та 6%
світових запасів) не дають
В. Путіну права диктувати
правила споживачам енер
горесурсів. Розвідка запа
сів нафти і газу в Північній
Америці перетворять США
на неттоекспортера газу і
нафтопродуктів уперше за
62 роки. Окрім цього, до
2017 р. курдський і кав
казький природний газ по
стачатиметься в Європу
через Туреччину, що пок
ладе край пануванню «Газ
прому» на ринку ЄС [4].
Іншу думку висловив
президент Американсько
го університету в Москві
Е. Лозанський. Він схиль
ний вважати, що стиль
правління Путіна назагал
відповідає настроям біль
шості росіян. Учасники мі
тингів протесту – проза
хідна інтелігенція, «офіс
ний планктон» і «культур
на буржуазія» – представ
ляють лише тонкий про
шарок російського сус
пільства. Окрім цього,
контраст між станом справ

за правління Єльцина і ча
сом Путіна, на якому була
побудована його агітацій
на кампанія – занадто ра
зючий. «За Єльцина люди
місяцями чекали на випла
ту зарплат і пенсій. Путін
поклав всьому цьому край
– затримка з виплатою
зарплати стала в Росії кри
мінальним злочином. За
Єльцина економічні ре
форми західного зразка,
що здійснювалися під ке
рівництвом західних кон
сультантів, призвели до
економічних руйнувань,
які за масштабом перевер
шили наслідки Другої сві
тової війни і дефолту в
серпні 1998 р.» [5].
Неупереджено оціню
ючи російські реалії, зок
рема розгул корупції та не
виправдані очікування се
реднього класу, Е. Лозан
ський робить парадоксаль
ний висновок: попри хви
лю негативних історій про
В. Путіна в ЗМІ (і, можли
во, деякі з них правдиві),
ще ніколи у своїй історії
Росія не була настільки
вільною й благополучною
країною...

Ситуація
в російській владі
Інавгурацію В. Путіна
призначено на 7 травня,
проте вже зараз можна
спостерігати стрімке поси
лення його ваги і впливу
на державну політику.
Якщо Д. Медведєв посяде
пост прем’єра, його роль у
кадрових призначеннях
імовірно буде істотно зву
жено. В. Путін має намір
брати безпосередню участь
у формуванні нового уря
ду, головування яким фор
мально обіцяне Д. Медве
дєву; залишити С. Іванова
на посаді керівника адмі
ністрації президента, яку
він обіймає з кінця грудня.
Імовірно, що свої посади
збережуть віцепрем’єр

І. Сєчін, глава «Росатома»
С. Кирієнко та керівник
Федеральної антимоно
польної служби І. Арте
м’єв.
У російських політичних
колах
висловлювалися
припущення щодо спо
собів, до яких В. Путін
вдаватиметься для подо
лання політичних наслід
ків масової опозиційної
кампанії взимку 20112012
років. Ліберали очікували,
що він розширить базу
соціальної підтримки вла
ди, залучить до складу
уряду представників різ
них політичних течій, лібе
ралізує партійне законода
вство, посилить виборні
елементи в рамках полі
тичної системи. Утім, досі
немає жодних підстав очі
кувати, що російська влада
вдасться до лібералізації
та реформ лише заради
поліпшення політичного
клімату. Це виглядає сум
нівним із урахуванням
зовнішнього контексту.
Зростання небезпеки ве
ликої війни на Близькому і
Середньому Сході та про
довження світової еконо
мічної рецесії навпаки під
штовхуватимуть Кремль
до консолідації владних
ресурсів.
В інтерв’ю телекомпанії
CNN Ф. Закарія назвав
В. Путіна гострим і про
никливим аналітиком. Він
є справжнім архітектором
системи, яку сам створює.
Однак не усвідомлює себе

як джерело багатьох проб
лем Росії, які аналізував у
циклі передвиборних ста
тей. Можливо, коли прий
де це розуміння, він «про
зріє» й почне «відкривати
систему влади, послаблю
вати контроль» [6].
Основні напрями «пу
тінської
модернізації»
чітко виписані в серії пе
редвиборних статей. Прог
рама передбачає зміцнен
ня унітарної держави, роз
виток пострадянської ін
теграції на базі Митного
союзу та Єдиного еконо
мічного простору, згурту
вання всіх існуючих пост
радянських об’єднань під
егідою Євразійського сою
зу, розширення меж полі
тичного та військовостра
тегічного впливу Росії,
розвиток військової про
мисловості, зміцнення ав
торитету влади, посилення
патріотичного виховання.
Головною проблемою наз
вано підвищення ефектив
ності російської економі
ки, технологічний рівень
якої залишається небез
печно низьким, насампе
ред за умов жорсткого за
гострення міжнародного
суперництва.
Реальний стан справ усе
редині російської влади
відверто й реалістично
прокоментував ексдепу
тат Держдуми РФ, дирек
тор Інституту країн СНД
К. Затулін (05.03). Одним
із головних чинників, які
створили ґрунт для кам
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РУБРИКА
панії позасистемної опо
зиції,
депутат
назвав
«ефект двовладдя», спри
чинений тандемом В. Пу
тіна – Д. Медведєва. «Пев
на криза верхів, криза сис
теми тандему і призвела до
того, що моментально, ви
буховим чином проявило
ся невдоволення населен
ня». Умови для цього ство
рив чинник потенційної
конкуренції двох фігур за
монополізацію владних
функцій. Люди з оточення
Медведєва «дозволяли со
бі вести кампанію проти
Путіна як кандидата на ви
борах 2012 р.», обіцяючи
запобігти застою, стагнації
та «поверненню брежнєв
ських часів». У цьому кон
тексті публічна обіцянка
призначити Д. Медведєва
прем’єром зіграла проти
В. Путіна, створивши у
людей відчуття обману та
закулісної маніпуляції [7].
Мотиви, через які В. Пу
тін пообіцяв Д. Медведєву
прем’єрський пост, пояс
нюються небезпекою по
ширення впливу та втру
чання Заходу. Конкурен
ція за президентський пост
обох діячів потенційно
створювала можливість
для втручання західних
політичних і ділових кіл
на боці Д. Медведєва як
більш схильного до посту
пок і довіри всіляким обі
цянкам. Тому, на думку
К. Затуліна, оцінюючи
можливі ризики, В. Путін
визнав за краще домовити
ся з Д. Медведєвим. Проте
«жодного тандему, навіть у
разі призначення Медве
дєва прем’єром, надалі вже
не буде». З урахуванням
цих обставин структура
влади буде жорсткішою, а
механізм прийняття рі
шень – більш персоніфіко
ваним і контрольованим.
На односторонні поступки
США, на кшталт голосу
вання за резолюцію Ради
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Безпеки ООН № 1973, що
відкрила шлях для втру
чання НАТО та інтервен
ції в Лівії, очікувати вже не
варто.

Основні акценти
двосторонніх відносин
У політичній концепції
В. Путіна український век
тор згадується лише між
іншим, переважно в руслі
інтеграції на пострадянсь
кому просторі. Російські
ліберальні опозиціонери
попереджають, що В. Пу
тін бачить у геополітичних
конкурентах і неслухня
них сусідах ворогів або
відступників. До цієї групи
найчастіше зараховують
США, Грузію, Естонію, та,
подекуди, Україну. Утім,
спокійний і наполегливий
стиль двосторонніх міжу
рядових переговорів не дає
підстав для роздмухуван
ня полеміки, стримує пе
реведення суперечностей у
публічну площину. Однак
із урахуванням руйнівних
наслідків газових кон
тактів 2009 р. такий пере
біг подій не може тривати
вічно.
Президент В. Янукович
висловив очікування, що
ціну на газ, а «газове пи
тання зараз є ключовим у
відносинах між Україною
та Росією», буде перегля
нуто після президентських
виборів у Росії. За його
словами, порівняно з ін
шими країнами річний об
сяг переплати за газ з боку
України становить $3,75
млрд. доларів.
Уряд М. Азарова споді
вається знайти компроміс
на основі проекту угоди,
яку під час візиту до Києва
передав голова Держдуми
РФ С. Наришкін. У цьому
проекті йдеться принаймні
про зменшення ціни на газ
на 10%, за аналогією з пос
тупками, які одержали
інші покупці російського

газу в європейських краї
нах. Проте з урахуванням
російських планів прокла
дання морських газопро
водів в обхід України та
невизначеністю обсягів
транзиту така угода не ви
рішує проблему в цілому.
Отож основні переговори
ще попереду.
Стосовно України за
президентства В. Янукови
ча, В. Путін безпосередньо
озвучив такі ініціативи:
 пропозицію про об’єд
нання «Нафтогазу Украї
ни» з «Газпромом»;
 запрошення українсь
кій владі приєднатися до
Митного союзу та Єдиного
економічного простору з
подальшим зниженням цін
на газ до рівня рівнодоход
ності з російськими та бі
лоруськими споживачами;
 пропозицію про переда
чу або продаж української
ГТС «Газпрому».
Уряд В. Путіна активно
лобіював укладення конт
рактів в атомній енерге
тиці, включаючи проект
добудови двох атомних
блоків на Хмельницькій
АЕС. Водночас саме за
розпорядженням російсь
кого прем’єра наприкінці
2011 р. «Газпром» припи
нив обговорення проектів
нової українськоросійсь
кої угоди про постачання
газу.
На посаді президента
В. Путін приділятиме по
силену увагу проблемам

міжнародної безпеки. Ура
ховуючи стрімке розгор
тання кризи міжнародної
системи, можна передба
чити особливу чутливість
Кремля до будьяких загра
вань офіційного Києва із
США й НАТО, включаю
чи запрошення до Чорного
моря кораблів, що обслу
говують
американську
систему ПРО в Європі. Ці
зауваження особливо ак
туальні в контексті підго
товки американськоізра
їльської операції проти
Ірану та блокади Сирії. Не
виключено, що рано чи
пізно Києву буде запропо
новано вступити до складу
ОДКБ.
Оскільки в контексті
американськоросійських
суперечностей офіційний
Київ не воліє підтримува
ти жодну зі сторін, вихо
дом могло б стати досяг
нення з В. Путіним прин
ципової домовленості що
до умов дотримання поза
блокового статусу України.
Відставка адміністрації
Д. Медведєва спричинить
відсторонення осіб, пов’я
заних з компанією «Рос
УкрЕнерго». Важливе зна
чення також матимуть
імовірні перестановки в
керівництві «Газпрому».
Підготовка українського
уряду до майбутніх пере
говорів потребує ретельно
го перегляду всього комп
лексу невирішених проб
лем, що традиційно при

сутні у двосторонніх від
носинах. Ситуацію усклад
нює потреба враховувати
більш широкий контекст,
включаючи позицію та
принципи ЄС, які частко
во поширюються на Ук
раїну після її приєднання
до Енергетичного співто
вариства. Принаймні досі
Європейська Комісія та
секретаріат Енергетичного
співтовариства здебільшо
го висували свої умови ук
раїнській стороні та ухиля
лися від спроб започатку
вати зацікавлений діалог з
питань енерготранзиту.
Допоки немає підстав
очікувати, що ця тенденція
незабаром зміниться. При
наймні чіткої відповіді на
запитання, чи визнає Єв

ропейська Комісія за нови
ми російськими газопро
водами особливий тран
зитний статус, Брюссель
досі не дав. Попри зацікав
леність країн ЄС у зни
женні цін на енергоносії,
Європа навряд чи зможе
швидко перейти до єдиної
енергетичної політики. аж
до впровадження рівнодо
ходності цін на газ. Хоча
директиви Європейської
Комісії створюють переду
мови для тіснішої коорди
нації, приватні інтереси га
зових компаній та фактори
конкуренції цьому переш
коджатимуть. На реаліза
цію німецькофранцузько
го проекту створення в
Єврозоні повноважної уп
равлінської структури на

кшталт
«економічного
уряду» знадобиться при
наймні 57 років.
Очевидно, європейські
політики більше сподіва
ються на силове розв’язан
ня конфліктів на Близько
му та Середньому Сході,
що призведе до встанов
лення силового контролю
з боку США і НАТО з по
дальшим обвалом цін на
енергоносії.
Ставка на тристоронню
угоду з європейськими
партнерами та Росією зму
шує українське керівницт
во вичікувати та вести
важкі переговори з обома
сторонами. Проте еконо
мічна ситуація змушує
уряд поквапитися з пере
глядом газових контактів.
Саме ця дилема визначає
суперечливість поведінки
сторін та пояснює невдачу
спорадичних спроб досяг
ти прийнятної кінцевої
угоди.
Отже, перед українським
урядом постає необхід
ність визначитися, на чиїх
умовах може бути досяг
нуто кінцеве врегулюван
ня. Тристоронній комп
роміс у вигляді консор
ціуму за участі європейсь
ких компаній може втягти
сторони в тривалу диску
сію з приводу розподілу
власності, управління та
забезпечення вільного дос
тупу третіх сторін, на що за
часів президентства В. Пу
тіна «Газпром», напевно,
не піде. Визначення умов
постачання та транзиту га
зу у двосторонній україн
ськоросійській міжурядо
вій угоді дозволяє керува
тися виключно власними
національними інтересами
та міркуваннями вигоди.
Утім, немає жодних під
став очікувати, що забезпе
чити втілення власних ін
тересів в тристоронній
угоді буде простіше.
Важливий
особистий

чинник полягає в тому, що
стримати апетити та ам
біції «Газпрому» зможе ли
ше втручання російсько
го президента, від якого
зрештою залежатиме зміст
можливих рішень. Отже,
за раціональним сценарі
єм, завдання українського
уряду полягає у віднов
ленні переговорів про
зміст і довгострокові перс
пективи відносин із Ро
сією по всіх основних сек
торах і напрямах. Альтер
натива цьому означатиме
продовження нинішнього
стану відносин, який дає
змогу російській стороні
конвертувати енергетичну
залежність України в еко
номічні вигоди та полі
тичні переваги.
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Короткі післявиборчі
антиреволюційні нотатки

Євген РЯБІНІН,
кандидат політичних наук
Революція крокує плане
тою! Про це міг лише мрія
ти лідер соціалістичних пе
ретворень В. Ленін. Але
слід зазначити, що сучасна
революція переформатува
лася та змінила свою сут
ність. Події останніх 20 ро
ків після розпаду біполяр
ної системи міжнародних
відносин не підпадають
під термін «революція»,
оскільки останній передба
чає докорінну та радикаль
ну зміну політичного уст
рою держави. Після «рево
люцій» у деяких країнах
пострадянського простору
та в Північній Африці змі
нюються лише еліти, систе
ма залишається такою ж.
Думку автора яскраво під
тверджує ситуація в краї
нах Північної Африки – під
час усіх «революцій» насто
рожує один факт: відсут
ність обов’язкового компо
ненту, а саме – революцій
ної ідеології. Свобода, рів
ність, братерство, справед
ливість – це високі ідеали,
що лежать в основі націо
нальновизвольних та рево
люційних рухів. Представ
ником цього руху в Африці
є натовп, головна мета яко
го – повалення чинної влади.
Помилково говорити про
те, що події кольорових ре
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волюцій мають лише внут
рішню складову. Усі вони
мали зовнішню підтримку
та керівництво. Якщо рево
люції початку ХХ ст. міс
тили ідеологічну складову
у своїй основі, то нинішні
ставлять за мету геополі
тичний перерозподіл впли
ву, за яким стоїть ресурс
ний інтерес.
Росія є головною переш
кодою для Заходу на шля
ху встановлення тотально
го контролю над усім сві
том, а також загрозою,
оскільки саме Росія має по
тенціал і потужність для
повернення впливу часів
Радянського Союзу. Якщо
СРСР контролював біль
шою мірою Центрально
Східну Європу за ідеоло
гічною складовою, то су
часна Росія перенаправила
свій вектор впливу на
Центральну Азію, яка має
більше ресурсів, а ніж Єв
ропа. Автор цієї статті доз
волить собі радикальне
припущення стосовно того,
що Хартленд Маккіндера
вже переміщується з тери
торії Східної Європи до
Центральної Азії та Персь
кої затоки. Беручи до уваги
той факт, що людство нині
живе під час четвертої сві
тової ресурсної війни (про
що неодноразово писав ав
тор), саме ресурси, а не іде
ологія виходять на перший
план. Про втрату інтересу
США до країн Хартленду
свідчить той факт, що після
візиту Б. Обами до Москви
в липні 2009 р. колишні по
літичні діячі країн Східної
Європи надіслали йому
відкритий лист, у якому
звернули увагу на те, що
США повинні повернути
зацікавленість у цьому ре
гіоні, оскільки існує пряма
загроза з боку Росії. Сполу

The article is devoted to the events in Russia, connected with the
opposition movement against presidential elections results and
analysis of contemporary Russia’s foreign policy. The author
presents his vision as for the nature of «colour revolutions» that
took place in post Soviet and North Africa countries. It is neces
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чені Штати на сьогодні зна
ходяться у фінансовій кри
зі, а отже, їм більше потріб
ні ресурси, а не ідеологічні
суперечки васалів. Таким
чином, Хартленд перемі
щується на вищезазначену
територію.
На думку автора, Росія є
головною загрозою Заходу
в контексті контролювання
ресурсів світу. Слабка та
неефективна політика за
часів М. Горбачова і Б. Єль
цина призвела до макси
мальної втрати Росією
впливу на світовій полі
тичній арені. У своїй «Ве
ликій шахівниці» З. Бже
зинський позначає постра
дянський простір як «чор
ну діру», немов натякаючи
на її безликість і безперс
пективність. Саме з прихо
дом В. Путіна до влади Ро
сія спромоглася вийти з
горбачовськоєльцинської
кризи та повернути полі
тичну стабільність і еконо
мічне зростання: Росія є
членом G8, російська еко
номіка замає 6 місце з па
ритету купівельної спро
можності, країна входить
до так званого клубу Е7
(країн, що стрімко розвива
ються, до 2050 р. економіка
країн клубу буде на 64%
більшою, аніж масштаб еко
номік країн G7). Напри
кінці 2011 р. В. Путін зая
вив про головний проект
свого наступного терміну
президентства – Євразійсь
кий союз, який буде здат
ним чинити опір агресив
ній політиці Заходу. Ство

рення цього союзу супере
чить філософії євроатлан
тистів, які вважають, що
національний інтерес не
повинен розповсюджува
тися на природні ресурси.
Цю думку свого часу також
висловила М. Олбрайт: «Чо
му такі величезні ресурси
Сибіру повинні належати
лише одній країні?» З цьо
го постає слушне та рито
ричне запитання – чому
природні ресурси всього
світу повинні належати ли
ше одній країні?
Сама ж спроба «болотної
революції» не відображає
політичного настрою всієї
Росії, це лише думка части
ни офісних працівників і
представників богеми. Зро
зуміло, що спостерігачі
ОБСЄ не бажали визнава
ти вибори легітимними, а
колишній Міністр закор
донних справ Хорватії То
ніно Пікула, який очолю
вав делегацію Парламент
ської асамблеї ОБСЄ, зая
вив, що «вибори повинні
характеризуватися неспо
діваним результатом». Хо
ча, об’єктивно, на сьогодні
в Росії не існує політичної
фігури, рівнозначної В. Пу
тіну.
Багато експертів, як ук
раїнських, так і закордон
них, вважають, що В. Путін
не зможе додати нічого но
вого в зовнішню політику, а
його кампанії бракувало
ідеологічного компоненту.
З цим неможливо погоди
тися, оскільки він відійшов
від примітивних гасел, які

використовують різні по
літичні сили як Росії, так і
України, та висловив у
статтях своє бачення щодо
шляхів вирішення різних
проблем. Одна з них була
присвячена зовнішній по
літиці, а саме, «Росія та
світ, що змінюється». Зок
рема, він зазначив, що «Ро
сію поважають лише тоді,
коли вона потужна, а безпе
ка в загальнопланетарному
масштабі може бути забез
печена лише з Росією». Бе
ручи до уваги той факт, що
РФ займає перше місце зі
споживання афганського
героїну, що загрожує на
ціональній безпеці країни,
В. Путін також окреслив
важливість протидіяти та
ким викликам, як нарко
трафік, розповсюдження
ядерної зброї, вирішення
регіональних конфліктів.
Очевидно, відносини із
США перейдуть у «холод
ну» фазу, оскільки новооб
раний Президент Росії
вважає, що саме США та
НАТО підривають довіру,
що не вписується в логіку
сучасного розвитку, та опи
раються на стереотипи бло
кового мислення. Крім то
го, він поставив під сумнів
легітимність превентивної
зовнішньої політики США,
оскільки захист прав люди
ни ззовні, що має вибірко
вий характер, є не шляхет
ною справою, а порожньою
демагогією. Таким чином,
В. Путін вважає, що голов
ним завданням політиків є
повернення ефективності
та прерогатив ООН, яка
повинна вирішувати ті чи
інші конфлікти. Серед но
вих проблем для народів
світу є можлива агресія
проти Ірану, наслідки та
масштаб якої будуть ката
строфічними. Також тур
бує В. Путіна той факт, що
американці у 2014 р. зали
шають Афганістан, так і не
навівши політичний лад у
країні; у сусідніх країнах
створюють військові бази

без відповідного мандата,
цілей і строків їх функ
ціонування. Усе це, звісно,
не влаштовує Росію, яка
оточується військовими
базами.
Відносини з Україною не
були проаналізовані безпо
середньо у статті, але їм
приділено увагу завуальо
вано через призму аналізу
проблем енергопостачання
в Європу. Так, В. Путін за
значає, що «слід замисли
тися над глибшою коопе
рацією у сфері енергетики.
Важливими кроками в нап
рямі створення можливого
енергокомплексу Європи є
будівництво газопроводів
«Північний потік» і «Пів
денний потік». Після вве
дення їх в експлуатацію
Європа отримає надійну
систему газопостачання,
що не залежатиме від будь
чиїх політичних капризів».
Західний світ має право
на своє ставлення до ре
зультатів нинішніх прези
дентських виборів у Росії,
але він повинен визнати
В. Путіна легітимним ліде
ром країни (одними з пер
ших це зробили А. Меркель
і Б. Обама, що, мабуть, впли
нуло на низьку явку при
хильників опозиціонерів
10 березня), з яким треба
буде домовлятися, а не дик
тувати свої умови.
Багато аналітиків пода
ють свій список першочер
гових завдань для новооб
раного президента, наголо
шуючи на вирішенні проб
лем із корупцією, зменшен
ня рівня бюрократії, поліп
шення системи правосуддя.
На думку автора, В. Путін
має вирішити проблему ре
гіональної безпеки країни.
Вона полягає в тому, що
Росія повинна максималь
но знизити потік наркотра
фіку до країни з Афганіста
ну. Вирішення цієї пробле
ми є можливим за допомо
гою таких організацій, як:
ШОС та ОДКБ, що забез
печують регіональну безпе

ку країни. Росія разом
із Китаєм повинна за
довольнити бажання
Ірану вступити до
ШОС, у контексті ос
танніх висловлювань
Прем’єрміністра Із
раїлю Б. Нетаньяху,
який після перегово
рів із Б. Обамою 5 бе
резня заявив, що Ізраїль
має право на реалізацію
превентивного удару по
ядерних об’єктах Ірану, як
це було зроблено в 1981 р. в
Іраку та 2007 р. в Сирії.
Превентивна зовнішня по
літика, що здійснюється
вибірково та не підтриму
ється ООН, не має права на
існування, оскільки, як по
казала практика, вона лише
дестабілізує ситуацію. Во
чевидь, РФ виступить го
ловним актором у вирішен
ні сирійської проблеми.
Росія має стати «курато
ром» регіону та відповідати
за його безпеку, адже дес
табілізація тут може нега
тивно вплинути на ситу
ацію в самій Росії з її по
літично
нестабільними
кавказькими республіками.
Безсумнівно, зовнішня
політика Росії буде більш
жорсткою, аніж за часів
Д. Медведєва. Можемо очі
кувати на проведення по
літики повернення російсь
кого впливу, що супровод
жуватиметься зіткненням
російських і американсь
ких інтересів у регіоні
Перської затоки і на тери
торії країн СНД.
Росії необхідно карди
нально змінити позицію
стосовно країн пострадян
ського простору та вико
ристовувати не торговель
ногазовий шантаж, а про
понувати дійсно вигідне
двостороннє співробітниц
тво. Зрозуміло, що дії ро
сійського керівництва сто
совно України є відповіддю
на проєвропейську політи
ку нашої держави.
Якими будуть відносини
між Росією та Україною?

Ставлення РФ до нашої
держави, вочевидь, відріз
нятиметься більш жорст
кою позицією, а газову і
торговельну складові вона
використовуватиме як чин
ник впливу. У разі погір
шення політикоекономіч
них відносин України з Ро
сією, ЄС навряд чи буде
спроможний компенсувати
фінансові втрати нашої
держави, оскільки країни
Євросоюзу не зацікавлені
бачити українську продук
цію на своїх ринках. Із ча
сом буде реалізовано про
ект «Південний потік», що
зробить газотранспортну
систему України нецікавою
для Росії з точки зору
транспортування газу до
Європи.
Сьогодні завершується
етап остаточного форму
вання геополітичних бло
ків і союзів. Міністр за
кордонних справ України
К. Грищенко в одній зі сво
їх статей зазначив, що, «пе
рефразовуючи популярний
в нинішньому російському
політичному
лексиконі
термін, Росія є частиною
«українського світу». Цим
пояснюється як потужність
взаємного тяжіння двох
народів, так і взаємна чут
ливість до будьяких роз
біжностей в питаннях зов
нішньополітичної доктри
ни, внутрішнього розвитку
і, звичайно ж, двосторонніх
відносин. У світлі історич
них зв’язків і родинних
зв’язків, що пов’язують
наші країни, для мільйонів
українців Росія більше, ніж
просто сусід і просто парт
нер».
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КОНФЛІКТОЛОГІЯ

Рада співробітництва арабських
держав Перської затоки:

інтеграція на тлі серйозних
внутрішніх протиріч

Максим СУБХ,
перший секретар МЗС
України, аспірант
Дипломатичної
академії України
Найбільш резонансною
подією під час останнього
саміту глав держав Ради
співробітництва арабських
держав Перської затоки
(РСАДПЗ), що відбувся в
ЕрРіяді наприкінці груд
ня 2011 р., став заклик сау
дівського монарха Абдал
ли АльСауда до лідерів
«аравійської шістки» пе
рейти від етапу інтеграції
до повноцінного союзу.
Аналіз арабомовної преси,
а також західних друкова
них ЗМІ доводить той
факт, що мало хто з огля
дачів зрозумів сутність
висловленої саудівським
королем пропозиції або ж,
принаймні, повірив у її
серйозність. Справа тут не
лише в тому, що король
Абадалла не надав жодної
конкретики щодо механіз
му створення цього союзу
або його формату, а й у то
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му, що ідея об’єднання ба
гатих на енергоресурси
країн Перської затоки в
одну союзну конфедера
цію пролунала на тлі низ
ки неврегульованих супе
речок як політичного, так і
економічного характеру.
Бахрейн, що протягом ос
таннього року регулярно
стикається з відлунням
«Арабської весни», став єди
ною з так званих малих
держав Ради, яка з енту
зіазмом сприйняла ідею
Хранителя двох Святинь,
вважаючи цей крок най
надійнішим способом мі
німізації іранського впли
ву в регіоні. Проте, опти
мізм офіційної Манами
щодо створення союзної
держави не поділяють реш
та сусідніх із Саудівською
Аравією країн, оскільки ро
зуміють, що масові завору
шення, подібні до бахрейн
ських, можуть згодом пов
торитися, скажімо, в Ома
ні, Кувейті, ОАЕ або Ка
тарі, що з великою ймовір
ністю призведе до втрати
ними власного сувереніте
ту з поступовим перетво
ренням на сателітів Ер
Ріяда. Не слід забувати й
про те, що, за даними між
народних організацій із
вивчення питань світової
енергетичної безпеки, пок
лади нафти та природного
газу в Бахрейні наразі
практично вичерпано1, що
значною мірою пояснює
прагнення цієї країни до
щільнішої інтеграції з по

тужними нафтовими цент
рами Затоки, тоді як вели
чезні запаси вуглеводнів у
Кувейті, ОАЕ й Катарі, а
також високий рівень до
ходів місцевого населення
повністю нівелюють акту
альність їхньої повно
масштабної інтеграції з
Саудівською Аравією, при
наймні, у найближчій пер
спективі.
Завдяки масштабним ін
теграційним процесам, що
тривають у РСАДПЗ, вда
лося, з одного боку, загаси
ти на деякий час найбільш
гострі проблеми у відноси
нах між окремими члена
ми Ради на кшталт багато
річної саудівськоемірат
ської територіальної супе
речки, а з іншого – вони
стали причиною виник
нення додаткових проти
річ. Суттєві розбіжності в
позиціях країн Ради від
значаються, зокрема, в пи
танні сепаратного укла
дення деякими державами
затоки угод про вільну
торгівлю з США, введення
єдиної валюти, розширен
ня РСАДПЗ за рахунок
приєднання нових членів
тощо.
Разом з тим, не слід при
меншувати
важливість
підтримки членами «шіст
ки» регулярного мульти
рівневого політичного діа
логу, який, у свою чергу,
забезпечує прийняття ни
ми консолідованих рішень,
а також вироблення узгод
жених, а найголовніше,

взаємоприйнятних пози
цій щодо більшості акту
альних регіональних і між
народних проблем на
кшталт іранської ядерної
програми, безпекової взає
модії з НАТО, боротьби з
піратством, наркоторгів
лею тощо.
У публічних виступах
вищих посадових осіб дер
жавчленів РСАДПЗ ос
танніми роками традицій
но містяться прямі поси
лання на історичну, релі
гійну, етнічну та культурну
спорідненість усіх арабсь
ких країн Затоки, що пе
ретворює питання інтег
рації та всебічної коорди
нації дій на обов’язок усьо
го населення Аравійського
півострова. Цю концепцію
закріплено також в усіх ос
новоположних документах
РСАДПЗ, що відповідно
до статуту організації має
забезпечувати ефективну
інтеграцію в законодавчій,
торговельноекономічній,
фінансовій, освітній, ін
формаційній та інших сфе
рах на шляху до повного
об’єднання2.
На заваді цьому проце
сові стоять територіальні
суперечки; розбіжності до
вкола окремих фінансо
вих, торговельноеконо
мічних і митних питань;
протиріччя щодо проблем
регіонального та міжна
родного характеру.
Варто зазначити, що ни
ні більшість країн «шіст
ки» змогли подолати нако

пичені роками протиріччя,
пов’язані з механізмами
делімітації суходільних
частин державного кордо
ну. Тривалий час на геог
рафічній карті Перської
затоки поняття кордону
залишалося юридично не
визначеним, оскільки в іс
торичному контексті зони
впливу між бедуїнськими
племенами визначалися,
здебільшого, ареалом меш
кання племен і залежали
від того, кого з президентів
або емірів новостворених
на той час держав Затоки
підтримали ті чи інші
місцеві старійшини.
Відомо, що з середини
70х і до кінця 90х рр.
ХХ ст. практично всі краї
ни РСАДПЗ мали глибокі
територіальні претензії як
на двосторонньому, так і на
багатосторонньому рівнях.
Маючи найбільші за про
тяжністю кордони зі свої
ми сусідами, Королівство
Саудівська Аравія (КСА)
зіштовхнулося з низкою
територіальних зазіхань з
боку своїх молодших су
сідів. Низка малих держав
Ради отримала незалеж
ність на початку 70х рр.
від Британської імперії,
котра залишила питання
делімітації кордонів між
КСА та новоствореними
аравійськими монархіями
проблемою самих учасни
ків конфлікту. Із
1974 р. ЕрРіяд і До
ха одночасно заяв
ляли про своє право
на володіння райо
ном АльХуфус, що
на південному сході
від Катару. Страте
гічна важливість цієї
ділянки полягає в
тому, що це єдиний
суходільний відрі
зок між Катаром та
ОАЕ – найбільшим
торговельним парт
нером Дохи серед
країн РСАДПЗ.

Тому Саудівська Аравія
категорично відмовилася
визнавати приналежність
АльХуфус до Катару, а це
призвело до того, що вся
територія останнього опи
нилася оточеною саудівсь
кими землями і прямий
доступ до еміратської те
риторії було втрачено.
Слід визнати, що сау
дівськокатарська угода
про делімітацію від 1965 р.
не змогла остаточно визна
чити лінію проходження
державного кордону між
цими країнами, залишив
ши багато спірних питань,
що, за домовленістю сто
рін, мали бути вирішені на
наступних етапах перего
ворного процесу. Проте, у
вересні 1992 р. внаслідок
прикордонної збройної су
тички, яку саудівська сто
рона охарактеризувала як
побутову стрілянину між
двома групами громадян
саудівського та катарсько
го походження, офіційна
Доха заявила про анексію
Саудівською Аравією ра
йону АльХуфус. Натомість,
заява саудівських офіцій
них чинників містила по
силання на вищезазначену
угоду від 1965 р., у якій ця
місцевість від самого по
чатку визнавалася сторо
нами як катарська терито
рія. Однак позиція ЕрРія
да полягала в тому, що ка

ЕрРіяд

тарська сторона, нібито
скориставшись безпеко
вим хаосом, спричиненим
іракською агресією проти
Кувейту, загарбала щонай
менш 14 км саудівської те
риторії та дала їй назву
АльХуфус, отримавши та
ким чином вихід до емірат
ського кордону3. Конфлікт
вдалося врегулювати лише
за єгипетського посеред
ництва Хосні Мубарака та
особистих миротворчих
ініціатив покійного сау
дівського короля Фагда
АльСауда. За деякими
оцінками, кінець територі
альним зазіханням Катару
поклав інспірований сау
дитами «палацовий пере
ворот», унаслідок якого
в 1995 р. був повалений
Емір Катару шейх Халіфа
АльТані, а на його місце
обрано сина, нинішнього
катарського
правителя
шейха Хамада АльТані. У
1999 р. Саудівська Аравія
й Катар підписали оста
точну угоду про деліміта
цію державного суходіль
ного та морського кордо
нів, за якою Катар так і не
зміг отримати прямого ви
ходу до ОАЕ.
Іншим резонансним те
риторіальним конфліктом
у межах РСАДПЗ на су
часному етапі стала супе
речка між Бахрейном і Ка
таром щодо приналежно
сті архіпелагу Ха
вар (Хувар) та пів
острова Зубара, який
знаходиться на ма
териковій частині
катарської терито
рії. Особливу значи
мість для бахрейн
ців цей півострів
мав ще й тому, що
правляча
родина
Бахрейну АльХалі
фа походить саме з
району Зубари. Про
те, основною причи
ною протистояння
стали доведені пок

лади нафти біля Хавара, де
американці з дозволу бах
рейнського керівництва в
1965 р. отримали концесію
на розробку тамтешніх ро
довищ. У 1986 р. мали міс
це провокації з боку катар
ських військових, які здій
снили спробу перешкоди
ти будівництву Бахрейном
прикордонної застави на
спірних територіях. Цей
конфлікт вдалося врегу
лювати лише у 2001 р. рі
шенням Гаазького Міжна
родного суду, який прису
див архіпелаг Хавар Бах
рейну, віддавши катарцям
півострів Зубара4.
Період з 1974 по 1990 р.
ознаменувався ще одним
жорстким протистоянням,
пов’язаним із територіаль
ним спором між Саудівсь
кою Аравією, ОАЕ й Ома
ном за багату на нафту та
запаси ґрунтових вод оазу
Буреймі. Приналежність
цієї території залишалася
невизначеною ще з 1933 р.,
коли КСА передало компа
нії «Ойл оф Каліфорнія»
право на розробку родо
вищ Буреймі. У 1974 р. сау
дівськоамериканський
концерн «Арамко» розпо
чав бурові роботи на цій
території, що спричинило
вкрай негативну реакцію
британців, які вважали її
невід’ємною частиною емі
рату Абу Дабі. Того ж року
Саудівська Аравія та Емі
рати уклали угоду, в якій
ЕрРіяд визнав за Абу Дабі
право на всі шість оаз Бу
реймі в обмін на визнання
Еміратами приналежності
території СабгаМати на
південному сході від Ката
ру за КСА з правом ство
рення суходільного кори
дору від території КСА до
затоки Удейд на західному
узбережжі Абу Дабі. Са
удівська Аравія, на пер
ший погляд, зробила сут
тєві поступки Еміратам,
але водночас – отримала
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КОНФЛІКТОЛОГІЯ
стратегічно важливий ви
хід до вод Перської затоки,
відрізавши Катар від емі
ратської території. У 1990 р.
в атмосфері повної секрет
ності було подібним чином
врегульовано територіаль
ну суперечку між КСА й
Оманом відповідно до пря
мих домовленостей сау
дівського короля Фагда з
оманським султаном Ка
бусом.
Повертаючись до саудів
ськоеміратської угоди про
оази Буреймі, необхідно
підкреслити, що рішення,
досягнуті сторонами сто
совно обміну територіями,
мали вкрай негативні еко
номічні наслідки для ОАЕ,
які спостерігаються й до
нині. Ідеться, перш за все,
про відмову саудівського
керівництва погодити ре
алізацію масштабного ін
фраструктурного проекту
з будівництва мосту, що
з’єднав би Катар і Абу
Дабі. Причиною цього є
проходження мосту через
територіальні води КСА у
затоці Удейд, яку, як уже
згадувалося, було переда
но ЕрРіяду в обмін на
оази в Буреймі. До того ж,
у разі будівництва цієї важ
ливої транспортної арте
рії між Катаром і ОАЕ,
Саудівська Аравія втра
тить величезні прибутки
від транзиту автомобіль
ного транспорту, що кур
сує між зазначеними краї
нами.
Уладнавши наприкінці
ХХ ст. переважну біль
шість територіальних су
перечок, країни РСАДПЗ
увійшли в нове століття з
низкою невирішених про
блем торговельноеконо
мічного характеру. Через не
поступливу позицію Сау
дівської Аравії тривалий
час не вдається реалізува
ти проект із будівництва
газопроводу для постачан
ня катарського блакитного
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палива до Бахрейну через
територію КСА.
Окрім цього, односто
роннє підписання Бахрей
ном (2004 р.) та Оманом
(2008 р.) угод про створен
ня зон вільної торгівлі з
США серйозним чином
підірвали довіру до них з
боку Саудівської Аравії,
яка наполягає на непра
вомірності
сепаратного
підписання членами Ради
подібних документів з ог
ляду на те, що всі країни
РСАДПЗ є учасниками
укладеної в Маскаті у
2001 р. економічної угоди,
згідно з якою на території
країн «шістки» було вста
новлено єдине ввізне ми
то, уніфіковано митні та
реєстраційні процедури,
звільнено від митних збо
рів усі види товарів і про
дукцію, вироблену на те
риторії країнчленів Ради
тощо5. До того ж, слід зау
важити, що підписання
Бахрейном угоди про ЗВТ
із США миттєво виклика
ло негативну реакцію Сау
дівської Аравії, яка призу
пинила надання Манамі
щорічної фінансової допо
моги, ввела жорсткі обме
ження на імпорт бахрейн
ської продукції, а також
істотно зменшила обсяги
постачання нафти зі спіль
ного з Бахрейном родови
ща Абу Саафа6.
У цьому контексті слід
наголосити на правомір
ності позиції Саудівської
Аравії, яка цілком справед
ливо говорить про те, що
підписання угод про ЗВТ
із США не відповідає
економічним інтересам
РСАДПЗ, оскільки на
Сполучені Штати припа
дає лише 10% загального
імпорту товарів, тоді як
ЄС і Китай забезпечують
близько 70% усього імпор
ту країн Перської затоки7.
Наразі переговорний
процес щодо створення

зон вільної торгівлі з США
ведуть ОАЕ та Катар, що
ставить під загрозу май
бутнє існування митного
об’єднання країн Затоки
як такого. Одноосібні кро
ки деяких із них на фоні
нерішучості саудівського
керівництва у сфері еко
номічної інтеграції значно
знижують ступінь довіри
до РСАДПЗ з боку таких
потужних регіональних
об’єднань, як ЄС або
МЕРКОСУР, із якими
тривалий час Рада веде
діалог щодо укладення
угод про ЗВТ.
Якщо Еміратам або Ка
тару вдасться успішно за
вершити
переговорний
процес із США щодо ство
рення зон вільної торгівлі,
це може стати початком
кінця РСАДПЗ як міжна
родної регіональної орга
нізації, що представляє ли
ше країни Перської затоки
на політичному рівні, але
насамперед покликана за
хищати торговельноеко
номічні інтереси свого на
селення. Очевидним є те,
що США свідомо йдуть на
загострення ситуації все
редині РСАДПЗ шляхом
підписання
сепаратних
угод про ЗВТ, розуміючи,
що подібна практика дасть
змогу перешкодити пов
ноцінній інтеграції країн
Ради та перетворенню її
на впливове регіональ
не політикоекономічне
об’єднання, здатне зміни
ти баланс сил у регіоні та,
зокрема, впливати на без
пеку Ізраїлю. Інші дослід
ники дотримуються думки,
що «поховати» РСАДПЗ
неможливо доти, доки іс
нуватиме Іран, який є
уособленням
реальної
зовнішньої загрози для
всіх членів Ради, проте з
різним рівнем сприйняття
ними її серйозності та
масштабів8.
Швидкі темпи еконо

мічного розвитку ОАЕ й
Катару спричиняють зазд
рість саудівської правля
чої родини, оскільки знач
ний внесок у цей прорив
зробили саудівські інвесто
ри та підприємці. Занепо
коєння саудівських шейхів
викликає також факт пере
бування в Еміратах вели
кої кількості журналістів,
політологів і представни
ків інтелектуальної еліти
КСА, яких приваблює від
критість еміратського ме
діапростору, а також сут
тєва (порівняно з КСА)
свобода преси.
Іншим непростим вип
робовуванням для членів
РСАДПЗ став план ство
рення Монетарного союзу
з єдиною грошовою оди
ницею – халіджі (перекл. –
затока).
Переговорний
процес, який із 2007 р.
важко, але упевнено про
сувався вперед, зіткнувся з
непоборним конфліктом
інтересів і амбіцій найбіль
ших фінансових центрів
регіону: ОАЕ та КСА. На
початковій стадії перего
ворів усі учасники цього
плану погодилися з до
цільністю
розміщення
штабквартири майбутньо
го Центробанку РСАДПЗ
у м. Дубай з огляду на його
світову репутацію провід
ного фінансового та діло
вого центру Близького Схо
ду. Однак із часом Сау
дівська Аравія перегляну
ла це рішення на підставі
того, що її економіка є
найбільшою серед еконо
мік усіх країн РСАДПЗ,
запропонувавши
решті
країн позитивно розгляну
ти питання розміщення
Центробанку в ЕрРіяді. В
Еміратах цю ідею було
сприйнято вкрай негатив
но, що призвело до виходу
ОАЕ з переговорного про
цесу. Необхідно зазначити,
що Оман, наприклад, ще з
самого початку заявив про

участі в саміті глав
своє скептичне став
держав РСАДПЗ, а в
лення до плану ство
березні наступного
рення Монетарного
року нині покійний
союзу. Безперспек
Спадкоємний принц
тивність введення
КСА Султан АльСа
халіджі стала очевид
уд уперше з 2002 р.
ною ще на тому етапі,
відвідав Доху з три
коли центральні бан
денним візитом. Важ
ки Кувейту та Бах
ливим результатом
рейну ухвалили рі
поступової нормалі
шення про запровад
зації
двосторонніх
ження плаваючого
відносин між цими
курсу національної
валюти по відношен Емір Катару шейх Хамад АльТані та король країнами став дозвіл
ню до долара США, Саудівської Аравії Абдалла бін Абдель Азіз саудівської влади ка
тоді як в ОАЕ, Катарі та нього еміра держави шей тарському національному
КСА курс залишається не ха Халіфу АльТані. Орга авіаперевізнику «Катар
змінним протягом остан нізатором заколоту став Ейрвейз» збільшити кіль
ніх 40 років, що призво його син, нинішній емір кість авіарейсів до КСА з
дить до зростання щоріч шейх Хамад АльТані. У 35 до 60 на тиждень10.
У 2009 р. суттєвого по
них показників інфляції на 1996 р. в Катарі відбулася
тлі постійного підвищення невдала спроба державно гіршення зазнали саудівсь
світових цін на товари екс го перевороту з метою по коеміратські відносини
вернення до влади скину після того, як прикордонні
портної групи.
Щодо координації зов того монарха. У цій спла служби Королівства забо
нішньополітичного курсу, нованій акції катарське ронили групі еміратських
то в цьому питанні члени керівництво звинуватило громадян в’їзд до КСА на
Ради також далекі від кон представників саудівсько підставі ідентифікаційних
го племені альГуфран, карток громадянина ОАЕ,
сенсусу.
Взаємними звинувачен яких у 2004 р. рішенням які відповідно до підписа
нями у втручанні у вну нинішнього еміра було по них членами РСАДПЗ ко
трішні справи з метою під збавлено катарського гро лективних зобов’язань є
риву національної безпеки мадянства під приводом документами, що гаранту
характеризувалися саудів їхньої відмови вийти з гро ють громадянам Ради без
ськокатарські відносини мадянства Саудівської Ар перешкодний перетин кор
протягом першої декади авії. Лише у травні 2010 р., донів. Заборона офіційно
ХХІ ст. На початку 2000 р. розуміючи необхідність пояснювалася тим, що на
відносини між двома краї нормалізації відносин із еміратських ідентифіка
нами переживали надзви «великим братом», шейх ційних картках було зобра
чайно непрості часи, коли Хамад АльТані амністу жено мапу ОАЕ, яка охоп
рішенням короля Саудів вав засуджених за спробу лювала спірну територію
ської Аравії країна відмо здійснення державного за затоки Удейд. У тому ж ро
вилася від участі в саміті колоту саудитів і передав ці еміратське міністерство
ОІК, що проходив у Катарі їх саудівському королю під інформації в щорічнику,
на знак протесту проти час офіційного візиту до присвяченому внутрішній
розміщення в Досі ізраїль ЕрРіяда. Унаслідок заго і зовнішній політиці ОАЕ
ського комерційного офісу. стрення відносин між Ка за поточний рік, у черго
У цей же час саудівське ке таром і КСА з 2002 по вий раз розмістило малю
рівництво офіційно забо 2007 рр. обидві держави не нок із зображенням затоки
ронило катарському теле мали своїх послів у Ер Удейд разом із нафтовим
родовищем АшШиба як
каналу «АльДжазіра» ма Ріяді та Досі відповідно.
Поступова відлига в сау еміратську територію. На
ти своє бюро на території
КСА (дозвіл на це катар дівськокатарських відно перший погляд цей конф
ська сторона отримала ли синах розпочалася 2007 р. лікт не повинен був набути
після несподіваного візиту міждержавного резонансу,
ше у 2011 р.9).
Ми вже згадували про те, Еміра Катару до саудівсь однак він укотре підтвер
як у 1995 р. внаслідок без кої столиці. У грудні 2007 р. див неготовність ОАЕ зми
кровного перевороту в Ка до Дохи прибув саудівсь ритися з нинішньою при
тарі було повалено колиш кий монарх Абдалла для належністю стратегічно

важливої ділянки затоки
Удейд.
Не все розвивалося мир
но останніми роками й на
еміратськооманському
напрямку. Наприкінці січ
ня 2011 р. оманська влада
зробила сенсаційну заяву
про те, що на території
Султанату було викрито й
заарештовано членів не
легальної розвідувальної
групи, що складалася з
громадян ОАЕ. За даними
близьких до оманського
керівництва джерел, мета
діяльності цієї групи не об
межувалася збором роз
відданих військовотех
нічного, наукового й еко
номічного характеру. Ос
новним завданням, за сло
вами джерела, було роз
роблення
ґрунтовного
стратегічного плану щодо
можливих варіантів при
єднання Оману до терито
рії ОАЕ після смерті султа
на Кабуса в рамках певно
го конфедераційного про
екту, враховуючи вакант
ність посади спадкоємного
принца в Султанаті. Відно
вити політичний діалог
між двома країнами вдало
ся лише за посередництва
Еміра Кувейту наприкінці
2011 року11.
Піднесення політичної
ролі Катару на близько
східній арені останнім ча
сом почало спричиняти
серйозне невдоволення та
роздратованість не лише
його сусідів, а й багатьох
арабських країн далеко за
межами Перської затоки.
Події початку «Арабської
весни» розвели по різні бо
ки барикад Катар із низ
кою держав як РСАДПЗ,
так і ЛАД. Використовую
чи власні фінансові ресур
си, Катар твердо та свідомо
обрав шлях на підтримку
революційних методів бо
ротьби арабських народів
за повалення тих режимів,
які Доха характеризує як
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КОНФЛІКТОЛОГІЯ
авторитарні та репресивні.
У цьому контексті слід
пригадати, що Саудівська
Аравія з початку війни в
Лівії дотримувалася нейт
ралітету і не робила жод
них заяв з цього питання.
Натомість Катар, як відо
мо, відігравав одну з клю
чових ролей в операції
з повалення М. Каддафі.
Офіційне визнання Сау
дівською Аравією Націо
нальної перехідної ради
Лівії досі не відбулося, хо
ча в січні 2012 р. обидві
сторони заявили про намі
ри відновити роботу своїх
посольств у обох столицях.
Подібний сценарій пов
торився й стосовно єги
петських подій, у ході яких
катарська «АльДжазіра»
відкрито говорила про не
обхідність якнайшвидшо
го відсторонення Х. Муба
рака, натомість офіційний
ЕрРіяд до останнього під
тримував діючу на той час
владу. Події в Тунісі вза
галі підштовхнули Сау
дівську Аравію надати при
тулок президенту З. Бен
Алі та його сім’ї, за що Ер
Ріяд було піддано серйоз
ній критиці з боку деяких
арабських країн.
Тривалий час офіційна
Доха мала відмінні контак
ти з сирійським президен
том Б. Асадом, брала участь
у реалізації багатомільйон
них інформструктурних
контрактів на території
Сирії, а також надавала
фінансову підтримку Ха
масу та Хезболлі, створив
ши на той час своєрідну
вісь Іран – Катар – Сирія
– Хамас – Хезболла на про
тивагу сформованому тоді
прозахідному чотирикут
нику Саудівська Аравія –
Єгипет – Йорданія – ОАЕ.
Останніми роками спосте
рігалася жорстка конку
ренція за дружбу з Сирією
між КСА й Катаром,
оскільки Дамаск є ключем
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до розв’язання багатьох
внутрішньоліванських пи
тань. У 20082009 рр. си
рійські ЗМІ критично пос
тавилися до пропозицій
Катару налагодити парт
нерство з Сирією для ви
рішення внутрішньополі
тичної кризи в Лівані,
після чого Доха отримала
відповідь від сирійської
сторони, що це питання
вже вирішується Дамас
ком у повній взаємодії з
ЕрРіядом. Слід зауважи
ти, що обидві правлячі ро
дини АльСауд та АльТа
ні в КСА й Катарі відпо
відно дотримуються вах
хабітської ідеології ісламу,
однак Саудівська Аравія
не поділяє прагнень катар
ського керівництва віддати
владу в країнах «Арабської
весни» ортодоксальним
релігійним партіям на
кшталт «Братівмусуль
ман», оскільки подібний
крок спричинить внутріш
ню мобілізацію фундамен
талістських елементів усе
редині КСА.
На окрему увагу заслуго
вує аналіз стану відносин,
що склалися між Іраном і
державами РСАДПЗ в ос
таннє десятиріччя. Причи
ною гальмування норма
лізації відносин між конф
ронтуючими сторонами є
одвічний конфлікт інтере
сів Саудівської Аравії та
Ірану за право контролю
над процесами, що відбу
ваються в регіоні Перської
затоки, іранська ядерна
програма, а також бага
торічний територіальна
суперечка довкола захоп
лених Іраном трьох емі
ратських островів. Остан
німи роками помітнішою
стала поляризація Катару
в бік поглиблення політич
ного діалогу з Іраном. У
квітні 2010 р. під час черго
вого обміну звинувачення
ми між Саудівською Ара
вією та Іраном у підтримці

радикально налаштованих
кіл, що прагнуть «дестабі
лізації внутрішньополі
тичної ситуації шляхом
насильства та терору», Ка
тар, незважаючи ні на що,
вирішив направити війсь
кову делегацію до Ірану
для участі у військово
морських маневрах, орга
нізованих
Корпусами
стражів ісламської рево
люції під кодовою назвою
«Великий
пророк5»12.
Окрім цього, Катар та Іран
спільними зусиллями ве
дуть розробку й експлуа
тацію найбільшого у світі
родовища природного газу
«Північний Катар/Півден
ний Парс» у Перській за
тоці, розвідані запаси яко
го становлять 51 трлн. куб.
метрів.
Ядерна програма, через
яку вже кілька років по
спіль світова спільнота не
може знайти спільної мови
з Іраном, продовжує бенте
жити всі країни РСАДПЗ,
але меншою мірою Катар,
що не зловживає анти
іранською риторикою, а
натомість вибудовує з ним
таку лінію взаємодії, яка
гарантуватиме Досі дис
танціювання від саудівсь
кого політичного впливу.
З огляду на офіційні зая
ви урядів країн Ради стає
очевидним, що найбільше
іранська ядерна програма
непокоїть саме ОАЕ, які
все частіше декларують
намір розвивати власну
програму використання
ядерної енергетики в мир
них цілях, у рамках якої у
2012 р. планується розпо
чати будівництво перших
електрогенеруючих по
тужностей. Обрана Еміра
тами політика, що зво
диться до реалізації права
на власний атом, у разі не
можливості заборони Іра
ну мати аналогічну прог
раму, призведе до розгор
тання гонки ядерних

технологій серед країн
РСАДПЗ.
Минулорічні антиуря
дові виступи в низці країн
арабського світу, що, зда
валося б, повинні були
об’єднати країни РСАДПЗ
навколо необхідності за
побігання поширенню ре
волюційної хвороби на
регіон Перської затоки, не
змогли згуртувати ці дер
жави.
Щодо
розширення
РСАДПЗ за рахунок при
єднання до неї Марокко та
Йорданії, слід зазначити,
що ця пропозиція була
анонсована саудівським
монархом у розрахунку на
її одностайну підтримку
рештою країн «шістки».
Натомість, уже через дея
кий час Оман піддав кри
тиці ідею приєднання
Йорданії, кандидатура
якої всіляко підтримува
лась урядами КСА та Бах
рейну. У свою чергу, Катар,
ОАЕ та Кувейт мають пев
ні застереження щодо
вступу Хашимітського Ко
ролівства до Ради з огляду
на недостатній рівень роз
витку та низьку конкурен
тоспроможність йордансь
кої економіки.
Одним із найбільш
пізніх двосторонніх конф
ліктів, що виник усередині
РСАДПЗ, був спричине
ний звинуваченнями, які
пролунали в одному з ін
терв’ю короля Бахрейну
шейха Х. АльХаліфи на
адресу кувейтського керів
ництва. Бахрейнський мо
нарх висловив незадово
лення рівнем взаємодії Ку
вейту та його інертністю в
той час, коли королівство
найбільше потребувало до
помоги сусідів для приду
шення акцій народної не
покори. За офіційними да
ними, у лютому 2011 р., ко
ли до Бахрейну було вве
дено контингент сил «Щит
Затоки», кувейтська сто

Султан Оману Кабус бен Саїд та Президент ОАЕ
шейх Халіфа ібн Зайд анНахайян

рона довгий час вагалася і
зрештою направила обме
жений контингент, що на
раховував кілька десятків
представників сил право
порядку. За неофіційними
даними, розчарування бах
рейнської сторони було
спричинено тим, що біль
шість кувейтського кон
тингенту складалась або з
шиїтів, або тих, хто їм
співчував13.
В одній із оприлюднених
на сайті Вікілікс телеграм
Посольства США в Мана
мі йдеться про те, що бах
рейнський король докла
дає значних зусиль для
консолідації правлячих
родин Перської затоки. У
тому ж документі зазна
чається, що Бахрейн разом
із Саудівською Аравією
1

надзвичайно занепокоєні
контактами
катарської
верхівки з керівництвом
«АльКаїди». На своє вип
равдання, зазначається в
телеграмі, емір Катару на
голошує, що лише через
контакти з «АльКаїдою»
можна уникнути її загро
зи14. Подібний же резо
нанс викликало й повідом
лення про готовність Ката
ру започаткувати діяль
ність афганського руху
«Талібан» у Досі.
Не обійшлося без скан
далу й під час парламент
ської кризи в Кувейті нап
рикінці 2011 р., причиною
якого стали звинувачення
в зовнішньому втручанні з
боку сусідньої держави.
Окремі джерела відкрито
писали про те, що уряд

http://www.oilandgasdirectory.com/research/Bahrain.pdf
Статут РСАДПЗ// http://constitutions.ru/archives/570
3 http://www.manaar.com/vb/showthread.php?t=17604
4 Асанбаев М.Б. Аравийские монархии: общество, власть и госу
дарство. – Алматы: Казахстанский центр гуманитарнополи
тической конъюнктуры, 2009. –с.165
5 http://www.customs.ae/gccaggreement_ar.aspx
6 http://www.alhejazi.net/seyasah/013303.htm
7 http://www.alshindagah.com/december2006/ar/BAHRAINand
OMAN.html
8 http://www.iimes.ru/rus/stat/2009/250609a.htm
9 http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=167375&issueNo
=1111&secId=16
10 http://www.ameinfo.com/ar202246.html
11 http://www.france24.com/ar/20110130spynetworkoman
uaeuncoversecurityservicesregimestate
12 http://www.dpnews.com/pages/detail.aspx?articleid=35529
13 http://www.elaph.com/Web/news/2012/3/720712.html
14 http://wikileaks.org/cable/2010/01/10MANAMA26.html#
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Катару асигнував значні
кошти на рахунки кувейт
ської опозиції з метою ес
калації соціальної напруги
в Еміраті під гаслами під
тримки
демократичних
механізмів боротьби за
владу.
Нещодавно регіон Пер
ської затоки став свідком
чергової ескалації проти
стояння між Катаром та
ОАЕ, спричиненої заявою
відомого духовного іслам
ського діяча, глави Все
світнього союзу мусуль
манських улемів (учених)
шейха Юсефа АльКардаві
щодо неправомірності дій
Еміратів, які вислали з
країни десятки учасників
антиурядового протесту
біля будинку Генерального
консульства Сирії в м. Ду
бай на початку цього року.
Переважна більшість про
тестувальників були гро
мадянами Сирії, які висту
пили проти методів бо
ротьби сирійської влади з
опозицією. Еміратська офі
ційна позиція полягала в
тому, що рішення про де
портацію зазначених осіб
та членів їхніх родин було
ухвалено на підставі пору
шення останніми феде
рального закону ОАЕ про
заборону масових зібрань.
Критика єгиптянина за по
ходженням шейха Ю. Аль
Кардаві з телеекрану
«АльДжазіри» спричини
ла неприховане обурення
дубайців, а глава місцевої
поліції генерал Д. Хальфан
погрожував видати ордер
на арешт Ю. Кардаві у разі
його приїзду до Еміратів
за наклепи та підбурюван
ня проти правлячого ре
жиму.
Таким чином, за ниніш
нього рівня політичної
взаємодії між країнами
РСАДПЗ важко розрахо
вувати на швидку реалі
зацію інтеграційних зав
дань, над якими тривалий

час працюють держави ре
гіону. Ускладнюється ситу
ація також зростаючою ес
калацією довкола ірансь
кої ядерної програми, не
вирішеністю територіаль
них спорів як із східним
сусідом Ради, так і всере
дині самої організації. Сер
йозним випробовуванням
на міцність «аравійської
шістки» стала «Арабська
весна», що в особі Катару
уможливила появу нового
регіонального лідера, який
поступово перебирає на се
бе повноваження, що тра
диційно вважалися преро
гативою Саудівської Ара
вії. Нерівномірність роз
поділу енергетичних, а від
так – фінансових ресурсів
у межах РСАДПЗ перетво
рює її членів із партнерів
на конкурентів, які заради
захисту своїх економічних
інтересів вдаються до од
носторонніх протекціо
ністських заходів усупереч
колективним домовленос
тям. Причиною спаду ін
теграційного ентузіазму,
на нашу думку, є не лише
регіональні, а й міжнарод
ні явища та процеси: криза
єврозони; сумнівність ни
нішньої репутації НАТО,
як ефективного механізму
подолання наявних регіо
нальних проблем; політич
ний вакуум, що утворився
в країнах «Арабської вес
ни» тощо. Усі ці чинники
змушують лідерів «шіст
ки» замислитися над до
цільністю педалювання
об’єднувальних процесів
усередині РСАДПЗ. На
явність зовнішньої загрози
з боку Ірану може з часом
зникнути, а питання під
тримання життєздатності
Ради постане тоді ще з
більшою актуальністю. То
му члени цієї організації
повинні усвідомлювати,
що час прийняття доленос
них рішень – попереду.
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Конкуренція стратегій
майбутнього
Близького Сходу

Ігор ГОРОБЕЦЬ,
кандидат історичних наук,
доцент Дипломатичної
академії України при МЗС

Андрій МАРТИНОВ,
доктор історичних наук,
провідний науковий
співробітник Інституту
історії України НАН України

Минуло більше року з
часу започаткування ради
кальних трансформацій у
більшості арабських країн
Близького Сходу. Це є
приводом для осмислення
процесу «зіткнення» різ
них конкуруючих страте
гій, що визначать його до
лю. Зазначені стратегії
описано в поняттях теорії
міжнародних відносин та
сформовано як у цьому
регіоні, так і за його межа
ми. Адже, зважаючи на
особливе значення Близь
кого Сходу для розстанов
ки сил у сучасній системі
міжнародних
відносин,
домінування однієї зі стра
тегій розвитку суттєво
впливатиме й на глобаль
ну ситуацію.
Наразі можна виділити й
дослідити передусім аме
риканську стратегію фор
мування «Великого Близь
кого Сходу», стратегію ба
гатополярності в цьому

регіональному контексті,
стратегію перманентної
зміни регіональних ліде
рів, а також стратегію гіпо
тетичного
формування
Халіфату як тотожності
ісламських цінностей та
інтересів.
Варто зауважити, що за
значені стратегічні підхо
ди є не лише традиційни
ми для регіоналістики, а й
обумовлені історичними
обставинами. Нагадаємо,
що регіон Близького Схо
ду до класичної західної
доби колоніального домі
нування перебував під
впливом Османської імпе
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рії. Лише після Першої
світової війни, коли зазна
чена імперія як «хвора дер
жава» занепала й швидко
розпадалася, на Близько
му Сході загострилася
конкурентна боротьба за
поділ сфер впливу між то
дішніми великими коло
ніальними імперіями: Ве
ликою Британією та Фран
цією. Цей процес супрово
джувався пожвавленням
арабського національно
визвольного руху.
За підсумками Другої
світової війни стало зро
зуміло, що нафтовий фак
тор є головним у геопо
літичній конкуренції на
арабському
Близькому
Сході. Тому за існування
біполярної системи міжна
родних відносин доби «хо
лодної війни» США та
СРСР конкурували за
впливи на нафтоносні дер
жави цього регіону.
Отже, фактично впро
довж ХІХХХ століть на
Близькому Сході робили
ся спроби реалізувати де
кілька стратегій. Насампе
ред, після розпаду Осман
ської імперії занепала ідея
Халіфату, але переживала
підйом ідея формування
нових незалежних арабсь

ких держав із одночасним
пожвавленням арабського
націоналізму. Після Су
ецької кризи 1956 р. Вели
ка Британія та Франція
були вимушені віддати
регіональну
ініціативу
США, які стримували на
Близькому Сході СРСР.
Попри це, союз Москви з
Іраком, Сирією, Єменом
фактично тривав до розпа
ду СРСР.
Військова операція зі
звільнення Кувейту від
іракських військ (2 серпня
1990 – 23 лютого 1991 рр.)
закріпила американське
домінування в регіоні. Єв
ропейський Союз дуже по
вільно розробляв свою
стратегію на Близькому
Сході й зрештою підпоряд
кував її американському
баченню регіональних
перспектив. До зазначеної
стратегії були вимушені
адаптуватися й інші великі
держави. Російська Феде
рація лише в нульові роки
ХХІ ст. почала система
тично боротися за повер
нення втрачених позицій
на Близькому Сході. У
свою чергу, Індія та Китай
вибудовують власні близь
косхідні зовнішньополі
тичні стратегії, виходячи

передусім зі своїх еконо
мічних інтересів.
Але, якщо цю ситуацію
оцінити з точки зору біль
шості арабських країн, то
можна побачити, що вони
навряд чи почуваються
суб’єктами регіональної
політики. Діяльність Ліги
арабських держав, не гово
рячи вже про набагато
ширшу за представницт
вом і складом Організацію
ісламської конференції,
багата прикладами різних
суперечностей та протиріч
між державамиучасниця
ми. Усередині цих міжна
родних структур триває
перманентна боротьба за
право визначення стратегії
дій.
Тож до 11 вересня 2001 р.
Близький Схід вбудову
вався в однополярну сис
тему американського до
мінування у ролі скоріше
об’єкта, аніж суб’єкта. З
цієї точки зору терорис
тичні атаки стали не лише
хрестоматійним прикла
дом асиметричної війни, а
й повернули регіон у центр
світової політики та зму
сили звернути увагу на
конкуренцію різних стра
тегій його майбутнього.
Оскільки виклик тоді бу
ло кинуто єдиній наддер
жаві – США, насамперед
розглянемо американсь
ку близькосхідну стра
тегію.

Стратегія «Великого
Близького Сходу»
Американська військова
операція 7 жовтня 2001 р. в
Афганістані, а 23 березня
2003 р. війна в Іраку за
фіксували готовність США
виконати
імпульсивну
роль започаткування де
мократичних змін у біль
шості ісламських країн.
Адже відомі стратеги аме
риканської
зовнішньої
політики З. Бжезинський,
С. Гантінгтон, Г. Кіссін
джер, зрозуміло, кожен зі
своєю аргументацію, але
доволі переконливо писа
ли про потребу адаптації
ісламського світу до умов
глобального ідеологічного
та військового наступу де
мократії. Причому біль
шість політологів, комен
туючи такий підхід, гово
рили про потребу підтрим
ки ліберальної модерні
зації консервативних араб
ських політичних режимів.
У часовому вимірі цьому
процесові відводилося не
менше, ніж тривала доба
«холодної війни».
Отже,
адміністрація
Джорджа Бушамолодшо
го залишила у спадок стра
тегію формування «Вели
кого Близького Сходу».
Цей підхід набув нової ак
туальності з початком
світової економічної кризи
восени 2008 року. Адмі
ністрація Барака Обами
уточнила мету зазначеної

стратегії, що полягає у
трансформації регіональ
ної геополітики в інтере
сах збереження західного
домінування у форматі так
званої однополярної сис
теми міжнародних відно
син.
Упродовж 20112012 рр.
США обрали тактику під
тримки зміни режимів у
Тунісі, Єгипті, Лівії, Єме
ні. Критична маса такої
трансформації може стати
точкою біфуркації в про
цесі територіального роз
паду існуючих арабських
держав та утворення но
вих. Зокрема, може йтися
про закінчення тривалого
процесу створення держа
ви Курдистан. Нагадаємо,
що США наполягали на її
виникненні ще після Пер
шої світової війни, але тоді
обставини та розстановка
світових сил склалися ін
шим чином. Тепер уна
слідок послідовного зміц
нення після 2003 р. на пів
ночі Іраку курдської авто
номії, навіть попри сило
вий опір Туреччини, ця те
риторія стає точкою тя
жіння для іранських, ту
рецьких та сирійських
курдів. Держава Курди
стан має стати інструмен
том подальшої геополітич
ної трансформації регіону,

внаслідок якої повинні
утворитися менші за нині
існуючі арабські держави,
поділені за племінними та
конфесійними ознаками.
У такому разі керовані
конфлікти між цими дер
жавами дадуть можливість
на тривалий час поховати
націоналістичну ідеологію
панарабізму.
Це також дасть шанс за
безпечити територіальний
розпад Ірану, який пови
нен стати кінцевою метою
формування «Великого
Близького Сходу». Зрозу
міло, що зазначена страте
гія є оптимальною і для ін
тересів Ізраїлю. Однак їй
на цьому історичному від
різку часу протистоять
принаймні три інші стра
тегії. Розглянемо кожну з
них.

Стратегія
багатополярності
та майбутнє
Близького Сходу
Навіть фактичний союз
США та Євросоюзу в про
цесі формування «Велико
го Близького Сходу» не
може нівелювати вплив на
події в регіоні інших
центрів сили. Звичайно,
теоретична можливість
вступу до Євросоюзу Ту
реччини, незалежно від ре

Американський військовий сканує око афганця за допомогою
автоматизованої системи біометричної ідентифікації під час
операції у Turkham Nangarhar, Афганістан
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альної часової перспекти
ви цього процесу, робить
ЄС зацікавленим гравцем
на Близькому Сході. Од
нак відкладання завершен
ня процедури європейсь
кої інтеграції Туреччини
ставить цю державу в не
визначене становище. Зва
жаючи на курдський фак
тор, влада Туреччини на
магається проводити обе
режну політику щодо но
вих
поставторитарних
арабських режимів, які
з’явилися внаслідок нещо
давніх арабських револю
цій. Попри це, ця країна
залишається найслабшою
ланкою в західній стратегії
формування «Великого
Близького Сходу», адже
ціною реалізації цього про
екту неминуче буде тери
торіальна фрагментація
самої Туреччини. Тому ос
тання, небезпідставно пре
тендуючи на роль регіо
нального лідера, схиляєть
ся до максимально можли
вого пошуку компромісів
із інтересами інших впли
вових світових гравців у
регіоні. Причому Анкара
готова робити це навіть за
рахунок помітного погір
шення відносин із Ізраї
лем, який араби все ще
сприймають як привнесе
ний ззовні західний союз
ник, а не автохтонний
суб’єкт регіональної полі
тики. Хоча, звичайно, ко
жен із претендентів на ста
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тус близькосхідної регіо
нальної держави вимуше
ний рахуватися з інтереса
ми фактично визнаних по
люсів сили, географічно
наближених до Близького
Сходу.
Зокрема, Індія, маючи
традиційні історичні зв’яз
ки із Близьким Сходом,
наразі суттєво залежить
від постачання нафти з
країн зазначеного регіону.
Тому стабільний розвиток
індійської економіки ко
релюється з уникненням
конфліктних сценаріїв по
дій на Близькому Сході. У
свою чергу Росія та Китай
розглядають цей регіон як
цінний приз у глобальній
геополітичній грі на тере
нах Євразії. Адже ймовір
на трансформація «Вели
кого Близького Сходу» ра
дикально змінює євразій
ську геополітику та пос
лаблює позиції як Росії,
так і Китаю, причому не
лише на новому Близько
му Сході, а й у глобально
му масштабі.
Наразі найбільш опти
мальною тактикою стри
мування реалізації страте
гії формування «Великого
Близького Сходу» є зітк
нення інтересів США з ін
тересами країн, що небез
підставно претендують на
роль регіональних лідерів.
Тому Росія й Китай нама
гаються, підтримуючи Си
рію та Іран як останні ба

р’єри на шляху арабських
революцій,
обмежити
можливість зміцнення ре
гіональних позицій амери
канських союзників. Пе
редусім ідеться про нафто
носні монархії Перської
затоки, об’єднані в Союз
арабських держав Персь
кої затоки. Вони давно
консолідовані з бізнесови
ми інтересами США та
ЄС, тому стратегічно орі
єнтовані на союз із ними,
звичайно, на умовах збере
ження свого внутрішньо
політичного устрою. Але
стабільність у тій же Сау
дівській Аравії потребує
постійних фінансових до
тацій та є відносною.
Тож загострення конку
рентної боротьби за регіо
нальне лідерство відпо
відає інтересам полюсів
сили за межами Близького
Сходу. Адже це уповіль
нює процес визначення ко
ла держав гегемонів у ре
гіоні, які будуть здатні
послідовно
протидіяти
зовнішньому впливові, об
стоюючи власні інтереси.
Для багатополярної систе
ми міжнародних відносин
ідеальним варіантом нової
геополітичної
конфігу
рації Близького Сходу мо
же бути своєрідна полі
архія, тобто контрольова
ний геополітичний хаос у

формі боротьби всіх проти
всіх із постійною зміною
ролей союзників і конку
рентів.

Стратегія зміни
регіональних лідерів
Своєрідний «імпорт ре
волюцій» став тактикою
дій нафтовидобувних мо
нархій Перської затоки під
час арабських революцій.
Унаслідок цього Саудівсь
ка Аравія і Катар позиціо
нувалися як нові лідери,
що навіть конкурують із
Туреччиною. Отже, Сау
дівська Аравія, Катар, Бах
рейн, використовуючи й
сирійських фактор, нама
гаються
консолідувати
арабський світ проти
«перського» Ірану. У свою
чергу Іран підтримкою
шиїтів у Ємені та Бахрейні
робить спроби зв’язати ру
ки Саудівській Аравії та її
арабським і західним со
юзникам. Причому постре
волюційні Єгипет і Лівія,
які до 2011 р. претендува
ли на статус регіональних
лідерів, тепер більше стур
бовані внутрішніми проб
лемами.
Зокрема, реальна перс
пектива територіального
розпаду Лівії у вигляді
відокремлення від Тріпо
літанії та Феццану нафто
видобувної Кіренаїки фак

тично є головним
призом для «ко
аліції бажаючих»,
яка усунула від
влади Муамара
Каддафі. Такий
варіант розвитку
подій підсилює
позиції Заходу і
його союзних мо
нархій Перської
затоки та послаб
лює Іран і Туреччину в бо
ротьбі за регіональне
лідерство.
Претензії Ірану на регіо
нальне близькосхідне лі
дерство
безпосередньо
конфліктують з інтереса
ми Заходу та Ізраїлю в
цьому регіоні. Водночас, у
сучасному Ірані наявні всі
фактори, що стимулювали
арабські революції. Насам
перед, в іранському сус
пільстві більшість стано
вить молодь, яка, на відмі
ну від передумов шиїтсь
кої ісламської революції
1979 р., переважно орієн
тована на західні цінності
й не має постійної роботи.
Унаслідок цього високою є
ймовірність появи в Ірані
«роздратованих
грома
дян», здатних силою змі
нити політичний устрій
країни. Високою також є
ймовірність загострення
міжнаціональних відносин
персів і національних мен
шин. Тож Іран зможе й на
далі претендувати на роль
регіонального лідера, не
лише створивши за будь
яку ціну ядерну зброю, а й
вирішивши ці проблеми.
Запорукою нівелювання
стратегії перманентної змі
ни близькосхідних регіо
нальних лідерів та забезпе
чення домінування страте
гії формування «Великого
Близького Сходу» є по
дальше зміцнення Ізраїлю.
Однак зазначені тенденції
стають вагомим мотивом
для можливої реалізації
ще однієї регіональної

стратегії, пов’язаної з «іс
ламською інтеграцією».

Стратегія формування
Халіфату
Завершення наприкінці
2014 р. активної військової
фази операції НАТО в Аф
ганістані, якщо, звичайно,
після президентських ви
борів у США 6 листопада
2012 р. не буде зроблено
чергових коректив, може
підштовхнути до радика
лізації політичного ісламу.
Особливо це буде актуаль
ним у разі повернення до
влади, принаймні у пуш
тунських районах Афгані
стану, талібів. Але своє
рідним полігоном для заз
наченої стратегії є держави
Магрибу. Постреволюцій
ні країни Північної Афри
ки опинилися під посиле
ним впливом радикальних
ісламістів. Звичайно, на
віть попри зміцнення їхніх
позицій у Єгипті та Лівії,
вони вимушені рахувати
ся зі світськими та про
західними політичними
силами, що також наявні в
цих країнах.
Водночас, важко не по
мітити тенденції приходу
до виконавчої влади в Ма
рокко, Тунісі, навіть у Пе
рехідній національній раді
Лівії політиків, які були
помічені в прихильності до
інтегрального ісламу. Уже
навіть з’явився конкрет
ний проект створення на
ісламістських засадах Со
юзу держав Магрибу, який
теоретично може стати

праобразом Халіфату.
Утім, із цього ланцюга
поки що випадає Ал
жир, який за майже
двадцять років грома
дянської війни, здаєть
ся, послабив ці настрої
у своєму суспільстві.
Окрім того, потуж
ною альтернативою
проекту Халіфату, хоч
і з певними заперечен
нями та припущеннями,
залишається Туреччина.
Навіть там поступовий і
обережний відхід від мо
делі демократії під захис
том військових повернув
до влади поміркованих
ісламістів. Вони час від ча
су схиляються до своїх ко
лишніх ідеалів. Принаймні
такий ризик треба врахо
вувати. Тим паче, що «ту
рецький шлях» для му
сульманських країн не є
універсальним. Його спро
бував адаптувати до своїх
умов Пакистан, де армія
досі залишається оплотом
нехай не зовсім демокра
тичної, але світської рес
публіки. Однак пермане
нтне протиборство з па
кистанськими військови
ми стало однією з причин
того, що пакистанські ісла
місти є чи не найбільш
палкими прихильниками
створення глобальної іс
ламської громади, що жи
тиме в одній мусульман

ській імперії – Халіфаті,
причому під захистом
пакистанської ядерної
зброї.
Але чи не найбільшою
перешкодою на шляху ре
алізації стратегії створен
ня ісламського Халіфату є
міжконфесійне протисто
яння в мусульманському
світі. «Арабська весна»
стимулювала в більшості
з 22 арабських країн внут
рішні громадянські війни
між сунітами та шиїтами.
Кожна з конфесій має
своїх радикалів, здатних
поховати проект відрод
ження Халіфату. Отже, усі
зазначені стратегії одно
часно взаємодіють на
Близькому Сході та пере
плетені в тугий гордіїв ву
зол конфліктів і протиріч,
що виходять за межі ре
гіону й набувають глобаль
ного значення. Адже на
віть теоретична перемога
однієї із зазначених стра
тегій може суттєво зміни
ти глобальну розстановку
сил. У найближчі десяти
річчя зазначені стратегії й
надалі конкуруватимуть
між собою. Причому не
можна виключати можли
вості часткової перемоги
однієї з них, унаслідок чо
го на Близькому Сході мо
же виникнути небачений
раніше гібрид геополітич
ної ієрархії.
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КОНФЛІКТОЛОГІЯ

На кордонах зближення
(сучасний стан і перспективи врегулювання грузинсько3абхазького конфлікту)

Юлія САВЕЛЬЄВА,
аташе Департаменту
зв’язків із закордонним
українством та культурно
гуманітарного
співробітництва
МЗС України
Майже 19 років на тери
торії Південного Кавказу
існує невизнана більшістю
країн світу держава – Рес
публіка Абхазія. Вона з’я
вилася внаслідок війни
19921993 рр. між народа
ми, що сприймалися ко
лись як одне ціле – грузи
нами й абхазами.
На сучасному етапі цьо
го важкого військовополі
тичного, дипломатичного
та інформаційного проти
стояння існують такі проб
леми:
 державноправові від
носини між Грузією та Аб
хазією;
 визначення статусу Аб
хазії як такого, що відпові
дає міжнародним нормати
вам;
 проблема повернення
грузинських біженців в
Абхазію.
Підходи до вирішення
цих проблем радикально
різняться. Грузія наполя
гає на безумовній автоно
мії Абхазії в її складі та по
верненні грузинських бі
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женців в Абхазію. Остання
категорично
заперечує
проти таких підходів.
Грузинськоабхазький
конфлікт є одним із най
складніших на всьому
пострадянському просторі,
до того ж має глибоке істо
ричне коріння. Збройний
конфлікт 19921993 рр.
став результатом процесів,
що відбувалися на Півден
ному Кавказі протягом
століть.
Грузинськоабхазькі від
носини наприкінці 80х рр.
були вкрай напруженими.
Після воєнного переворо
ту, наслідком якого стало
повалення влади націона
лістів на чолі зі З. Гамсахур
діа і повернення комуніс
тичного лідера Е. Шевард
надзе. Останній замінив
Конституцію Грузинської
РСР 1978 р. на Конститу
цію Грузинської демокра
тичної республіки 1921 р.,
де статус Абхазії був зазна
чений, але не уточнений
юридично. У відповідь її
парламент прийняв рішен
ня про відновлення підго
товленого у 1925 р. проек
ту Конституції, за яким
Абхазія проголошувалась
суверенною
державою.
Грузинські військові заго
ни 14 серпня 1992 р. під ко
мандуванням Тенгіза
Кітовані вступили для
захисту залізниць від
озброєних загонів Гам
сахурдіа в Абхазію, на
селення якої сприйняло
це як військову інтер
венцію та почало чини
ти опір, що призвело до
кровопролиття,
яке
тривало майже рік.
У 1994 р. рішенням
абхазького парламенту
було введено в дію нову

«Більше доблесті у тому, щоб словами
вбивати війни, аніж залізом – людей»
Аврелій Августін
Конституцію, яка визнача
ла Абхазію як суверенну
державу. Абхазька влада
заявила, що вважає закон
ним будьякі рішення, що
ґрунтуються на визнанні
суверенітету нової держа
ви, допускаючи можли
вість створення конфеде
рації з Грузією на абсолют
но рівних правах. Проте
така угода означала б виз
нання останньою Абхазії
як суб’єкта міжнародного
права. Грузія погоджуєть
ся надати якомога ширші
права у сфері самоуправ
ління, але виключає надан
ня державної незалежно
сті. У 1999 р. в Абхазії було
проведено референдум, ре
зультатом якого стало од
ностороннє проголошен
ня незалежності. Того ж
року спеціальний предс
тавник Генерального секре
таря з урегулювання конф
лікту Лівіу Бота і його
послідовник Дітер Боден
виступили з ініціативою
відновлення переговорів
на іншій основі. Було ство
рено організацію «Група
друзів Генерального секре
таря ООН по Грузії», яка

об’єднала представників
Франції, Німеччини, Ве
ликої Британії, США та
Росії. У «Групу друзів» на
магалася увійти й Україна,
але ця пропозиція була
відхилена абхазькою сто
роною. Виходячи з того,
що Україна поділяє поло
ження міжнародного права
про територіальну ціліс
ність держав, це означало б
приєднання ще одного
прибічника
офіційного
Тбілісі у його прагненні
повернути Абхазію під
свою юрисдикцію, що було
для неї вкрай небажаним.
Офіційне завдання Групи
– підтримка посередниць
ких зусиль ООН. Неофі
ційна – досягнення в ре
зультаті дискусій збли
ження російських і захід
них позицій у справі врегу
лювання конфлікту. Через
два роки було вироблено
так званий документ Боде
на, в якому пропонувало
ся, щоб Абхазія не буде
підвладна Грузії. Знаходя
чись у складі єдиної дер
жави, і Абхазія, і Грузія
черпатимуть свої права з
єдиної федеральної Конс

титуції (прикладом слугу
вала швейцарська Консти
туція). Але в «документі
Бодена» не було враховано
багато питань, до того ж,
російський і абхазький
уряди відмовилися вести
перемовини про включен
ня Абхазії в грузинську
федерацію. Все це зробило
пропозиції документа без
перспективними.
На сьогодні Абхазія є
державою, яка підтримує
тісні зв’язки з Росією, має
з нею відкритий кордон,
авто та залізничне сполу
чення, грошову одиницю –
російський рубель. Біль
ша половина населення у
2003 р. пройшла процеду
ру отримання російського
громадянства. Росія також
є потужним інвестором в
економіку Абхазії. Близь
ко 70% абхазького бюдже
ту становлять дотації з Ро
сії. Лише завдяки росій
ській допомозі уряд Су
хумі може підтримувати
на мінімальному рівні со
ціальні виплати. Водночас,
варто зауважити, що про
тягом останніх років від
носини Росії з Сухумі не
були безхмарними, незва
жаючи на визнання з її бо
ку незалежності Абхазії.
Як зазначають деякі екс
перти, претензії до Абхазії,
зокрема, бажання росій
ської сторони отримати
160 кв. км біля озера Ріца,
– лише один із епізодів ро

сійськоабхазьких проти
річ.
Крім того, в Абхазії зі
ткнулися інтереси Росії й
Туреччини, де проживає
багато нащадків абхазьких
біженців, які рятувалися
від терору з боку Російсь
кої імперії у ХІХ столітті.
Роль Європейського Сою
зу та ОБСЄ не дуже знач
на. Абхазька сторона не
сприймає зазначені інсти
туції як неупереджених
посередників, а Європа ба
чить у Південному Кавказі
конгломерат слабких дер
жав з авторитарним прав

лінням, бідними і корум
пованими економіками та
невирішеними конфлікта
ми. Такий підхід заважає
реалізовувати послідовну
й ефективну політику в
цьому регіоні, про що свід
чать результати раундів
Женевських консультацій,
які проводяться з 2008 р. з
метою забезпечення діало
гу між російською, грузин
ською, абхазькою й осе
тинською сторонами за по
середництвом міжнарод
них організацій.
Наслідками грузинсько
абхазького конфлікту є ве
лика кількість біженців,
численні жертви з гру
зинської й абхазької сторін
як серед військових, так і
серед мирного населення.
Треба враховувати той
факт, що йдеться не лише
про жертви 19921993 ро
ків. Від закінчення бойо
вих дій і донині мають міс
це факти захоплення за
ручників і збройні сутички
на адміністративному кор
доні між Абхазією та Гру
зією. Серед заручників і

вбитих були, крім грузинів
і абхазів, представники
миротворчих сил.
Світове співтовариство
розуміє, що нині на тлі
процесів, що відбуваються
на Південному Кавказі в
цілому, а також у сусідньо
му Ірані, ситуація є вкрай
небезпечною і врегулюва
ти її стає дедалі важче.
Обидві сторони визнають
необхідність нормалізації
відносин, проте кожна має
про неї абсолютно проти
лежне уявлення. Але і сві
тове співтовариство, і вла
да Грузії та Абхазії припус
каються, можливо, спіль
ної помилки. На перший
план вони виносять розпо
діл повноважень між Гру
зією та Абхазією, визна
чення правового статусу
останньої, а також повер
нення біженців. Утім, вар
то було б спочатку забез
печити встановлення тако
го рівня довіри між обома
суспільствами, який дав би
змогу шукати шляхи роз
в’язання інших проблем.
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ГЕОПОЛІТИКА

Миротворча стратегія ООН:

історія та сучасність
«...Україна є однією з державзасновниць ООН. Вона
зробила великий внесок у підтримання міжнародно
го миру та безпеки, зокрема своєю участю у миро
творчих операціях. І особисто я сприймаю українську
націю як таку, що виступає за мир і відстоює його».
Пан Гі Мун, Генеральний секретар ООН

Георгій КОСТЕНКО,
кандидат військових наук,
доцент Дипломатичної
академії України при МЗС

Юлія ОСТРОВСЬКА,
магістрант Дипломатичної
академії України
при МЗС

За період з 1 січня 1946 р.
по 31 грудня 2011 р. на
планеті мав місце 331 во
єнний конфлікт (227 за
владу і 104 за територію),
у яких загинуло не менше
62 303 650 осіб 5. Кількість
воєнних конфліктів, по
в’язаних із розпадом етно
регіональних держав, збе
рігає стійку тенденцію до
збільшення. З 1991 по
2011 р. розпалося вісім
держав, а на території семи
триває боротьба за від
ділення етнорегіональних
анклавів. До врегулюван
ня названих конфліктів
долучаються провідні дип
ломати країн Азії, Амери
ки та Європи, але процес
пошуку консенсусу надто
складний. Хронологія во
єнних конфліктів після
Другої світової війни свід
чить, що ні «батько» Орга
нізації Об’єднаних Націй
колишній Державний сек
ретар США Корделл Халл,
ні автори Статуту ООН не
змогли спрогнозувати таку
кількість воєнних конф
ліктів зі значними втрата
ми населення. Ідея підго
товки та проведення між
народних
миротворчих

операцій (ММО) з метою
запобігання і врегулюван
ня воєнних конфліктів на
лежить Міністру закордон
них справ Австралії Гер
берту Вере Еватту в період
англоголландської воєн
ної інтервенції в Індонезії
в 1947 році.
У зв’язку з цим, підго
товка та проведення ММО,
що здійснюються із залу
ченням дипломатів, а та
кож військових та невій
ськових контингентів –
принципово нове явище в
історії дипломатичного
мистецтва. За період з
1948 по 2011 рр. проведено
128 ММО різного масшта
бу, кількість країнучас
ниць яких зросла з 6 до 94
зі 192 країнчленів ООН.
Втрати миротворців ста
новлять 1865 осіб убитими
(із середнім темпом втрат
37 осіб за рік). Кількість
військових конфліктів, що
росте, виявила недостат
ність ресурсів ООН для їх
вирішення. За період з
1990 по 1996 р. до ММО
ООН приєдналося багато
міжнародних організацій –
Африканський союз (АС),
Економічна спільнота за
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хідноафриканських дер
жав (ЕКОВАС), Європей
ський союз (ЄС), Західно
європейський союз (ЗЄС),
Організація американсь
ких держав (ОАД), Орга
нізація з безпеки та спів
робітництва в Європі
(ОБСЄ), Організація До
говору про колективну
безпеку (ОДКБ), Північно
атлантичний союз (НАТО),
Співдружність незалеж
них держав (СНД). Між
народна миротворча діяль
ність стає основною фор
мою миротворчої стратегії
ООН, під якою розуміють
колективні дії міжнарод
них організацій політично
го, економічного, військо
вого та іншого характеру,
що проводяться відповід
но до норм і принципів
міжнародного права, спря
мовані на вирішення між
народних протиріч, запо
бігання та припинення
збройних конфліктів пере
важно мирними способами
з метою усунення загрози
міжнародному миру та
безпеці. За ці роки миро
творчі формування розви
нулися від миротворчої
роти до миротворчої бри
гади. У 2003 р. Африкансь
кий союз приступив до
формування миротворчого
корпусу п’ятибригадного
складу по три тисячі ми
ротворців у кожній.
Паралельно після Другої
світової війни було створе

но і наразі проводять ак
тивну партизанськотеро
ристичну діяльність на
суші та морі в усіх п’яти ге
ополітичних регіонах пла
нети 103 нелегальні воєні
зовані формування, офі
ційно зареєстровані право
охоронними органами.
Окрім того, у різних засо
бах масової інформації не
менше трьох разів згадува
лися назви ще 92 нелегаль
них організацій, кількість
яких уже перевищила чис
ло регулярних конститу
ційних армій. Ураховуючи,
що значна частина таких
формувань діє у формі
альянсів, а терористичні
групи – у формі міжнарод
ної мережі за відсутності
єдиного керівництва (узго
джується тільки час і місце
дій), можна констатувати,
що держави втратили мо
нополію на застосування
сили. Дії нелегальних воє
нізованих формувань до
дають сучасним воєнним
конфліктам партизансько
терористичного та асимет
ричного характеру, що
ускладнює завдання лік
відації й урегулювання та
ких збройних конфліктів і
ведення конструктивних
переговорів.
Організація Об’єднаних
Націй, що має за мету за
побігання стражданню лю
дей, вимушена реагувати
на нові виклики та загрози
у світі. Тому необхідно бу

ло відмовитися від попе
редньої концепції безпеки,
а значить – миротворча
стратегія ООН теж повин
на змінитися відповідно до
характеру конфліктів. На
сьогодні формування но
вої миротворчої стратегії
Організації ще не заверше
но, тому дослідження змін
у цій стратегії, її ефектив
ності, взаємодії між ООН
та країнами, що надають
свої миротворчі контин
генти для проведення між
народних операцій на ко
ристь миру, є актуальною
науковою проблемою.
У цій статті автори про
понують історичний ана
ліз розвитку миротворчої
стратегії ООН, роблять
спробу систематизації тео
ретичних знань про миро
творчу діяльність.
Важливою сходинкою
розвитку сучасної миро
творчої стратегії ООН ста
ла Асамблея тисячоліття
(55та Генеральна Асамб
лея ООН), що пройшла 5
8 вересня 2000 р. в Нью
Йорку, де Генеральний сек
ретар ООН Кофі Аннан
сформулював головні на
прями миротворчої стра
тегії на наступне тисячо
ліття і запропонував спо
соби її реалізації відпо
відно до нової концепції
безпеки. «...Якщо раніше за
безпечення безпеки озна
чало захист території від
зовнішнього нападу, то сьо
годні воно включає в себе
захист всього населення і
конкретних людей від на
силля, породженого в сере
дині держави...»
У наш час міжнародна
миротворча діяльність на
була значення соціально
політичного явища і може
розглядатися з теоретич
ної та практичної точок зо
ру. Теоретична складова
діяльності включає в себе
систематизацію понятій
нокатегорійного апарату,

виявлення закономірнос
тей та принципів мирот
ворчого процесу, розвитку
стратегії миротворчої ді
яльності тощо. Результа
том систематизації цих
знань стає формування са
мостійної наукової дис
ципліни в рамках сучасної
політичної конфліктології.
Прикладом цього є від
криття нових освітянських
програм із наданням нау
кових ступенів Master of
Science in New Professional
Studies: Peace Operations
(PSPO) в Університеті
Джорджа Мейсона, США,
та Masters Degree In Peace
keeping Management в уні
верситеті Турина, Італія.
Практична складова ми
ротворчої діяльності поля
гає в зусиллях, які докла
дає міжнародна співдруж
ність для примирення
конфліктуючих сторін.
Тобто,
систематизація
знань з миротворчої тема
тики є важливим науко
вим і практичним завдан
ням для світової спільно
ти. У таблиці подано хро
нологію розвитку форм
і способів миротворчої
стратегії ООН.
Аналіз досвіду міжна
родної миротворчої діяль
ності дає змогу встановити
чинники, що визначають
форми і способи миротвор
чої діяльності в сучасних
воєнних конфліктах.
Соціальнополітичні чин
ники: якість життя конф
ліктуючих сторін; демогра
фічні можливості цих сто
рін; наявність і участь у
конфлікті незаконних во
єнізованих формувань; об
сяги воєнних бюджетів
країн, що асигнують ми
ротворчі операції; рівень
воєнної потуги держав
(коаліцій держав), які їх
проводять; якість систем
озброєння, що застосову
ються конфліктуючими
сторонами; можливості

Рік
1947
1948
1948
1953
1956

1963

1970
1973

1975
1989
1990

1995

1992
1994

Зміст подій
Англоголландська воєнна інтервенція в Індонезії: ініціатива МЗС
Австралії про направлення військових спостерігачів для контролю за
ситуацією в Індонезії – зародження ММД
Початок ММД: дії групи військових спостерігачів ООН в Індії та Пакистані
(UNMOGIP) на підставі Резолюції РБ ООН
Генеральний Секретар ООН Даг Хаммаршельд вводить поняття
«миротворчість» як функцію ООН
Початок використання спостерігачів за ініціативою окремих держав під
егідою ООН: наглядова комісія нейтральних держав у Північній і
Південній Кореї
Дії Перших надзвичайних збройних сил ООН (UNEF I) у Єгипті. Початок
історії підготовки й проведення ММО під егідою ООН як своєрідної
форми інтернаціоналізації зусиль із метою багатобічного впливу на
поведінку ворогуючих сторін
Перша Місія представника ГС ООН у Домініканській Республіці (DOMREP)
на підставі рішення ГС ООН
Створення у НьюЙорку Міжнародної академії миру з метою сприяння
дослідженню та визначенню шляхів запобігання конфліктам та їх
врегулювання, підготовці кадрів для миротворчої діяльності, запобіганню
втрат здобутих знань і досвіду, винайдення нових підходів до вирішення
завдань зі збереження миру відповідно до сучасних загроз
Уперше в історії СРСР 36 військових спостерігачів під егідою ООН беруть
участь у контролі за умовами перемир'я на Близькому Сході
ОБСЄ отримує право видавати мандати на проведення ММО державам
членам НАТО і ОВД
РБ ООН приймає резолюцію про сприяння Намібії у проведенні перших
виборів під спостереженням ООН. Уперше «компонента виборів»
уписується в мандат РБ ООН. Допомога у проведенні виборів стає
важливим аспектом стратегії ММД ООН
Уперше в СРСР у Москві відбувся міжнародний семінар з питань операцій
ООН з підтримання миру за участю теоретиків і практиків з 20 країн і
6 науководослідних центрів Америки і Європи
З осені країничлени НАТО й ЗЄС уперше розгортають у Боснії і
Герцеговині контингенти своїх військ (близько 8 тис.осіб). Перші в історії
ММД дії Сил превентивного розгортання ООН у Македонії (UNPREDEP)
Збройними силами України поряд із традиційними завданнями вперше
визначено принципово нові – підготовку й проведення ММО
Рік стає рекордним у стратегії ММД ООН: у міжнародних миротворчих
операціях взяли участь 78 тис. осіб, а сумарний бюджет становив
1,3 млрд. доларів

сторін із нарощування сис
тем озброєння та військо
вої техніки; стан військо
вої інфраструктури конф
ліктуючих сторін; розміри
території району конфлік
тів; наявність кордонів, не
оформлених у договірно
правовому відношенні; на
явність виходів до відкри
того моря (океанів) і неза
мерзаючих портів.
Воєннополітичні чинни
ки: досконалість норма
тивноправової бази засто
сування миротворчих кон
тингентів; наявність бага
тонаціональних миротвор
чих контингентів; спрямо
ваність політики провід
них держав (коаліцій) на
проведення миротворчих
операцій; стан фінансуван
ня їх підготовки та прове

дення; дотримання норм
міжнародного права конф
ліктуючими сторонами;
характер воєннополітич
них цілей конфліктуючих
сторін та їхні інтереси; на
явність ефективного конт
ролю за дотриманням до
говірних зобов’язань та
ефективних політичних
механізмів урегулювання
кризових ситуацій.
У ході вивчення змін у
миротворчій діяльності до
слідники використовують
різні класифікації типів,
видів операцій тощо. Авто
ри статті пропонують кла
сифікацію, що була роз
роблена в результаті до
сліджень у Дипломатичній
академії України при МЗС
та центрі воєнностра
тегічних досліджень На
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ГЕОПОЛІТИКА
Назва
місії
UNPROFOR
(COOHO)
UNMOT
UNAVEM III

Період

Країна
(регіон)
Боснія і Герцеговина,
Хорватія
Таджикистан

1992 – 1995
грудень
1994 – травень 2000
лютий 1995

Ангола

FOR, SFOR
(СФОР)

1995 – 1999

Боснія і Герцеговина

UNPREDER
(МООНПРМ)
IFOR, SFOR
UNMIBH
UNTAES
(МНООНПП)

березень 1995 – березень
1999
1995 – 1999
Грудень 1995 – ???
січень 1996 – ???

Македонія

UNMOP
UNTAFS
UNTAES
(ПАООНСС)
MINUGUA
UNMOP
(МВСПП)
MOHUA
UNCPSGC

січень 1996 – ???
1996 – 1998
квітень 1996 – січень 1998

Боснія і Герцеговина
Хорватія (Східна
Славонія, Баране та
Західний Срем)
Хорватія (Превлак)

KFOR

липень 1997 – ???
1998
1998
1998
з червня 1999

Східна Славонія
(Хорватія)
Гватемала
півострів Превлака
(Хорватія)
Ангола
Хорватія
Молдова
Косово
Косово

UNSMA
UNIFIL

з листопада 1999
квітень 2000 – травень 2001
липень 2000 – серпень 2006

ДР Конго
Афганістан, Пакистан
Ліван

UNOMG
(МООННГ)

березень 2001 – грудень 2005
з березня 2001
серпень 2001 – червень 2009
з листопада 2003

СьєрраЛеоне
Судан
Грузія
Ліберія

2003 – 2005

Ірак

листопад 2004 – липень 2008

Еритрея

березень 1997 – ???
січень 1997 – грудень 2002

ціонального університету
оборони України. При цьо
му хочемо підкреслити, що
знайти дві схожі за харак
тером міжнародні миротвор
чі операції неможливо.
Миротворча стратегія
ООН – складна частина
дипломатичного та воєн
ного мистецтва, що вклю
чає теорію і практику ми
ротворчої діяльності з ме
тою запобігання та врегу
лювання соціальних і во
єнних конфліктів. Її голов
на мета досягається су
купністю заходів, проведе

38

Сили операції
Місія ООН з охорони: 240, 60 осб, 15 ве,
40 гшо
Місія спостерігачів ООН
Верифікаційна місія ООН: 901 окрема
понтонномостова рота, військові
поліцейські
Стабілізаційні сили ООН 240 осб (з 1996 р.
Сили Виконання Дейтонської Угоди в Боснії
і Герцеговині)
Превентивні сили ООН
240 сб
Місія ООН: військові спостерігачі
Тимчасова адміністрація ООН, військові
спостерігачі
Місія спостерігачів ООН
70 тр, 8, 17 ве, 64 смр
Місія ООН у: 70 тр, 8 і 17 ве, 64 смр.
Верифікаційна Місія ООН
Місія ООН військових спостерігачів
Місія спостерігачів ООН
Група ООН з підтримки цивільної поліції
Спеціальна Місія ООН: спостерігачів – 10
Спостерігачів – 1
Місія ООН: 262 в/с, (спостерігачів – 2),
34 орз (до 20.07.2000), 14 ве (з 07.2000),
1 осб укр. частина УКРПОЛБАТУ
Місія ООН зі стабілізації, спостерігачів – 13
Спеціальна Місія ООН, спостерігачів – 1
Тимчасові Сили ООН: 650 в/с (7 штабних
офіцерів), 3 осіб
Місія ООН, спостерігачів – 3
Місія ООН
Місія ОБСЄ, військові спостерігачі – 4
Місія ООН: 301 в/с (один штабний офіцер,
три спостерігача), 56 овз
Багатонаціональні сили: 81 тактична група
7 омб
Місія ООН: військові спостерігачі – 7

них послідовно чи в будь
якому іншому порядку
(залежно від ситуації) за
допомогою інформаційно
психологічних, політич
них, дипломатичних, пра
вових, економічних, а в
крайньому разі, воєнних
засобів. Щодо форм ми
ротворчої стратегії ООН,
нині в офіційній докумен
тації, пресрелізах тощо
фігурують такі визначення
і терміни та категорії: ми
ротворчі операції (peace
making operations); пре
вентивні дії (превентивна

дипломатія); операція з
підтримання миру (peace
keeping operations); опе
рації за сприяння миру
(peace support operations);
операції з примушення до
миру (peaceenforcement);
операції з миробудування
(peacebuilding operations).
Також протягом останніх
років до згаданих вище
додалися гуманітарні та
електоральні операції.
Миротворчі операції
(peacemaking operations) –
міжнародні дії, що здійс
нюються за рішеннями РБ

ООН відповідно до Стату
ту ООН, ОБСЄ, інших ре
гіональних організацій, які
несуть відповідальність у
сфері підтримання міжна
родного миру і безпеки,
згідно з положеннями гла
ви VIII Статуту ООН, з
метою: запобігання виник
ненню міждержавних або
внутрішніх конфліктів;
урегулювання або ство
рення умов для врегулю
вання міждержавних, а та
кож внутрішніх конфлік
тів; використання приму
сових заходів, роззброєння
та розформування конф
ліктуючих формувань; ви
конання інженерних та ін
ших робіт; надання гума
нітарної допомоги насе
ленню, яке постраждало
внаслідок міждержавних
або внутрішніх конфлік
тів; виконання міліцейсь
ких (поліцейських) функ
цій із забезпечення безпе
ки та додержання прав лю
дини; надання допомоги в
подоланні наслідків конф
ліктів; усунення загрози
миру, порушень миру чи
акта агресії.
Операції з підтримання
миру (peacekeeping opera
tions) – сукупність погод
жених і взаємозалежних за
метою, завданням, місцем і
часом дії військових спос
терігачів і колективних
сил ООН у зоні збройного
конфлікту, що проводять
ся відповідно до мандата
РБ ООН або іншого орга
на міжнародної безпеки,
спрямованих на припинен
ня збройного конфлікту,
створення умов для спри
ятливого політичного ви
рішення протиріч і виклю
чення можливостей понов
лення конфлікту. Вони про
водяться у двох основних
формах: місії військових
спостерігачів і застосуван
ня миротворчих сил ООН.
Превентивні дії (превен
тивна дипломатія) – дії

дипломатичного характе
ру – розпочинаються до
початку збройного конф
лікту і спрямовані на усу
нення передумов його ви
никнення або обмеження
поширення збройного на
сильства; завчасне розмі
щення військових контин
гентів у районі або на кор
донах району потенційно
го збройного конфлікту з
метою його запобігання.
Операції за сприяння
миру (peace support opera
tions) – створення умов
для мирного врегулюван
ня конфлікту.
Операції з примушення
до миру (peaceenforce
ment) – основний спосіб
спільних дії багатонаціо
нальних збройних сил за
мандатом Ради Безпеки
ООН, що видається на
підставі глави VII Статуту
ООН. Але останнім часом
спостерігаються два варі
анти проведення операцій.
Перший – з передачею
військових формувань у
підпорядкування ООН.
Другий – без передачі у та
ке підпорядкування. При
клад – війна у Перській
затоці, удар по Югославії
(1999 р.). Останнім часом
як альтернативу все часті
ше використовуються еко
номічні санкції. Але такий
спосіб має кілька негатив
них чинників. Поперше,
завдавання економічних
збитків країнам, до яких
санкції
застосовуються
(триває дискусія про роз
поділ економічних витрат
між державамиучасниця
ми на справедливій осно
ві). Друга – економічні
санкції спричиняють страж
дання населення в тих дер
жавах, проти яких були
застосовані. Також, опера
ції з примушення до миру
дають більш швидкий ре
зультат.
Операції з миробудуван
ня (peacebuilding opera

tions) – вироблення скоор
динованого, послідовного
й комплексного підходу до
вирішення проблем тих
країн, що виходять із вис
нажливих збройних конф
ліктів, з метою встановлен
ня в них стабільного миру.
Гуманітарні операції –
врятування життя мирних
жителів, надання допомо
ги та захист жертв конф
лікту або стихійного лиха.
Електоральні операції –
запобігання та врегулю
вання конфліктів через за
безпечення умов для про
ведення демократичних
рівноправних виборів.
Останніми роками стала
звичною практика призна
чення «спеціальних пос
ланців» і «спеціальних
представників» Генераль
ного секретаря ООН для
виконання посередниць
ких функцій, які признача
ються з числа найбільш ав
торитетних і досвідчених
співробітників ООН або
державних діячів. Прикла
дом може бути направлен
ня таких представників
для ведення переговорів,
що зайшли в глухий кут, у
Східному Тиморі, Західній
Сахарі, на Кіпрі. Водночас
експерти ООН зазначають,
що у миротворчих проце
сах недостатньо використо
вуються можливості Між
народного Суду в Гаазі.
Миротворчі
операції
плануються та проводять
ся на підставі таких прин
ципів: багатонаціональ
ність – участь максималь
но можливої кількості дер
жав в операції (чим більше
держав направить свій
персонал до складу групи з
підтримання миру, тим не
упередженішими будуть її
дії); неупередженість – не
припустимість дій, що
прямо або опосередковано
призводять до завдавання
збитків інтересам або на
дають перевагу одній із

конфліктуючих сторін;
нейтральність – невтру
чання в дії конфліктуючих
сторін, якщо ці дії безпосе
редньо не становлять за
грози для миротворчого
персоналу та не спрямо
вані на перешкоджання
виконанню завдань опе
рації; стриманість – обме
ження застосування сили
або будьякого іншого
втручання в дії конфлікту
ючих сторін; транспарент
ність – відкритість намірів
і дій миротворчого персо
налу, з метою знаходження
довіри всіх конфліктую
чих сторін.
Таким чином, розвиток
форм і способів миротвор
чої стратегії ООН нині ще
не вичерпав усі ресурси,
закладені нормами міжна
родного права, але самі
норми іноді сприймаються
учасниками міжнародної
миротворчої діяльності
порізному, що ускладнює
її розвиток. Подальший
розвиток форм і способів
миротворчої стратегії ООН
та зміни у цій стратегії є
пошуком ефективних про
тидій новим загрозам, як
от: бідність, інфекційні за
хворювання, екологічна
деградація, тероризм, транс
національна організована
злочинність, розповсюд
ження зброї масового ура
ження та його наслідки, що
потребує певних змін у
міжнародному праві та на
ціональному законодав
стві країнчленів ООН.
У процесі використання
«старих» форм і пошуку
«нових» основний наголос
робиться на ефективності
того чи іншого способу дій.
На сьогодні немає методу
оцінки ефективності спо
собів дій ООН, що усклад
нює як оцінку ефектив
ності їх застосування, так і
оцінку ефективності дій
миротворчих підрозділів у
ході виконання ними пос

тавлених завдань. Це є ак
туальною проблемою, зва
жаючи на те, що миротвор
ча діяльність розглядаєть
ся як один із основних на
прямів підготовки та засто
сування підрозділів і час
тин Збройних сил України.
Міжнародні миротворчі
операції, допомагаючи під
тримувати глобальну й ре
гіональну стабільність і
безпеку, завжди залежали
від конкретних національ
них інтересів держав, які
забезпечують дипломатич
ний супровід і надають ми
ротворчі контингенти. Із
закінченням холодної вій
ни природа й галузь засто
сування міжнародних ми
ротворчих операцій карди
нально змінилися. Тепер,
коли ідеологічна конфрон
тація відійшла в минуле,
стратегія підготовки й
проведення миротворчих
операцій перебуває у про
цесі реформування й по
шуку нових форм. Загаль
ний аналіз стратегії міжна
родної миротворчої діяль
ності ООН показує, що
міжнародні організації мо
жуть ефективно запобігати
й урегульовувати військо
ві конфлікти при узгод
женні їх національних ін
тересів.
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ЕКОНОМІКА

Азіатські велетні в боротьбі
за вплив на країни Африки

Павло ІГНАТЬЄВ,
доктор політичних наук

Частина друга
Культурні зв’язки між
Індією та Чорним конти
нентом спричинені низ
кою чинників. Поперше,
індійські купці ще в ХIV
ст. діставалися країн на
сході Африки, використо
вуючи торговельні шляхи
Індійського океану. По
друге, у колоніальну добу
британські колонізатори
завозили індусів у мало
заселені регіони материка
й на острови для роботи
на угіддях плантаційних
культур, будівництва доріг
і складів. Як наслідок, ін
дійська діаспора нині налі
чує 1,5 млн. осіб у Півден
ній Африці, 855 тис. на
Маврикії, по 100 тис. у Ке
нії й Танзанії. Етнічні ін
дійці належать до впливо
вих верств африканського
населення, оскільки зазви
чай займаються торгівлею,
ювелірною та банківською
справами. Це сприяє не
лише налагодженню еко
номічних контактів, а й
культурним обмінам, па
ломництву та медичному
туризмові, оскільки з пів
денних індійських міст до
найвіддаленішого пункту
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Богдан ЧЕРКАС,
аспірант кафедри
країнознавства ІМВ
африканського континен
ту можна долетіти всього
за 9 годин. До речі, англо
мовна Індія, що у коло
ніальний період перейняла
багато особливостей бри
танської системи освіти,
пропонує кращі можли
вості для навчання інозем
них студентів, ніж КНР,
яка також готова надавати
свої послуги в цій галузі.
Нині в державних освітніх
закладах великих індійсь
ких міст навчається близь
ко 1,5 тис. вихідців із Аф
рики, а ще 10 тис. відвідує
приватні інститути.
Оскільки Китай почав
робити дипломатичні кро
ки для завоювання при
хильності африканських
країн набагато раніше, ніж
Індія, остання була змуше
на його наздоганяти, пев
ною мірою повторюючи дії
свого регіонального супер
ника. Зокрема, після того,
як у 2006 р. в Пекіні було
організовано
представ
ницький саміт Китай –
Африка, індійська сторона
запросила до Делі у квітні
2008 р. своїх африкансь
ких партнерів, щоб оголо
сити про започаткування

кількох стратегічних іні
ціатив. На цьому зібранні
Манмохан Сінгх пообіцяв
виділити 5,4 млрд. дол.
кредиту на різноманітні
промислові й ІТпроекти
протягом наступних 5 ро
ків, витратити 500 млн.
дол. на гранти і надати
преференційний доступ до
індійського ринку 50 краї
нам із найнижчим рівнем
розвитку, 34 з яких знахо
дилися на континенті.
Прем’єрміністр також за
пропонував сторонам ство
рити Корпус індійськоаф
риканських
волонтерів
для участі в проектах із ви
коренення бідності та по
долання наслідків природ
них катаклізмів. Окрім
формування позитивно
го іміджу Індії в Африці,
зустріч мала на меті зміни
ти сприйняття світовою
спільнотою офіційного Де
лі, який раніше виступав
переважно великим реци
пієнтом допомоги, а не її
надавачем.
Другий саміт Індія – Аф
рика відбувся у штабквар
тирі Африканського Сою
зу в АддісАбебі у травні
2011 року. У ході його ро
боти Манмохан Сінгх по
годився виділити країнам
континенту ще один кре
дитний пакет на загальну
суму 5 млрд. дол. і перека
зати 700 млн. дол. для
створення мережі навчаль
них закладів, складовими
частинами якої мали стати
установи з вивчення анг
лійської мови, технічні ін
ститути, школи для малого
та середнього бізнесу. Індія
також вирішила виділити
300 млн. дол. на залізницю
Джибуті – Ефіопія, що на

решті надасть останній
вихід до Індійського океа
ну. Високопосадовець по
обіцяв установити 22 тис.
стипендій для обдарова
них африканських студен
тів, забезпечити країнам
Африки необхідні супут
никові й телекомунікацій
ні послуги, налагодити
співпрацю в ході ліквідації
наслідків природних ката
клізмів. Сторони домови
лися довести обсяг торгів
лі у 2015 р. до 70 млрд. до
ларів. Під час саміту в міс
цевому готелі «Шератон»
було влаштовано урочис
тий прийом, на якому жін
ки в сарі подавали страви з
усіх регіонів Індії. Індійсь
кий прем’єрміністр також
встиг провести окремі зу
стрічі з усіма 15 лідерами
африканських країн, що
прибули до АддісАбеби.
Таким чином, в Індії іс
нують усі політичні й еко
номічні передумови для
встановлення взаємови
гідних зв’язків із Чорним
континентом. Співмірне
населення партнерів (1 та
1,21 млрд. людей) і спільні
виклики для соціально
економічного розвитку да
ють змогу говорити про
обопільність інтересів у
багатьох площинах. Свого
часу Індія та країни Афри
ки стали об’єктами ко
лоніальних загарбань, що в
майбутньому визначило
активну дипломатичну по
зицію офіційного Делі в
ООН та Русі неприєднан
ня в питанні деколонізації
Чорного континенту. Кон
такти сторін згодом було
продовжено в рамках
Співдружності Націй, що
об’єднала у своїх лавах ко

лишні британські колонії,
в тому числі – 20 африкан
ських і всіх південноазій
ських державних акторів.
Інтерес до країн Африки
зростав навіть на тлі санк
цій західних партнерів та
Японії проти офіційного
Делі за проведення ядер
них випробувань у 1998 р.,
а згодом – коли Індія поча
ла демонструвати високі
темпи економічного зрос
тання й відчула потребу в
імпорті стратегічної сиро
вини.
У свою чергу, КНР та
кож активно намагається
закріпитися на Чорному
континенті. Уже у 2008 р.
вона випередила Євро
пейський Союз і США, пе
ретворившись на найбіль
шого торговельного парт
нера країн Африки. Якщо
в 1999 р. товарообіг між
сторонами не перевищував
5,6 млрд., то у 2011 р. він
сягнув 150 млрд. доларів.
Китайські підприємства
закуповують енергоносії,
продукцію мінераловидо
бувної промисловості та
деревину, а експортують
дешеві текстильні вироби,
іграшки, побутову елект
роніку, телекомунікаційне
обладнання, мотоцикли,
велосипеди й автомобілі.
Станом на 2010 р. КНР
інвестувала в африканські
країни 40 млрд. дол., а та
кож списала 35 афри
канським країнам борги на
загальну суму 2,85 млрд.
доларів. Це свідчить про
ефективну реалізацію офі
ційним Пекіном прагма

тичної стратегії просуван
ня своїх інтересів, що по
єднує надання державної
підтримки власним ком
паніям, зайнятим на регіо
нальних ринках, освоєння
продуктивних земельних
угідь і працевлаштування
надлишкової робочої сили
на інфраструктурних про
ектах у країнах Африки.
Характерно, що не лише
державні, а й приватні
суб’єкти господарювання
виявляють дедалі більшу
активність на Чорному
континенті. Нерідко вони
залишаються після закін
чення субпідрядних робіт і
відкривають власний біз
нес.
У політиці щодо країн
Африки КНР пройшла
декілька етапів. Зокрема, у
2000 р. було створено Фо
рум з питань розвитку
китайськоафриканської
співпраці. На першому
засіданні в Пекіні у жовтні
2000 р. сторони домовили
ся про щорічні зустрічі
профільних міністрів і зго
дом пообіцяли організува
ти представницький саміт.
У 2001 р. в Китаї розпочав
засідання спеціальний ко
мітет із розвитку відносин
з країнами континенту, до
складу якого увійшли уря
довці, представники дер
жавних агенцій і спеціалі
зованих комісій у сферах
промисловості, енергетики
та сільського господар
ства.
Перший представниць
кий КитайськоАфрикан
ський саміт відбувся 46

листопада 2006 р. в Пекіні,
який з цієї нагоди прикра
сили мальовничими кар
тинами з життя Африки, а
також постерами на тему
братерства африканців і
китайців. На саміті були
присутні делегати із 48
країн Чорного континенту.
За результатами перего
ворів сторони домовилися
проводити регулярні зу
стрічі на рівні міністрів за
кордонних справ; розвива
ти торговельноінвести
ційний обмін; активізува
ти співпрацю в боротьбі з
нетрадиційними безпеко
вими викликами (природ
ні катастрофи, інфекційні
захворювання, міграційні
проблеми); розбудувати
інфраструктуру п’яти віль
них економічних зон; до
магатися реформи інсти
туцій ООН шляхом поси
лення представництва в
них країн Африки. При
нагідно КНР оголосила
про свій намір відкрити на
континенті 30 великих

шпиталів, а також 22 ін
ститути Конфуція з метою
навчання місцевих жите
лів китайської мови і тра
дицій; виділити 4 тис. сти
пендій африканським сту
дентам. Ху Дзіньтао зая
вив, що його країна ство
рить спеціальний фонд
(5 млрд. дол.) для надання
пільгових позик, а також
запровадить нульовий та
риф на імпорт 440 видів
товарів із африканських
країн з найнижчим рівнем
розвитку. Завдяки домов
леності, досягнутій сторо
нами в Пекіні, китайські
підприємства згодом побу
дували
футуристичний
конференццентр Афри
канського Союзу в Аддіс
Абебі, на який було витра
чено 150 млн. доларів. Зу
стріч на найвищому рівні
стала своєрідною підготов
чою подією перед Олімпіа
дою 2008 р. і найбільшим
зібранням африканських
лідерів на території Азії, а
2006 р. у Піднебесній було
оголошено роком Африки.
Другий саміт сторін від
бувся в листопаді 2009 р. в
єгипетському курортному
місті ШармельШейх. У
ході його проведення ке
рівники країн Африки зая
вили, що КНР повністю
виконала свої зобов’язан
ня, взяті у 2006 р. У від
повідь китайський прези
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дент пообіцяв надати 10
млрд. дол. на пільгові кре
дити найменш розвине
ним державам, а також
створити спеціальний фонд
(1 млрд. дол.) для позик
представникам малого та
середнього бізнесу. Нафто
ві корпорації з Піднебесної
оголосили про укладання
контрактів на суму 16
млрд. доларів. У результаті
триденних переговорів ки
тайська сторона погодила
ся списати всі борги афри
канських країн із найниж
чим рівнем розвитку та
вже у 2011 р. скоротити
митні тарифи на 95% їхніх
товарів до нуля. Протягом
20102013 рр. КНР також
зобов’язалася підготувати
20 тис. африканських фа
хівців у різних сферах і
здійснити 100 проектів,
потужності яких генеру
ватимуть чисту енергію.
Невдовзі інформаційна
агенція «Сіньхуа» відкри
ла 20 бюро у країнах Аф
рики і два великі регіо
нальні офіси в Каїрі та
Найробі.
Причини успішного про
никнення КНР на Чорний
континент різні. Насампе
ред, у 2001 р. вона вступи
ла до СОТ, частково забез
печивши собі в такий спо
сіб доступ до африкансь
ких ринків. Якщо прези
дент Дзянь Дземінь нама
гався, насамперед, розви
вати відносини із США, то
його наступник Ху Дзінь
тао почав приділяти особ
ливу увагу країнам, що
розвиваються. Офіційний
Пекін загалом не пов’язує
економічну допомогу та
позики з будьякими ви
могами щодо політичних
перетворень чи проведен
ня неоліберальних реформ,
тому китайські високопо
садовці заявляють, що во
ни намагаються відокре
мити політику від бізнесу
й зацікавлені у взаємо
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вигідній співпраці з афри
канськими державними
акторами. Маючи 3,2 трлн.
дол. золотовалютних ре
зервів, КНР надає великі
пільгові позики країнам із
інфраструктурними вада
ми та дефіцитом соціаль
ного житла, вимагаючи на
томість запросити китай
ські підприємства здійс
нювати різноманітні буді
вельні проекти на їх тери
торії. Вона також погод
жується
забезпечувати
кредитними ресурсами аф
риканські країни, що мо
жуть розраховуватися за
них стратегічною сирови
ною. Більше того, під час
відкритих тендерів суб’єк
ти господарювання з КНР
мають перевагу над своїми
західними конкурентами,
оскільки вони не перейма
ються питаннями банкрут
ства, опираючись на повну
підтримку держави. Вихо
дячи з цього, китайці мо
жуть пропонувати такі
тендерні умови (низьку
зарплату робітників і ціну
на будматеріали, стислі
строки виконання робіт),
які дають змогу з легкістю
перемагати конкурентів.
Іноді підприємства з Під
небесної споруджують на
віть християнські собори,
оскільки їх послуги є недо
рогими. Нарешті, у 2008 р.
КНР зуміла доволі спокій
но пережити прояви світо
вої фінансової кризи зав
дяки вливанню в еконо
міку 586 млрд. дол. для
стимулювання внутрішнь
ого попиту. Слід також заз
начити – дешеві китайські
товари виявилися більш
затребуваними в умовах
економічного спаду, ніж
західні.
КНР – другий найбіль
ший у світі імпортер нафти
після США і задовольняє
за рахунок країн Африки
третину своїх імпортних
потреб. Деякі вчені вважа

ють, що вже у 2040 р. аме
риканське та китайське
споживання нафтопродук
тів стануть однаковими за
обсягами. Хоча поклади
енергоносія на Чорному
континенті незначні у по
рівнянні з близькосхідни
ми, Піднебесна активно
співпрацює в цій галузі з
Анголою, Екваторіальною
Гвінеєю, Суданом і Ніге
рією. У більшості нафто
видобувних регіонів світу
родовища вже тривалий
час розподілені між ТНК
чи державними нафтогазо
вими корпораціями, і лише
Африка залишається кон
тинентом невикористаних
можливостей, що офіцій
ний Пекін враховує у своїй
енергетичній політиці. Ки
тайські підприємства не
лише видобувають «чорне
золото», а й будують наф
топереробні заводи у краї
нах, що втрачають значні
кошти на експорті сирої
нафти, не маючи можли
вості переробляти її на
більш дорогі нафтопро
дукти.
У цьому контексті особ
ливо привабливою для
КНР є Ангола, яка видобу
ває 1,9 млн. барелів нафти
на день, має 4ті найбільші
поклади алмазів, каву, де
ревину, родовища бокситів
і урану. Після 27 років гро
мадянської війни, яка за
кінчилася у 2002 р., потре
би у відбудові національ
ної економіки є дуже знач
ними, особливо це стосу
ється сектору житлового
будівництва та
залізниць. Реагу
ючи на них, за
останнє десяти
річчя КНР нада
ла Анголі креди
ти на суму 14,5
млрд. дол., які
освоюють китай
ські будівельні
компанії, що спо
руджують мости,

школи, дороги та шпиталі.
Країна також активно за
куповує ангольську нафту
за допомогою корпорації
«Сінопек», у результаті чо
го у 2010 р. ця колишня
португальська колонія ста
ла провідним торговель
ним партнером КНР у Аф
риці з товарообігом понад
24,8 млрд. доларів.
Стоп’ятдесятимільйон
на Нігерія, що вважається
восьмим серед найбільших
експортерів нафти у світі,
також цікавить КНР. У
2005 р. сторони оголосили
про започаткування стра
тегічного партнерства. У
2010 р. китайські підпри
ємства зобов’язалися спо
рудити на території країни
три нафтопереробні заво
ди на загальну суму 23
млрд. дол., введення яких у
дію дасть змогу збільшити
щоденні виробничі потуж
ності Нігерії на 750 тис. ба
релів нафтопродуктів і на
решті вирішить проблему
дефіциту бензину. У 2011 р.
товарообіг між партнера
ми оцінювався в 10 млрд.
дол. і був пов’язаний, на
самперед, із нафтою. Ки
тайські підприємства бу
дують на території 16 тис.
га інфраструктуру для ве
летенської вільної еконо
мічної зони міста Лагоса,
оскільки країна має намір
подолати свою хронічну
залежність від імпортних
товарів за рахунок розвит
ку власних виробничих
майданчиків. Крім того,
кредити КНР використо

ського нафтопере
робного заводу по
тужністю переробки
2,5 млн. т нафти на
рік. Загалом КНР ін
вестувала в 14 проек
тів у енергетичній
сфері Судану 8 млрд.
дол., а за постачання
нафти розраховува
лася не лише валю
тою, а й сучасними
системами озброєнь
і вантажівками для
вуються для прокладання
стратегічної залізниці з
Абуджі до північного міста
Кадуни, де китайським ін
весторам належить вели
кий нафтопереробний за
вод. У 2007 р. КНР запус
тила в космос нігерійський
супутник зв’язку «Нігком
сат1» – перший китайсь
кий апарат, придбаний аф
риканською країною.
Важливим партнером
Піднебесної в енергетич
ній сфері до середини
2011 р. залишався Судан,
інвестиції в який були ри
зикованими, але обіцяли
значні прибутки. Західні
корпорації не наважували
ся приходити на цей ринок
через постійну критику
ЗМІ та міжнародними пра
возахисними організація
ми порушень прав людини
режимом президента Ома
ра Башира. Ще у 2010 р.
Судан постачав до КНР
64% своєї нафти, забезпе
чуючи 5% її імпортних
потреб. Китайська націо
нальна нафтова корпора
ція має у своєму розпоряд
женні 40% акцій «Петро
дару» та «Нафтової ком
панії Великого Нілу» –
міжнародних консорціу
мів, які є власниками біль
шості нафтоносних родо
вищ. Їй належить 1600
кілометровий нафтопро
від, що транспортує сиро
вину з півдня країни до
ПортСудану, а також час
тина потужностей Хартум

армії.
Після того, як 9 липня
2011 р. Південний Судан
проголосив незалежність,
нафтова інфраструктура
(протяжні гілки трубопро
водів, нафтопереробні за
води, вантажні термінали)
опинилася на території
його північного сусіда. Од
нак 75% родовищ, видобу
ток із яких забезпечував до
500 тис. барелів нафти що
денно, стали набутком но
воствореної держави, що
виявилася відособленою
та слаборозвиненою. Як
наслідок, китайські дипло
мати намагаються прими
рити обох державних акто
рів, оскільки це дасть змо
гу захистити та примножи
ти інвестиції КНР. Імовір
но, що позбавлений вихо
ду до моря Південний Су
дан, єдиною ненафтовою
галуззю економіки якого є
тваринництво, буде зму
шений погодитися на три
сторонню співпрацю на тлі
світової фінансової кризи
й обіцянок офіційного Пе
кіна докласти чималих зу
силь для диверсифікації
галузей економіки молодої
держави. Нині нерозв’яза
ним залишається питання
оплати транзитних зборів
Судану за транспортуван
ня
південносуданської
нафти його територією,
тому офіційна Джуба вже
замислюється над прокла
данням нафтопроводу до
Індійського океану через

територію Кенії. Що сто
сується Хартуму, то після
втрати нафтових родовищ
він вирішив зробити наго
лос на видобуванні золотої
й хромової руди і вже за
просив до участі в цьому
процесі китайські підпри
ємства.
Важливим є той факт,
що нафтовидобувні під
приємства з Піднебесної
відраховують частину при
бутків на вакцинації місце
вого населення й будів
ництво шпиталів дружби,
формуючи цим привабли
вий імідж офіційного Пе
кіна. Щоправда, в Африці
Китай цікавить не лише
нафта, адже його зростаю
ча економіка потребує де
далі більше різноманітних
ресурсів. Зокрема, китай
ські суб’єкти господарю
вання закуповують дере
вину й кобальт у Демокра
тичній Республіці Конго;
залізну руду, алмази, ву
гілля, марганець і вино у
Південній Африці; мідь у
Замбії; хромову руду й тю
тюн у Зімбабве; оливкову
олію та дорогі будматеріа
ли в країнах Магрибу; каву
на сході континенту. КНР
– найбільший у світі ім
портер африканської тро
пічної деревини, з якої на
його території виготовля
ють меблі, що згодом пос
тачаються до США й Ка
нади. У холодних водах
Атлантики біля західного
узбережжя Африки китай
ські траулери щорічно ви
ловлюють 100 тис. т океа
нічної біомаси для вико
ристання за своїм прямим
призначенням і як сирови
ну в процесі виготовлення
кормових культур. Торго
вопромисловий банк Ки
таю придбав 20відсотко
вий пакет акцій південно
африканського
банку
«Стандарт» за 5,5 млрд.
дол., найбільшої за розмі
рами активів фінансової

установи на континенті
з великою мережею офісів
і філій у африканських
країнах.
На території КНР зна
ходяться лише 8% земель
світу, придатних для обро
бітку, а глобальна продо
вольча криза 20072008 рр.
поглибила незабезпече
ність країни основними
продуктами харчування. У
2010 р. в КНР на їжу було
витрачено 463 млрд. дол.,
однак економісти прогно
зують, що з 2015 р. китай
ці щорічно закуповувати
муть продовольство на
вдвічі більшу суму. Нині
країна є одним із найбіль
ших споживачів м’яса, що
актуалізує попит на кор
мові культури для її галузі
тваринництва – кукуруд
зу й соєві боби. У 2011 р.
такі південноамерикан
ські земельні велетні, як:
Аргентина і Бразилія,
прийняли рішення обме
жити продаж своїх угідь
іноземцям, у такий спосіб
посиливши інтерес Підне
бесної до дешевої афри
канської землі, 1 га якої
можна взяти в довготри
валу оренду лише за 800
дол. на рік.
Вважається, що близько
1 млн. китайців беруть
участь у 63 інвестиційних
сільськогосподарських
проектах на Чорному кон
тиненті. Наприклад, ком
панії з КНР взяли в оренду
2,8 млн. га в Демократич
ній Республіці Конго та
2 млн. га у Замбії для ство
рення плантацій олійних
пальм, із яких виготовля
ють біодизельне пальне та
пальмову олію. У 2008 р.
господарства КНР інвес
тували 800 млн. дол. у зе
мельні угіддя Мозамбіку,
щоб збільшити збір рису в
країні у 5 разів за рахунок
використання азіатських
високоврожайних сортів.
Колишня португальська
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ЕКОНОМІКА
колонія щорічно споживає
600 тис. т цього харчового
продукту, але більше поло
вини з них змушена імпор
тувати через низьку ефек
тивність методів обробітку
землі. Подібну інвестицію
було зроблено в рисовий і
сізалевий сектори Танза
нії, яка має великий надли
шок вільної землі недалеко
від узбережжя Індійського
океану. У 2011 р. одразу в
кількох країнах Африки на
орендованих китайцями
землях почали висаджува
ти бамбук, що характери
зується коротким періо
дом росту та чудовими
енергетичними властивос
тями, а також може вико
ристовуватися для вироб
ництва «тропічних» меб
лів. Принагідно підприєм
ства з КНР будують супут
ню сільськогосподарську
інфраструктуру – дороги у
сільській місцевості, схо
вища для зібраного вро
жаю й продовольчі ринки,
а фермериінвестори зап
росили на роботу своїх ро
дичів із КНР, які займа
ються збутом продоволь
чої продукції на місцевих
базарах.
Загалом, індійські, ки
тайські, південнокорейські
й американські компанії є
найактивнішими покупця
ми земельних ділянок у
Ефіопії, Танзанії, Судані,
Малі та Мозамбіку. Згідно
з дослідженням, проведе
ним Оклендським інститу
том (США), іноземні ін
вестори у 2009 р. придбали
або орендували в регіоні
на південь від Сахари те
риторію розміром із Фран
цію. Вони стверджують,
що вирощування продук
тів для глобального рин
ку зменшуватиме нестачу
продовольства в Африці,
однак на практиці земля
дуже часто використову
ються для культивування
експортних плантаційних
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культур (квіти, рослини),
необхідних для виробни
цтва біопалива. Місцеві
жителі також скаржаться,
що їхню землю іноземці за
бирають силоміць.
Великі позики КНР під
інфраструктурні проекти
дали змогу її підприємст
вам утвердитися в буді
вельній галузі африкансь
ких країн. Ці гроші вико
ристовуються для фінан
сування будівництва доріг,
дамб, залізниць і трубопро
водів, яке здійснюють ки
тайські інженери та буді
вельники, однак якість ро
біт не завжди є високою,
бо вони працюють в умо
вах відсутності конкурен
ції. У нафтовидобувні
країни Африки, де віднос
но дорога місцева робоча
сила, китайські компанії
привозять із собою навіть
некваліфікованих робіт
ників, а в решті державних
акторів – наймають місце
вих жителів за доволі сим
волічну платню. Африкан
ці нерідко змушені працю
вати у шкідливих для здо
ров’я умовах багато годин
на день, тому китайська
дисципліна та працьови
тість дають змогу дуже
швидко закінчувати про
екти.
До того, як КНР зуміла
утвердити свої економічні
інтереси в Африці, тут
осіли тайванські та гон
конгські підприємства, які
десятиріччями постачали
на місцеві ринки дешевий
текстиль. Приєднання Гон
конгу до КНР в 1997 р.
спростило завдання китай
ського освоєння континен
ту, але на порядку денному
залишається нерозв’язане
тайванське питання. На
сьогодні дипломатичні від
носини з бунтівним остро
вом підтримують такі не
великі країни, як: Гамбія,
БуркінаФасо, Свазіленд,
СанТоме та Принсіпі, чи

сельність населення яких
не перевищує 17 млн. лю
дей. Нещодавно їх було 5,
але Малаві вирішила у
2007 р. встановити зв’язки
з КНР після 41 року спів
робітництва з Тайванем. У
відповідь вона негайно от
римала пільговий кредит
на суму 260 млн. дол., за
який було збудовано пер
ший п’ятизірковий готель
і різні інфраструктурні
об’єкти. У 2010 р. було від
крито величний будинок
для засідань національно
го парламенту, зведений за
рахунок китайського гран
ту в розмірі 41 млн. дола
рів. Робітники з Піднебес
ної також проклали мере
жу великих іригаційних
каналів на території цієї
країни, щоб посилити її
сільськогосподарський
потенціал. Усе це слугує
прикладом
вигідності
дружби з Піднебесною
для решти державних ак
торів, які досі диплома
тично визнають Тайвань.
Тим більше, що через тай
ванський подразник КНР
відмовляється надавати їм
митні пільги, як країнам із
найнижчим рівнем роз
витку.
Отже, завдяки океану
Індія має зручне геогра
фічне розташування для
налагодження зв’язків із
країнами Африки. Збли
женню сторін також слу
гує спільна англійська мо
ва спілкування, індійська
діаспора на Чорному кон
тиненті й перебування ба
гатьох африканських країн
у складі Співдружності
Націй. Миротворча діяль
ність і боротьба з піратст
вом, які здійснює офіцій
ний Делі, також дає країні
змогу формувати позитив
ний імідж у Африці. З ін
шого боку, географічно
віддалена КНР має незапе
речні економічні переваги
над Індією. Зокрема, коло

сальні золотовалютні ре
зерви і готовність надавати
гранти й позики без вису
вання умов перетворили її
на провідного кредитора
більшості політичних ре
жимів континенту. Потре
ба африканських країн у
розбудові інфраструктури
й значні природні багат
ства на їх території ство
рюють належні передумо
ви для економічного збли
ження з китайським дра
коном, економіка якого
зростає стрімкими темпа
ми й потребує все нових і
нових природних ресурсів.
Механізм китайського ос
воєння Африки, в основі
якого – діяльність держав
них підприємств, профі
нансована позиками КНР,
робить наголос на видобу
ванні ресурсів, створенні
доріг від місць їх заляган
ня до портів, будівництві
великих промислових і
нафтопереробних об’єктів.
Водночас індійська мо
дель відзначається біль
шою гнучкістю приватно
го сектору у виборі векто
рів співпраці, що знахо
дить свій прояв у поши
ренні на африканські краї
ни високих технологій,
продажі на їх ринках ліків,
продукції автомобілебу
дування та сільського гос
подарства.

Із Новим днем!
го року. Цей день раніше
мав іншу назву – «Джашне
Мерган», зараз його також
називають порізному (Но
уруз, Науріз, Неуроз, Нов
руз тощо). Нині святку
вання відбувається протя
гом 6 днів, але відомо, що у
стародавні часи його від
значали 21 день. За поход
женням свято Навруз по
в’язане зі старовинним пер
ським поклонінням Сон
цю та з іменем пророка За
ратустри. Навруз у перек
Посли країнорганізаторів вітають присутніх із святом.
ладі з фарсі буквально оз
З вітальною промовою виступає Надзвичайний і Повноважний
начає «новий день». Тради
Посол Туркменістану Нурберди Аманмурадов
ційно в цей день
Посольства Азербайд
Перські
царі
жанської Республіки, Іс
брали участь у
ламської Республіки Аф
богослужіннях
ганістан, Киргизької Рес
у Храмі Вогню,
публіки, Республіки Тад
надіваючи коро
жикистан, Турецької Рес
ну із зображен
публіки, Туркменістану та
ням річного со
Республіки Узбекистан у
нячного циклу.
Києві до приміщення На
Також вважало
ціональної музичної акаде
ся необхідним
Творчий колектив іракського
мії України імені П.І. Чай
дарувати
кош
посольства перед виступом
ковського запросили гос
товні подарунки
тей на свято Міжнародно Повноважні Посли країн своїй пастві. Пізніше свято
го дня Навруз. Серед при організаторів, інших дер поширилося та вкоренило
сутніх були члени парла жав, а також запрошені.
ся серед багатьох народів
ментської делегації Іраку,
Іранські й тюркські на Центральної Азії, що нале
представники Уряду і Пар роди 21 березня – день жать до тюркського етносу,
ламенту України, дипло весняного рівнодення – здобуло популярність та
мати та Надзвичайні і відзначають прихід Ново кож у Туреччині та на Кав
казі. З появою ісламу
воно не зникло, орга
нічно ставши части
ною життя селян і мі
щан Азії.
У ході зустрічі Між
урядової комісії з охо
рони нематеріальної
культурної спадщини
Організації Об’єдна
них Націй, що прохо
дила восени 2009 р. в
Абу Дабі (ОАЕ), Нав
руз було офіційно
внесено до Списку
нематеріальної куль
турної
спадщини
Президент Азербайджанської Республіки Ільхам Алієв під час
минулорічного святкування наврузу в Баку
людства ЮНЕСКО.

Нині весняне свято Ново
го року Навруз спільно
відзначається всіма краї
нами Великого шовкового
шляху. Яскраво та з розма
хом його святкують в Іра
ні, Азербайджані, Таджи
кистані, Індії, Пакистані,
Афганістані, Узбекистані,
Киргизстані, Казахстані,
Туреччині, Боснії і Герце
говині, у західних провін
ціях Китаю та на півдні
Російської Федерації (Та
тарський і Башкирський
регіони). Традиції святку
вання Наврузу майже од
накові всюди, оскільки
збереглися практично без
змін протягом багатьох
сторіч.
Святкування Наврузу в
Києві розпочалося з пере
гляду документального
фільму, який ознайомив
запрошених із особливос
тями Нового року в краї
нахорганізаторах заходу, а
також із стародавніми тра
диціями цього свята. Кон
цертна програма, що про
довжила вечір, складалася
з виступів творчих колек
тивів – інструментальних,
вокальних і танцювальних
ансамблів, у складі яких
показали своє мистецтво
як досвідчені виконавці,
так і юні артисти. Їхні та
ланти перетворили свят
ковий концерт на справж
нє феєричне шоу, за яке ба
гатонаціональна зала від
дячила бурхливими оплес
ками.
Володимир ЛИВИНСЬКИЙ,
слухач Дипломатичної
академії при МЗС України
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ДИПЛОМАТІЯ

Нова модель підготовки
дипломатів ХХІ століття
(досвід Канади)

Вячеслав ЦІВАТИЙ,
перший проректор
Дипломатичної академії
України при МЗС,
кандидат історичних наук,
доцент кафедри
дипломатичної та
консульської служби,
заслужений працівник
освіти України
Початок ХХІ ст. позна
чився суттєвими змінами
в організації державної
служби провідних держав
світу, зокрема – інститу
ційних моделей підготов
ки державних службовців.
Особливий інтерес для
країн
пострадянського
простору становить саме
досвід Канади, оскільки
теоретикометодологічні
засади їх реалізації багато
в чому споріднені і можуть
бути успішно запровадже
ні в державах колишнього
СРСР. Принципи органі
зації та функціонування
державної служби провід
них країн світу, які ще до
недавна вважалися близь
кими до ідеалу, у нових
умовах глобалізаційних
впливів потребують якіс
ного оновлення, щоб адек
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ватно реагувати на нові
виклики часу та відповіда
ти економічним і соціаль
ним реаліям і потребам,
очікуванням громадянсь
кого суспільства ХХІ сто
ліття1.
По суті, відбувається
формування нової моделі
державної служби, що в
науковому середовищі на
було назви – «адміністра
тивна революція» (інші ав
тори називають її «пост
бюрократична» або «ме
неджериальна»). Ці зміни
відбуваються незалежно
від макрозмін на рівні по
літичних систем, подібних
тим, що зазнали держави
пострадянського простору
та Східної Європи, чи їх
відсутності взагалі.
Один із аспектів таких
змін – етичний елемент і
політична культура дер
жавного службовця. Саме
канадський досвід багато в
чому є цінним і корисним
для нашої країни в кон
тексті тих реформ держав
ної служби, що розпочали
ся в Україні та інших дер
жавах пострадянського
простору в умовах світо
вих інтеграційних проце
сів і глобалізації.
Адже для етичного ас
пекту важливо, що саме в
Канаді (до речі, як і в Ук
раїні) держава та її інсти
тути відіграють значну
роль в організації та забез
печенні суспільногромад
ського життя. Головними
критеріями для етичної
культури канадського дер
жавного службовця стали
– політична коректність,
толерантність, ефектив

УДК 327:321
The article covers the urgent issues of the renovation model of
diplomats’ training in Ukraine, in particular improvement of pro
fessional ethics of civil servants, on the basis of the analysis of
experience of Canada, its institutional and ethic model. Canadian
experience is particularly important and useful to Ukraine in the
context of government service reforms which have begun in
Ukraine as well as in other postsoviet states in the frame of inte
gration process and globalization.
Key words: foreign policy, diplomacy, public policy, public ser
vice, model of diplomats’ training, institutionalization, Ukraine,
Canada.

ність роботи тощо. Етич
ний аспект – далеко не
єдиний напрям реформу
вання сучасної державної
служби, але водночас –
один із пріоритетних і
ключових.
Саме Канада нині є од
нією з найбільш економіч
но розвинених, демокра
тичних і впливових дер
жав світового співтовари
ства. Перевагу в реформу
ванні канадської держав
ної служби було надано та
ким складовим: зміни в
культурі взаємовідносин
як усередині апарату, так і
в його взаємовідносинах із
суспільством і політичним
істеблішментом; корпора
тивна культура державних
установ, закладів і органі
зацій. Тобто, головним
пріоритетом було визначе
но людську складову ре
форм, де етика, безумов
но, відіграє провідну
роль. Головні чинники
цього рішення –
організаційний,
соціальнополі
тичний, норма
тивний і психо
логічний. Головна
мета реформування
– уникнення певної
кризи національної іден

тичності та досягнення
співставності між реальни
ми етичними цінностями
державних службовців і
моральноетичними цін
ностями всього населення
держави.
Механізм реалізації
етичної складової рефор
мування державної служ
би в Канаді передбачає,
перш за все, сукупність та
ких складових: морально
етичні цінності державних
службовців, етичний ре
жим (сукупність етичних
принципів і механізмів, що
забезпечують їх дотриман
ня), ділова репутація, конф
лікт інтересів, етична ін
фраструктура, етичні ко
декси, кодекси поведінки
державних службовців Ка
нади (наприклад, Кодекс
цінностей і етики держав
ної

служби / Values and Ethics
Code for the Public Service)
тощо.
На сьогодні зовнішньо
політичний світогляд роз
глядається як віддзерка
лення і продовження на
ціональної
політичної
культури. Саме тому в су
часній світовій політиці
усталеною є практика про
голошення власних зов
нішньополітичних прин
ципів. Так, наприкінці
ХХ ст. канадський уряд
сформулював три фунда
ментальні основи своєї
зовнішньої політики: без
пека, процвітання і цін
ності2. Відповідальні осо
би Міністерства закордон
них справ і міжнародної
торгівлі Канади мали на
увазі, що дипломатія їх
країни повинна слугувати
утвердженню безпеки дер
жави (і всього світу); спри
яти добробутові націо
нальної (і міжнародної)
спільноти; ґрунтуватися
на гуманних і морально
етичних цінностях канад
ського соціуму, поширюва
ти та пропагувати їх у
світі3.
Практичний
досвід
функціонування канадсь
кого зовнішньополітично
го світогляду надає мож
ливість стверджувати про
взаємопроникнення цін
нісного та інструменталь
ного рівнів дипломатичної
діяльності, коли основні
принципи національної
політичної культури пе
ревтілюються в дієвий
інструмент зовнішньої по
літики та дипломатії.
Основні засади канадсь
кої зовнішньої політики
було опубліковано в реко
мендаціях групи провід
них учених, дипломатів і
політиків країни під наз
вою «Канада ХХІ століття:
Канада і спільна безпека у
двадцять першому століт
ті». Першим і основопо

ложним принципом зов
нішньої політики країни
визначено гарантування
спільної безпеки через
створення умов толерант
ності та співіснування
множинності культур і
суспільств, тобто в кон
цепції зовнішньої політи
ки Канади ХХІ ст. зробле
но акцент на соціальногу
манітарні чинники міжна
родної безпеки, що обу
мовлюються національ
ною політичною культу
рою.
Проголошення і реалі
зація Канадою базових
принципів власного зов
нішньополітичного світо
гляду у своїй зовнішньо
політичній практиці спри
яли формуванню позитив
ного іміджу країни в очах
світової спільноти. Канад
ські політики, науковці та
дипломати сформували
певний ідеальний образ
світового співтовариства,
яке, на їхній погляд, най
більш відповідає інтересам
країни і засобами дипло
матії поширюється на

увесь світ. Громадяни вба
чають роль своєї держави в
зовнішніх зносинах як по
середника, який прагма
тичними методами забез
печує розв’язання глобаль
них і світових проблем су
часності.
Розвиток і конкурентоз
датність фахівців у світо
вому просторі безпосеред
ньо пов’язані з розвитком
людських ресурсів, джере
лом яких є система освіти
з властивими їй гнучкістю,
відповідністю глобальним
викликам і загрозам сучас
ності, світовим тенденціям
і національним інтересам.
Для України особливо
цікавим і актуальним є
приклад канадської «се
редньодержавної» зовніш
ньої політики, який, із ура
хуванням специфіки еко
номічних, геополітичних,
етнонаціональних, куль
турних та етичних особли
востей, може стати надзви
чайно корисним для дип
ломатії нашої держави.
Сучасне суспільство по
требує підготовки кадрів,

здатних відповідати вик
ликам часу й ефективно
здійснювати свою про
фесійну діяльність. Голов
ним результатом упровад
ження нової інституційної
моделі підготовки держав
них службовців (у т.ч. –
дипломатів) має стати під
готовка особистості ком
петентної та висококвалі
фікованої, патріотично ви
хованої та налаштованої на
саморозвиток і навчання
впродовж усього життя;
особистості, якій прита
манне інноваційне мис
лення, толерантність, етич
ність та креативне світоба
чення4.
Основним
завданням
діяльності Дипломатичної
академії України при МЗС
України в навчальній сфе
рі є підготовка кваліфіко
ваних кадрів для Міністер
ства закордонних справ
України та інших органів
державної влади, що зай
маються питаннями зов
нішніх зносин. Свої голов
ні завдання академія ре
алізує, базуючись на влас

47

ДИПЛОМАТІЯ
них здобутках та з ураху
ванням досвіду зарубіж
них країн. Одним із таких
партнерів є Канада. Протя
гом 20062011 рр. викла
дачі Інституту закордонної
служби Міністерства за
кордонних справ і міжна
родної торгівлі Канади (за
сприяння Посольства Ка
нади в Україні) щорічно
забезпечували проведення
для слухачів Дипломатич
ної академії України при
МЗС України і працівни
ків дипломатичної служби
нашої країни короткотер
мінових тренінгів із проб
лематики
підвищення
ефективності дипломатич
ної роботи та практичних
аспектів економізації зов
нішньої політики держави.
Протоколом про спів
працю між Дипломатич
ною академією України
при МЗС України та Йорк
ським університетом м. То
ронто (Канада) передбаче
но виконання проекту
«Сприяння
глобальній
інтеграції України», у рам
ках якого протягом 2007
2011 рр. реалізовано: 1) на
дання допомоги в підго
товці фахівців з питань
міжнародної торгівлі, які
згодом працюватимуть у
відділах з економічних пи
тань у складі дипломатич
них представництв Украї
ни за кордоном, шляхом
проведення навчальних
семінарів у Канаді та Ук
раїні; 2) використання су
часних комп’ютерних тех
нологій у навчальному
процесі, зокрема, мульти
медійного класу та мето
дики дистанційного нав
чання; 3) розроблення і
розміщення на сайті ака
демії нових навчальних
курсів практичного спря
мування для їх викорис
тання
співробітниками
зовнішньополітичної
служби України; 4) вико
ристання
можливостей
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для стажування вик
ладачів у Канадсько
му інституті закор
донної служби; 5)
сприяння в розвитку
матеріальнотехніч
ної бази академії. За
значений проект про
фінансовано Канад
ським агентством з
міжнародного роз
витку і є найбільшим
за обсягами допомо
ги серед усіх міжна
родних проектів ака
демії.
Використання но
вих інформаційних
технологій у навчальному
процесі значною мірою дає
змогу реалізувати пере
орієнтацію навчання з ін
формативної форми на
розвиток особистості лю
дини, здійснення індивіду
альнодиференційованого
підходу в навчанні та, від
повідно, забезпечує ефек
тивність оцінювання нав
чальних досягнень слуха
чів Академії як фахівців у
сфері зовнішніх зносин.
Відбувається дієва актуа
лізація знань, які є не
від’ємними від конкретних
практичних завдань, що не
можуть бути ефективно
розв’язані поза інституцій
ними рамками. Ідеться про
продуктивне співвідно
шення між теорією і прак
тикою, а в контексті зазна
ченої теми – про конкрет
не практичне наповнення
інституційних моделей,
пов’язаних із програмами
підготовки
державних
службовців, у т.ч. – дипло
матів5.
Таким чином, говорячи
про фах дипломата і перс
пективи розвитку дипло
матичної освіти, ми неми
нуче робимо висновок про
нагальну потребу удоско
налення існуючих інститу
ційних моделей підготов
ки дипломатів. Диплома
тична академія України

при МЗС України працює
саме над розробленням та
ких теоретикометодоло
гічних засад підготовки
дипломатів ХХІ століття.
Кожен державний службо
вець, у т.ч. і працівник дип
ломатичної служби, пови
нен прагнути підтримува
ти принципи терпимості,
взаємної поваги, мирного
співіснування, толерант
ності, плюралізму. Із ура
хуванням змін, що відбува
ються у сфері функціо
нального управління дип
ломатичною службою та її
інституційного розвитку,
виникає необхідність наб
лизити зміст і форми про
фесійного навчання дип
ломатів і державних служ
бовців, які займаються пи
таннями зовнішніх зносин,
до нових вимог і завдань
сучасного державного уп
равління. На сьогодні ми
перебуваємо в умовах
оновлення всієї системи
освіти на основі принципів
гуманізації, упроваджен
ня в навчальновиховний
процес нових інформацій
них технологій (НІТ), орі
єнтації на творчу діяль
ність, на особистість слу
хача, забезпечення дифе
ренціації та індивідуалі
зації навчання, формуван
ня головних засад інсти
туційноетичної моделі

підготовки дипло
мата6.
В основу профе
сійних стандартів
та оновленої інсти
туційної моделі під
готовки диплома
тів, фахівців у сфері
зовнішніх зносин,
необхідно закласти
компетентності, ін
ституційноетичні
моделі, необхідні
для реалізації освіт
ніх стандартів під
готовки нового по
коління диплома
тів. Ідеться про
практичну реалізацію зав
дань довгострокової стра
тегії на 20122016 рр. під
готовки державних служ
бовців для сфери зовніш
ніх зносин, що має забез
печити міцне підґрунтя
України як високорозви
неної, соціальної за своєю
сутністю, демократичної
держави, її інтегрування у
світовий економічний про
стір як країни з конкурен
тоспроможною економі
кою, здатною вирішувати
найскладніші
завдання
свого розвитку. Основні
характеристики підготов
ки дипломата: постійне
здобуття знань, виключен
ня оцінок, що претендують
на істинність узагальнень,
принципова відмова від
моноцентричних уявлень
на користь визнання спів
існування різних, що не
піддаються зведенню в
єдине ціле, наукових ідей,
стилів мислення, між яки
ми можливий продуктив
ний діалог.
Мета сучасної вищої
школи української дипло
матії – не тільки підготу
вати фахівця в певній сфе
рі діяльності або держав
ного управління. Ідеться
про формування диплома
та як особи, здатної та здіб
ної до різносторонньої
ефективної діяльності та

самовдосконалення протя
гом усього життя.
Отже, на початку ХХI ст.
ключового значення набу
ває саме особа дипломата,
її масштабність, належний
рівень освітньої підготов
ки та потенціал. Інакше ка
жучи, від дипломата по
трібно більше знань, інте
лекту і культури, оскільки
в повсякденних робочих
контактах межа ділового
та особистісного часто ви
являється досить умов
ною. Унікальність дипло
матичної професії та спе
цифіка умов роботи дип
ломата ХХI ст. виявляєть
ся перш за все в тому, що
сучасний дипломат висту
пає одночасно в багатьох
постатях – політика, пе
рекладача, аналітика, екс
перта, ученого, публіциста,

а інколи навіть профе
сійного актора. Це – вимо
га часу. І зовсім не буде пе
ребільшенням сказати, що
вона починає набувати ще
більшої ваги та значущості
в умовах глобалізації су
часного світу.
Можна передбачити зі
значною часткою впевне
ності, що в професії дип
ломата ХХI ст. повинні
зберегтися
традиційна
для неї спрямованість на
такі якості, як: широта
світогляду та мислення,
інтелектуальна глибина
дослідника, організатор
ський талант адміністра
тора, раціоналізм, мораль
ноетичні принципи, еру
диція, сприйнятливість
до нових реалій, худож
ній смак і патріотичний
ідеал.
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Проблеми, що нині існу
ють у підготовці кадрів для
дипломатичної
служби
України, можуть бути по
долані шляхом реального
розширення самостійно
сті, заохочення творчих за
думів, стимулювання мо
лоді. Високий професіо
налізм дипломата в сучас
ному світі – найважливіша
умова реалізації націо
нальних інтересів, забезпе
чення міжнародної ста
більності, прогнозування
зовнішньої політики дер
жави.
Підготовка дипломата в
жодному сенсі не може
вважатися завершеною.
Рівень його професійних
знань повинен постійно
перебувати в процесі онов
лення, перш за все, через
систему підвищення ква
ліфікації та самоосвіту. Го
ловне завдання – надати
можливість дипломатам
підвищити кваліфікацію
на спеціалізованих семіна
рах із різноманітних проб
лем сучасності, обміняти
ся досвідом і отримати
службову інформацію про
перспективи
розвитку
зовнішньополітичного
курсу держави. Саме цей
навчальний безперервний
процес успішно здійсню
ється на базі Дипломатич

ної академії України при
МЗС України.
Такі інноваційні підходи
в освіті багато в чому спо
нукають поновому погля
нути на завдання, які ми
перед собою ставимо в
підготовці сучасних дип
ломатичних кадрів та під
вищенні їх кваліфікації, і ті
завдання, які ми, так чи
інакше, вирішували дони
ні в процесі створення і
функціонування системи
підготовки та підвищення
кваліфікації кадрів для
дипломатичної
служби
України.
На початку нового сто
ліття постала проблема
створення ефективної
системи
забезпечення
якісного зростання кадро
вого потенціалу диплома
тичної служби України, з
урахуванням тенденцій
цивілізаційного поступу,
стратегічних
напрямів
розвитку держави та сві
тового освітнього досвіду.
А тому система підготов
ки кадрів для сфери зов
нішніх зносин повинна за
знати структурної та зміс
товної трансформації, і
першочергово – має бути
впроваджено оновлену мо
дель навчання дипломатів
– дипломатів ХХІ століт
тя.

АНОТАЦІЯ
Стаття присвячена актуальним питанням оновлення моделі підго
товки дипломатів в Україні, зокрема, удосконаленню професійної ети
ки державних службовців, на основі вивчення досвіду Канади, її інсти
туційноетичної моделі. Саме канадський досвід багато в чому є
цінним і корисним для нашої країни в контексті тих реформ державної
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Значення інформаційної діяльності
в реалізації інтересів
інноваційного розвитку і становлення
громадянського суспільства

Ілларія БАЧИЛО,
завідувач сектору
інформаційного права
Інституту держави і права
Російської академії наук,
доктор юридичних наук,
професор

(Закінчення.
Початок у №2)
Світ уже відчув, що без
надійного забезпечення
доступу громадян до ін
формації та сервісів, дос
тупних через Інтернет, ба
гато питань національного
розвитку і безпеки просто
втрачають сенс. Одним із
найбільш відомих, але не
єдиним аспектом цієї про
блеми є «цифровий роз
рив» (digital divide) – різ
ниця в можливостях між
тими, хто з огляду на тех
нічні, політичні соціальні
й економічні причини має
доступ до ІКТ, і тими, хто
такої можливості не має.
Масштаб цієї проблеми у
світі величезний, оскільки
цей розрив є не лише між
різними країнами, а й між
різними регіонами та со
ціальними групами всере
дині однієї країни. Світ ак

50

Олександр СОСНІН,
професор кафедри
управління суспільним
розвитком Національної
академії державного
управління при
Президентові України,
доктор політичних наук,
професор
тивно обговорює теми ін
формаційної рівності лю
дей, зокрема, тих, хто має
обмежені можливості, ген
дерну рівність з огляду на
процедури доступу жінок
до благ «інформаційного
суспільства» тощо.
Безумовно, формування
засад і умов входження до
загальносвітового інфор
маційного простору вима
гає від нас, перш за все,
чіткого викладення питан
ня щодо вирішення сукуп
ності названих та інших
проблем: свободи слова і
спілкування в Інтернеті,
доступу до інформації, га
рантій щодо інформацій
них прав людини взагалі,
захисту персональних да
них, контролю за транс
кордонною передачею да
них тощо. Нині виявляєть
ся, зокрема, що через не
доліки у правовому регу

люванні, корумпованість,
низькі професійні якості
та застарілі стандарти уп
равлінської діяльності ва
гомою загрозою в інфор
маційній сфері стають іно
ді самі органи державної
влади через свої дії або
бездіяльність.
Проблеми облаштуван
ня демократичних засад в
інформаційних відносинах
для нас, безумовно, не но
ві, але залишаються вкрай
актуальними, особливо в
умовах криз і соціальних
потрясінь, які переживає
сучасний світ. Підставою
для їх термінового вирі
шення є те, що інформація
та суспільство невіддільні
одне від одного за своєю
природою й онтологією.
Пізнання людиною навко
лишнього світу і самої себе
відбувається, як відомо,
унаслідок
сприйняття
об’єктивної реальності та
розуміння своєї ролі в
житті глобального світу,
аж до постановки завдань
щодо розкриття понять і
змісту його складових, зо
крема, і цих двох складо
вих соціуму заради запобі
гання їх диктатури у ХХІ
столітті. Інформація та
знання дедалі більше ста
ють найважливішим ре
сурсом і капіталом, визна
чаючи не лише прогрес ви
сокотехнологічних сегмен
тів економіки й культури, а
й характер трансформації
впливу на суспільний роз
виток різних політичних
структур і інститутів. Зок
рема, на формування в су

спільстві нової класократії
(від лат. сlassis – розряд),
теоретичні концепції та
практичні дії якої підпо
рядковано виділенню в су
спільстві нової великої со
ціальної групи (класу) ін
формократії (від лат. іnfor
mation – ознайомлення,
роз’яснення) та обґрунту
ванню їх авангардної, про
відної, панівної ролі від
носно інших груп грома
дян і держави в цілому.
Влада людей, які володі
ють інформацією, фактич
но повною мірою на сьо
годні дає про себе знати.
Розвиваючи інформатику
та інші науки й технології,
потреба в яких гостро від
чувається в громадянсько
му та інформаційному су
спільствах, зобов’язує дер
жавне управління передба
чати їхній вплив на всі
процеси розвитку, а також
можливість впливу через
них інформаційної дикта
тури з боку інших держав.
За таких умов, виконую
чи економічні та соціаль
нополітичні функції регу
лятора, держава повинна
адекватно реагувати на ве
личезну сукупність різно
манітних взаємовідносин в
інформаційній сфері, по
стійно розвивати й удоско
налювати право, яке стрім
ко змінюється під впливом
розвитку технологій. Так,
зокрема, відбувається юри
дична адаптація до швид
кого розвитку технологій,
використання таких її ат
рибутів, про які донедавна
взагалі не було чути, якот:

електронні
документи,
електронний підпис, елект
ронні послуги, цифрова
аудіо відеотехніка, мульти
медійні пристрої та інші
новації, що з’являються
майже щодень.
Назва процесу, який ми
за звичкою називаємо нау
ковотехнічною револю
цією (НТР), у певному ро
зумінні умовна відносно
розвитку ІКТ і ТЗКС,
оскільки революція згідно
з сучасним наукознавст
вом має початок і кінець у
зміні парадигм розвитку, а
те, що відбувається нині в
інформаційній сфері, кін
ця не має. Це послідов
ність революцій – комп’ю
терна, інформаційна, нано
технологічна, гуманітарна
тощо. Ми спостерігаємо
якісний стрибок у всій
системі практичного пере
творення світу сучасним
людством, і за таких умов
органічне «адсорбування»
впливу новітніх техноло
гій на повсякденне життя
традиційна мораль су
спільства не витримує. Усі
висновки та оцінки філо
софів і політологів лише
пов’язані з аналізом над
складної ситуації, в якій
органічно переплетено мо
ральнофілософські, со
ціологічні та інші аспекти
присутності людини у сві
ті. Навіть постановка про
блеми щодо моральносо
ціологічної визначеності
науковотехнічного прог
ресу виходить за межі
загальноприйнятних су
спільством оцінок. Ідеться
не про звичайне співстав
лення наукових знань як
головний чинник прогресу
з моральними оцінками, а
про те, що моральні, со
ціологічні й антрополо
гічні параметри та оцінки
необхідно досліджувати з
погляду на проблеми роз
витку засобів і технологій
комп’ютерної доби.

На сьогодні трансна
ціональні корпорації здат
ні за допомогою ІКТ зазда
легідь визначати левову
частку людських потреб у
продуктах, які вони вироб
ляють, утворюючи вакуум
у виборі людиною сенсу та
мети своєї діяльності. На
жаль, техніка заповнити їх
не може і, таким чином, ви
никає гостра потреба у ви
хованні світоглядних пог
лядів щодо розвитку нау
ковотехнічної сфери,
оскільки її могутність ак
тивно впливає на форму
вання фундаментальних
властивостей людини та
суспільства. За таких умов
суспільнополітичні нау
ки, зокрема, політологія,
філософія мають не умог
лядно, а дієво визначити
вектор розвитку таких
змін. Нинішні гуманітарні
дослідження вже визнача
ють сучасну техніку не як
знаряддєвоприкладну, а
як фундаментальну, як он
тотехніку, що створює но
вий просторовочасовий
континіум, нове сенсорне
середовище та засоби його
сприйняття через вірту
альність світу, тобто через
іншу технологічну озбро
єність. Саме тому, погоди
мося, що перш ніж розгля
дати стан та умови розвит
ку форм інноваційного
розвитку, слід розглянути
умови становлення засад
громадянського суспіль
ства в умовах інформа
ційнокомунікаційної ре
волюції, чітко визначитися
щодо розуміння тандему
інформаційного та грома
дянського. Хоча тому, що в
ньому визріває і реалізу
ється такий концепт, як
«воля» нації до розвитку
[1]. Зрозуміло, що за цих
умов головним завданням
національних еліт є вчасне
та передбачуване забезпе
чення організаційних форм
переходу від історично ви

роблених, але застарілих
цінностей свого народу,
стимуляції процесів су
спільного розвитку в істо
ричній перспективі. Не
дарма своїм найважливі
шим науковим досягнен
ням ХХ ст. американські
вченіекономісти назвали
не підготовку до польоту
людини в космос, не ядер
ну енергетику, телебачен
ня або Інтернет, не від
криття в генетиці, а ство
рення національної інно
ваційної системи [2], що
забезпечує їх світове лі
дерство.
Неузгодженість концеп
цій розвитку суспільства,
затягування процесів інно
ваційного розвитку, особ
ливо на стадії техноло
гічного оновлення, загро
жує нації виродженням.
Реальність такої перспек
тиви бачиш, коли встанов
люваний глобальний уні
формізм формує жорстку
вертикаль системи влади,
тотальний контроль за по
ведінкою людини за допо
могою засобів ІКТ, яких
досі не існувало. Він зрос
тає і підвищує, зокрема, за
лежність свободи людей
від наявності грошей, при
гнічує їх гідність. Фактич
но це стає вищою формою
рабства і, як наслідок, фор
мою масового поневолен
ня людини Мамоною – бо
гом багатства, жадібності,
користолюбства, грубої
чуттєвої насолоди тощо.
На сьогодні не лише ок
ремі люди, а й великі про
шарки суспільства поста
ють перед дилемою: або
бути конформними, або
виключеними, і одно
часно усвідомлюють,
що людство, як це вже
неодноразово відбува
лося, стало свідком не
вдалого нав’язування
стандартів життя, куль
тури, демократії... Так
само невдалими вияв

ляються спроби окремих
країн революційно пере
стрибнути природні етапи
свого еволюційного роз
витку. Історія не знає пози
тивних прикладів стриб
коподібного
переходу,
скажімо, від феодалізму
до стійкого, соціальноорі
єнтованого суспільства,
минаючи основні стадії
розвитку.
Перспектива повернен
ня з рабства раціоналіс
тичної логіки до свободи
духу нації та її громадян
надходить із ноосфери, із
розумінням потреби в но
вому соціальному устрої,
заснованому на духовній
свободі та вільних правах
громадян на інформацію,
достойне життя тощо, тоб
то, на облаштуванні засад
громадянського суспіль
ства. Утілення ноосферних
цінностей громадянського
суспільства в стратегію
глобального розвитку, хо
ча й детерміновано об’єк
тивно, потребує одночасно
сприяння їх людським ро
зумом в усіх сферах науко
вого пошуку, який знищує
фіксовану межу в сучасно
му розвиткові знань про
природу, про явища в
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ДОСЛІДЖЕННЯ
соціальному житті людини
та суспільства. Без усві
домлення людиною відпо
відальності за життя, не
тільки борючись за своє
біологічне або культуро
логічне виживання, а й за
збереження видової різно
манітності всього органіч
ного світу планети, соці
альний прогрес неможли
вий. Надзвичайно важли
вою є орієнтація суспіль
ства на дослідження вче
них, які поєднують техно
логічні прогнози, техно
логічний практицизм із
прискіпливою роботою со
ціологів, психологів, філо
софів, торуючи дорогу сво
єму народові у майбутнє.
Саме для цього потрібне
концептуальне розроблен
ня концепцій інноваційно
го розвитку держави –
крупної, винятково склад
ної соціальної системи в
умовах глобальних транс
формацій. Це багато в чо
му визначатиме
якість майбутніх
проектів, ефек
тивність їх реа
лізації та функ
ціонування. Пер
шочерговою ви
могою до такого
розроблення є їх
системна повно
та, тобто вклю
чення до них
усіх визначаль
них складових
процесів побудо
ви інформацій
ного та грома
дянського
су
спільств. Відзна
чимо, що неви
конання цих ви
мог найчастіше
обумовлене не
відсутністю нау
кового знання,
об’єктивної не
обхідності або
необхідної тех
нології, а невмін
ням і небажан
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ням управлінської еліти з
інженерною обов’язкові
стю виконувати найваж
ливіші умови працездат
ності соціуму, знижує
ефективність і прогресив
ність реформ і стає дедалі
небезпечнішим. У свою
чергу, невиконання вимоги
системної повноти в уп
равлінні системною транс
формацією карає соціум
усе більш масово та гли
боко.
Ми вважаємо, що саме
визначення такого базово
го поняття, як «концеп
ція», вже повинно систем
но і всебічно показувати
склад майбутньої концеп
ції. Отже, концепція – це
погляди, розроблені на ба
зі системної та якісної пов
ноти, на сутність, цілі (ме
ту), характер і можливості
майбутньої діяльності, а
також взяті за основу нау
кові й технологоконст
руктивні уявлення щодо

визначальних для цієї ді
яльність процесів (техно
логія, структура, організа
ція, управління, духовна
атмосфера, умови), засно
ваних на них пропозиціях,
способах, шляхах, засобах,
підготовці, функціонуван
ні, набутті та використанні
результатів, удосконалю
ванні, розвитку, включно із
загальною архітектурою
цієї сфери діяльності.
Визначають громадянсь
ке суспільство як «стан
суспільства, при якому всі
його інституції в сукуп
ності та взаємодії здатні
забезпечити саморегуля
цію і синергетику розвит
ку, співвідносячись із умо
вами конкретного історич
ного періоду розвитку в
оточенні інших геополі
тичних утворень планети
(держав)». Якщо один із
найпоширеніших варіантів
трактування громадянсь
кого суспільства пов’яза
ний із діяль
ністю недер
жавних
гро
мадських орга
нізацій, а дру
гий включає в
структуру гро
мадянського
суспільства
взаємодію дер
жави з бізне
сом і «третьою
силою»
(без
точного її виз
начення), то в
підсумку ство
рюється триві
альна модель.
У ній держава,
під якою вбача
ється не що ін
ше, як система
влади, залиша
ється за межа
ми громадянсь
кого суспіль
ства, і, як наслі
док, виникають
складні проб
леми їх прими

рення або протистояння,
можливо, навіть протибор
ство.
Спробуємо уявити склад
ні зв’язки складових гро
мадянського суспільства з
факторами інформатизації
сучасної країни та реак
цією останньої на можли
вість змін правових норм.
Виявлений зв’язок ін
ституцій громадянського
суспільства (у реальності
їх значно більше), напря
мів їхньої діяльності та
значимість для інформати
зації суспільства, а також
вплив права на процеси їх
розбудови потребують, бе
зумовно, більш глибоких
досліджень. Вони дають
змогу отримати якіснішу
картину формування та
значимості інститутів гро
мадянського та інформа
ційного суспільства, що
народжуються синхронно.
Можна з упевненістю
сказати, що дослідження
становлення таких інсти
тутів, як: виховання осо
бистості індивіда, як члена
суспільства; вибір органів
влади та інших форм де
мократії; справедливість і
законність; контроль над
діяльністю органів влади –
поки що розосереджено в
різних наукових напрямах.
Однак формування засад
для подальших інвестицій
у людський розвиток, фор
мування суспільної свідо
мості, суспільної думки,
добродійності та милосер
дя, авторитету, престижу
ідеї служіння Батьківщині,
інформування населення і
зворотний зв’язок, захист
безпеки громадянина че
рез боротьбу з корупцією,
правопорушеннями і зло
чинними діями підвищить
відповідальність громадян
за своє життя та життя
країни в цілому тощо. Ви
рішення названих проблем
лежить у площині науко
вої та практичної діяль

Зв’язок інституцій громадянського суспільства з факторами інформатизації й
об’єктами правового забезпечення цього зв’язку
Інституції громадянського Функціональна сфера впливу
суспільства (суб'єкти)
Індивід (громадянин, фізична
Усі сфери життєдіяльності
особа)
суспільства
Сім'я (родина)
Органи державної влади
Органи місцевого
самоврядування
Органи публічної влади

Права і свободи людини
Організація та управління
суспільними процесами,
забезпечення демократії,
законності, соціальності, безпеки
Реалізація функцій у визначених
сферах громадського життя

Господарюючі суб'єкти

Економіка, виробництво, послуги,
ринок

Об'єднання, союзи громадян 
недержавні організації;
правозахисні організації тощо
Партії, політичні об'єднання;
профспілки

Реалізація життєвих цілей громадян
– членів організацій

ЗМІ, інші форми масової
інформації

Забезпечення прямих і зворотних
потоків зв'язку інституцій
громадянського суспільства

Інфокомунікації, Інтернет

Середовище інформаційної нефор
мальної та формальної взаємодії
необмеженого кола суб’єктів
Сфера формування та підтримки
моральності, моралі, віри

Церква, конфесії

Політичні процеси, вплив на
політику й ідеологію суспільства

ності соціологів, політоло
гів, політиків, правознав
ців, різних дослідницьких
інститутів, можливо, спе
ціальних суспільних уста
нов, яких вимагає розви
ток громадянського су
спільства.
Державної та суспільної
уваги потребує також пог
либлене вивчення питань
розвитку інформаційного
національного простору як
суспільного інформацій
нокомунікаційного сере
довища. З огляду на те, що
воно, безумовно, належить
суспільству і дедалі більше
набуває для людини та су
спільства еволюційного
значення, це є виключно
важливою
проблемою.
Відносини, що виникають
в інформаційній сфері су
спільства на сучасному
етапі розвитку, об’єктивно
потребують розвитку ме

Важливі фактори інформатизації

Правова реакція

Формування активної креативної мислячої
особистості, ліквідація цифрової нерівності;
фактор готовності людини до нових умов
існування
Державна інформаційна політика;
"електронний уряд"; інноваційні процеси на
основі можливостей сучасних ІКТ

Захист прав, свобод та інтересів людини,
громадянина, безпека особистості;
забезпечення доступу до інформації, інших
інформаційних прав
Розвиток інформаційного законодавства,
порядок використання інформаційних
ресурсів, забезпечення інформаційної
безпеки цивільного суспільства, контроль
Вплив на формування і реалізацію
Забезпечення прозорості правового статусу і
державної політики, мобілізація активності форм діяльності в просторі громадянського
громадян
суспільства
Баланс інтересів організацій, людини і
Освоєння інформаційного простору,
суспільства, забезпечення іміджу економіки формування гарантій інтересів споживачів,
країни
безпека бізнесової діяльності
Формування цілей за інтересами,
Нормативноправова основа розширення
соціальних страт у сфері освіти, культури
сфер дії, з метою отримання позитивних
результатів для громадянського суспільства
Консолідація громадян за політичними
Забезпечення волі, креативності, партнерства
інтересами, цілями розвитку суспільства;
в ім'я інтересів громадянського суспільства
ліквідація ознак приватноправових
організацій
Підвищення інформування громадян
Законодавче регулювання ролі носіїв інтересів
суспільства, органів державної влади та
громадянського суспільства, його структур та
місцевого самоврядування й інших
інститутів
суб’єктів; фактор відкритості та гласності
Доступність інформації; поширення знань; Припустимий і можливий вплив на екологію
зміна форм взаємодії на базі ІКТ
інформаційного середовища
Зниження конфліктності, недовіри людей
один до одного, розвиток гуманної моралі
та моральності

тодів правового регулю
вання – інформаційного
права [3]. Це, зокрема, ві
дображено в декларації
Довіля. У ній зазначено,
що на сучасному етапі су
спільнополітичного роз
витку країн світу робота з
інформацією та знаннями
вимагають змін і залучен
ня до управління ними фа
хово підготовлених свідо
мих громадян, які самі по
собі об’єктивно стають
стратегічним
ресурсом
країн, умовою розвитку
людини, народів і держав,
обумовлюють спромож
ність націй і людства вза
галі до інноваційної діяль
ності і, як наслідок, до по
зитивного суспільнополі
тичного розвитку грома
дянського та інформацій
ного суспільств.
В основі вирішення наз
ваних проблем забезпечен

Підтримка цієї форми суспільних контактів,
партнерства різних конфесій в ім'я благ
людини та людства

ня виконання таких умов є
низка питань, які вимага
ють більш чіткої методо
логії із закріпленням пра
вової підтримки щодо по
рядку відносин усіх акто
рів діяльності в суспіль
стві. Такий підхід повинен
передбачати відповідь на
запитання про те, як зв’я
зати інституції (структу
ри) громадянського су
спільства з його інститута
ми (напрямками і форма
ми діяльності), з одного
боку, і забезпечити кожно
го громадянина суспіль
ства визначеними повною
мірою – конституційно,
правами й обов’язками в
інформаційній сфері. Саме
тут, безумовно, формують
ся засади політикоправо
вої моделі організації май
бутнього суспільства. Не
викликає сумнівів, що роз
виток засад інформаційно

го права відіграватиме де
далі важливішу роль і саме
тому найближчим часом
воно стане повноцінною
сферою права.
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будівничий Української держави
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доктор політичних наук,
професор Інституту
міжнародних відносин
Київського національного
університету імені
Тараса Шевченка
(Закінчення.
Початок у № 2)
Міністр закордонних
справ Дмитро Дорошенко
особисто забезпечив успіш
не підписання 7 серпня
1918 р. попередньої угоди
між Українською держа
вою і Військом Донським.
Спільні політичні інтере
си, пов’язані з протистоян
ням більшовицькій Росії,
сприяли компромісному
врегулюванню територі
альних суперечок. Після
довгих дебатів було вирі
шено, що міждержавний
кордон проходитиме «ос
таннім адміністративним
кордоном, що відмежовує
Україну від колишньої об
ласті Війська Донського,
тобто між останньою, Ка
теринославською, Харків
ською і Воронезькою гу
берніями», із невеликим
відхиленням у районі Ма
ріуполя на користь Украї
ни [3, с. 134]. Українське на
селення на території Вій
ська Донського дістало «всі
права щодо своєї мови,
школи й культури, як і всі
інші громадяни, які нале
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жать до козацького стану»
[12, арк. 3].
Значної уваги Д. Доро
шенко надавав відносинам
із проголошеною 28 січня
1918 р. Кубанською Народ
ною Республікою, де меш
кали 3 млн. етнічних укра
їнців, а сам регіон був стра
тегічно важливим для Ук
раїни з погляду забезпе
чення торговельноеконо
мічних відносин і відвер
нення агресії з його тери
торії Добровольчої армії
А. Денікіна. До Києва 28
травня 1918 р. прибула ку
банська делегація на чолі з
головою Законодавчої Ра
ди М. Рябоволом, що мала
обговорити питання про
можливість
об’єднання
Кубані з Україною.
Оскільки визначальним
чинником у вирішенні цієї
проблеми було надання
військової допомоги ку
банцям для визволення від
більшовиків Катеринода
ра, Д. Дорошенко запропо
нував здійснити десантну
операцію силами дислоко
ваної на Харківщині Окре
мої Запорізької дивізії ге
нералмайора О. Натіїва.
Міністрові вдалося отри
мати дозвіл від німецького
командування на проведен
ня акції, але внаслідок са
ботажу з боку проросійсь
ких урядовців її вчасне
здійснення було зірване, а
Кубанська Законодавча
Рада відкинула 23 червня
проект
федеративного
об’єднання з Україною й
висловилася на користь
союзу з А. Денікіним.
Предметом особливої
турботи Д. Дорошенка на
міністерській посаді стало
кримське питання, оскіль

ки створений за сприяння
німців уряд півострова на
чолі з генераллейтенан
том М. Сулькевичем зай
няв відверто антиукраїн
ську позицію. Спершу мі
ністр спробував діяти че
рез Берлін, звернувшись
до німецького уряду з но
тою від 30 травня 1918 р. У
ній положення 3го Уні
версалу Центральної Ради,
де Крим не було включено
до складу УНР, пояснюва
лося таким чином, що цей
документ «зазначив тільки
головні частини українсь
кої території, маючи на
увазі, що ті землі, в яких
українська людність не має
абсолютної більшості, при
єднаються пізніше... Такий
спосіб установки кордону,
– наголошувалося в ноті, –
пояснюється також і тим,
що тоді УНР розглядалася
тільки як федеративна час
тина Росії… Нині ж, коли
остаточно стала Україна на
шлях цілковитої політич
ної незалежності, зв’язок з
Кримом, як федеративною
одиницею може увірвати
ся цілком» [11, арк. 60].
Щоб запобігти цьому,
Д. Дорошенко пропонував
приєднання Криму до Ук
раїни на автономних заса
дах. Однак офіційний Бер
лін став на позиції невтру
чання, а кримський уряд
розпочав переслідування
субсидованих Києвом ук
раїнських громад і преси,
відмовляючись
навіть
приймати державні доку
менти українською мовою.
Тоді Дорошенко в сере
дині серпня 1918 р. наполіг
на проголошенні урядом
«митної війни»: «За пару
тижнів ціни на всі продук

ти в Криму страшенно під
скочили, – згадував пізні
ше він. – Урожай почав
гнити без консервування,
становище садівників зро
билося катастрофічним».
До того ж, на межі зриву
опинилися поставки з Кри
му в Німеччину продуктів
харчування.
Зрештою, 6 вересня 1918 р.
генерал В. Гренер звернув
ся до Ф. Лизогуба з телегра
мою, пропонуючи для вре
гулювання кримського пи
тання провести в Києві пе
реговори за участю всіх
зацікавлених сторін. Укра
їнський прем’єрміністр
погодився за умови безпо
середнього звертання крим
ського уряду. Сулькевич М.
змушений був капітулюва
ти, і 18 вересня Рада Мі
ністрів України, співчува
ючи тяжкому становищу
населення Криму, виріши
ла тимчасово припинити
«митну війну», а також
зняти митний догляд із
вантажів, що прямували з
України на півострів [8,
арк. 254255].
До Києва прибула крим
ська делегація в складі
міністрів А. Ахматовича,
М. Чарикова і Л. Фрімана,
однак вони всіляко нама
гались обійти питання про
державну належність пів
острова. Тоді Д. Дорошен
ко заявив про невизнання
кримської делегації компе
тентною виявляти волю та
бажання населення півост
рова і зажадав прибуття
представників його голов
них етнічних груп. Після
довгих і бурхливих перего
ворів 12 жовтня було до
сягнуто порозуміння й ви
роблено прелімінарні умо

ви договору, за яким Крим
входив до Української дер
жави на правах автономно
го краю. До компетенції
Києва передавалася зов
нішня та митна політика,
керівництво армією й фло
том, спільними ставали фі
нансова система, експлуа
тація засобів зв’язку. Крим
зберігав власні парламент,
уряд і бюджет, територі
альний принцип форму
вання війська і статссек
ретаря у справах півостро
ва при Раді Міністрів Ук
раїни. Німецька сторона
погодилася передати Киє
ву судна Чорноморської
ескадри [10, арк. 90]. Од
нак реалізація угоди була
зірвана висадкою на пів
острові десанту Антанти та
підрозділів Добровольчої
армії.
Таку ж жорстку позицію
Д. Дорошенко зайняв і в
питанні про фактичну
анексію 9 квітня 1918 р.
Румунією Бессарабії, на
полягаючи на політично
автономній належності ос
танньої Україні, «до чого
вона, Україна, має всі пра
ва і чого бажає величезна
більшість Бессарабії». У
ноті Бухаресту від 5 черв
ня 1918 р. керуючий МЗС
аргументовано доводив,
що «Бессарабія... була в
найтісніших економічних і
політичних зносинах з
найближчою своєю сусід
кою Україною», а тому Ру
мунія не має жодних прав
на цей регіон [3, с. 142].
Оскільки румунська сто
рона вступила в безпред
метну полеміку, 11 травня
за наполяганням Д. Доро
шенка було видано наказ
«Про заборону вивозу то
варів до Румунії і Бесса
рабії», доки не буде «вре
гульоване питання про до
лю Бессарабії, право
мочність її приєднання».
Проте «митна війна» з Ру
мунією, як і в кримському

випадку, тривала недовго,
7 серпня 1918 р. до Києва
прибула спеціальна ру
мунська місія на чолі із
заступником міністра за
кордонних справ. З огляду
на можливість встановлен
ня, шляхом нормалізації
відносин із Румунією, без
посередніх контактів із
представниками Антанти в
Яссах чи Бухаресті, Доро
шенко наполіг на укла
денні торговельної угоди.
Водночас міністра спіт
кала прикра невдача в
справі ратифікації Австро
Угорщиною Брестського
мирного договору та ре
алізації таємного додатку
до нього щодо створення
автономного українського
коронного краю в складі
Східної Галичини і Північ
ної Буковини. Завдяки «зу
силлям» габсбурзького пос
ла в Києві графа Й. Форга
ча, відомого своїми анти
українськими настроями,
віденський уряд під приво
дом невчасного виконання
Україною продовольчих
поставок анулював таємну
угоду (український при
мірник таємної угоди був
спалений у Берліні в при
сутності
австрійського
посла 16 липня 1918 р.) і
всіляко зволікав із рати
фікацією мирного догово
ру. Дорошенко навіть вирі
шив оприлюднити пробле
му, що виникла, в офіцій
ному повідомленні, а по
тім, узявши всю відпові
дальність на себе, піти у
відставку, проте справа до
цього не дійшла.
Напередодні очевидної
воєнної поразки Централь
них держав Д. Дорошенко
здійснив низку кроків,
спрямованих на порозу
міння з Антантою, зокре
ма, ініціював відрядження
надзвичайних диплома
тичних місій до Великої
Британії й США (І. Корос
товець) та Франції (М. Мо

гилянський), а також асиг
нування урядом 2 млн. карб.
на інформаційну діяль
ність за кордоном [9, арк.
1617]. Водночас міністр
активізував контакти з дія
чами опозиційного Україн
ського Національного Со
юзу щодо їхнього вход
ження до складу уряду, на
полягав перед П. Скоро
падським на демократи
зації внутрішньополітич
ного курсу та зміцненні
його національного харак
теру «не на словах, але на
ділі». На посаду голови Ра
ди Міністрів він протегу
вав кандидатури відомих
науковців і громадських
діячів Д. Багалія, І. Шрага
та свого дядька – Петра
Дорошенка. Але всі вони
під різними приводами
відмовилися, і вступ до Ра
ди Міністрів 24 жовтня
шести членів УПСФ від
бувся вже без участі Д. До
рошенка [4, с. 345347].
Двома днями раніше він
виїхав до Берліна, щоб до
мовитися про залишення
німецьких військ в Україні
до остаточного формуван
ня національної армії, а та
кож дислокацію в Півден
ній Холмщині двох ні
мецьких дивізій після ви
ведення австрійських час
тин, із запровадженням ук
раїнської цивільної адмі
ністрації. Дорошенко не
лише позитивно вирішив
обидві проблеми, а й до

мігся згоди Берліна на
дипломатичні контакти
Української держави з Ан
тантою, проте внаслідок
поразки Німеччини у війні
ці здобутки виявилися
ефемерними.
Із Берліна Д. Дорошенко
виїхав до Берна для зу
стрічі з італійським пре
м’єром В.Е. Орландо, але
по прибутті до Швейцарії
дізнався про кардинальну
зміну зовнішньополітич
ного курсу України (гра
мота П. Скоропадського
про федеративне об’єднан
ня з небільшовицькою Ро
сією від 14 листопада),
зміну складу уряду та свою
відставку. Новий міністр
закордонних справ – Г. Афа
насьєв звинуватив свого
попередника у «державній
зраді», а як привід для
звільнення було викорис
тано його приватні кри
тичні висловлювання в
Берліні щодо доцільності
федеративного курсу у
взаєминах із Росією.
Дорошенко вирішив не
гайно повернутися в Ук
раїну, щоб утримати геть
мана від розпалювання
громадянської війни та
виступити посередником
між ним і Директорією.
Однак коли ексміністр
дістався Волині, наді
йшли звістки про зречення
П. Скоропадського, тому з
огляду на підозріле став
лення до себе з боку нової
влади (окремі
члени Директо
рії навіть напо
лягали на ареш
ті Д. Дорошенка
як «гетьманця»),
а також мораль
ну й фізичну
втому він оста
точно вирішив
відійти від по
літики і вдатися
до улюбленого
заняття – нау
Берлін на початку ХХ ст.
коволітератур
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ної праці. Дорошенко
швидко закінчив книгу про
М. Костомарова, написав
кілька популярних бро
шур та історію галицької
«руїни» 19141917 років.
Але в січні 1919 р., за
пропозицією декана бого
словського факультету Ка
м’янецьПодільського дер
жавного університету
В. Біднова, Д. Дорошенко
подав прохання до мініс
терства народної освіти
про призначення його при
ватдоцентом згаданого
вузу. Міністр і водночас
ректор університету І. Огі
єнко задовольнив подання,
і 22 січня 1919 р. Дорошен
ко виїхав до Кам’янцяПо
дільського. Там його залу
чили до роботи в спеці
альній комісії зі з’ясування
обставин Хотинського пов
стання проти румунської
окупації, а на початку квіт
ня він у складі закупівель
ної комісії вирушив до Га
личини й Чехії для прид
бання
університетської
друкарні. Через загрозливе
становище на українсько
більшовицькому фронті
Д. Дорошенко залишився
в Празі, а в середині серп
ня 1919 р. дав згоду очоли
ти місію Українського Чер
воного Хреста на Балканах
з осередком у Белграді, що
мала сприяти поверненню

Кам’янецьПодільський державний університет та його тогочасний ректор І. Огієнко

на батьківщину українців
військовополонених.
Проте налаштовані про
російськи сербські урядові
кола чинили всілякі пе
решкоди діяльності місії,
не визнаючи як її офіцій
ного статусу, так і незалеж
ної УНР. До кінця жовтня
1919 р. через Белград – Ру
мунію до України вдалося
переправити лише близько
півтисячі зареєстрованих
військовополонених [16,
арк. 8]. Тоді Дорошенко
запропонував Централь
ній організації Українсько
го Червоного Хреста у Від
ні перенести місце перебу
вання балканської місії до
Бухареста, де активно дія
ло фактично визнане ру
мунською владою посоль
ство УНР на чолі з К. Ма
цієвичем. Дорошенкові без
проблем вдалося дістати
офіційний дозвіл на тран
зит полонених через Угор
щину та Ру
мунію до Ка
м’янцяПо
дільського
та в стислий

Прага. Перша половина ХХ ст.
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термін організувати робочі
контакти з місцевою ру
мунською владою.
Проте, через брак коштів
на початку 1920 р. йому
довелося ліквідувати мі
сію, а справу опікування
над полоненими передати
військовому аташе УНР у
Румунії – генералполков
нику С. Дельвігу. У подаль
шому Дорошенко присвя
тив себе науковоакадеміч
ній діяльності, хоча пов
ністю відмежуватися від
політики так і не зміг: у
грудні 1920 р. увійшов до
Ради присяжних новоство
реного у Відні Українсько
го союзу хліборобівдер
жавників (УСХД), що ста
вив своєю метою боротьбу
за відновлення суверенної
Української держави з кла
сократичним ладом у фор
мі традиційного гетьмана
ту. Після приєднання до
УСХД наступного року
П. Скоропадського особи
сті відносини Д. Дорошен
ка й ексгетьмана помітно
поліпшилися.
У 1922 р. Дорошенко

став редактором берлінсь
кого «Українського слова»,
а наступного року його бу
ло обрано професором Ук
раїнського вільного уні
верситету (УВУ) і Карло
вого університету в Празі
по кафедрі української іс
торії та членомкореспон
дентом Вищої школи сло
в’янських досліджень Лон
донського університету.
Учений публікує тритом
ник «Слов’янський світ в
його минулому і сучасно
му» (Берлін, 1922), уза
гальнюючу працю «Огляд
української історіографії»
(Прага, 1923), ґрунтовні й
багатопланові «Мої спо
мини про недавнєминуле
(19141920)» (Львів, 1923
1924), завершує рукопис
фундаментального
до
слідження «Історія Украї
ни. 19171923 рр.» (перша і
друга частини вийшли в
Ужгороді в 19301932 рр.).
Коли влітку 1926 р. зав
дяки зв’язкам і клопотан
ням П. Скоропадського в
Берліні відкрився Ук
раїнський науковий інсти

Група засновників і прихильників Музею визвольної боротьби України (МВБУ)
на Міжнародному бібліологічному конгресі в Празі 1926 р.
Перший праворуч – Д. Дорошенко

Портрет Д. Дорошенка у залі Вченої Ради
Дипломатичної академії при МЗС України

тут, його директором, на
пропозицію В. Липинсько
го, було призначено Д. До
рошенка. Він одразу ж
відмовився від партійної
кадрової політики, прагну
чи залучити до установи
наукові сили різних по
літичних орієнтацій, що
дало змогу виконати низку
оригінальних дослідниць
ких проектів. Однак на

Нарис історії України Дмитра
Дорошенка – одного з най
визначніших істориків ХХ ст. –
подає огляд процесу розвитку
української державності. У
книзі вміщено вичерпні істо
ричні відомості практично про
всіх гетьманів України. Чима
ло сторінок твору висвітлюють
факти і події, які відсутні в
роботах М. Грушевського,
М. Аркаса, М. Костомарова
та інших істориків

прикінці 1931 р. загостри
лися відносини між ним
і заступником куратора
(вже згадуваного генерал
лейтенанта В. Ґренера) –
О. СкорописомЙолтухов
ським, який наполягав на
перетворенні Інституту в
пропагандистський зак
лад.
Дорошенкові довелося
повернутися до Праги, де
він підготував до друку
двотомний «Нарис історії
України» (Варшава, 1932
1933), що став, по суті, пер
шим повноцінним універ
ситетським курсом вітчиз
няної історії, поданої як
процес розвитку українсь
кої державності. У 1936
1939 рр. учений очолював
кафедру історії всесвітньої
церкви православного фа
культету Варшавського
університету, а з початком
Другої світової війни по
вернувся до Праги і про
довжив викладання історії
України в УВУ. Серед його
наукових праць цього пе
ріоду варто відзначити мо
нографії «З історії україн
ської політичної думки за
часів світової війни» (Пра
га, 1936) та «Православна
церква в минулому й су
часному житті українсько
го народу» (Прага, 1940).
Із перенесенням УВУ

після завершення Другої
світової війни до Мюнхена
Д. Дорошенко також пере
їздить до Баварії, де про
довжує читати свої лекцій
ні курси й на громадських
засадах очолює Українсь
кий Червоний Хрест. Зі
створенням у 1945 р. в Аугс
бурзі Української вільної
Академії наук ученого бу
ло обрано її першим прези
дентом. У цьому ж місті
вийшли його лекції «Істо
ріографія України» (1946)
та дослідження «В’ячеслав
Липинський і його думки
про українську націю і дер
жаву» (1946), а загальний
науковий доробок сягнув
близько 1 тис. публікацій з
історії України, її культу
ри, церкви, літератури, зов
нішньої політики, історіо
графії, слов’янознавства. У
1947 р. Дорошенко, прий
нявши запрошення Він
ніпезької колегії Св. Анд
рія, виїхав до Канади і в
якості професора викладав
історію України, продов
жуючи очолювати УВАН,
також видав «Мої спо
мини про давнєминуле
(19011914)» (Вінніпег,
1949). Помер Д. Дорошен
ко 19 березня 1951 р. і по
хований у Мюнхені.
Якщо розбудова Україн
ської держави вимагає ви
сокого рівня національної
свідомості її народу, а у
формуванні національної
пам’яті неабияку роль ві
діграє історична наука, що
разом із етнографією й
фольклористикою визна
чає структуру національ
них вартостей, то науко
вий доробок і особистий
внесок Д. Дорошенка у
справу відродження укра
їнської державності варті
гідного вшанування.
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Пам’ятний візит
до школи ХХІ століття
Генеральна дирекція з обслуговування іноземних
представництв спільно з Міністерством закордонних
справ України продовжують активно знайомити предс
тавників зарубіжних дипломатичних місій з Україною.
Цього разу іноземним гостям, на прикладі гімназії
біотехнологій №177 Cолом’янського району м. Києва,
запропонували дізнатися, як в Україні діє система
освіти. На гостину до столичних гімназистів завітали
дружина Міністра закордонних справ України Наталія
Грищенко, Надзвичайні і Повноважні Посли Соціаліс
тичної Республіки В’єтнам та Аргентинської Республі
ки, дружини послів Грузії, Королівства Данія, Рес
публіки Індія, Італійської Республі
ки, Республіки Корея, Китайської
Народної Республіки, Республіки
Молдова, Федеративної Республіки
Нігерія, Королівства Нідерландів,
Ісламської Республіки Пакистан,
Португальської Республіки, Сполу
чених Штатів Америки, Турецької
Республіки, Швейцарської Конфеде
рації, Федеративної Республіки Ні
меччина, Федеративної Республіки
Бразилія, дружини Тимчасового По
віреного у справах Республіки Узбе
кистан та заступника Посла Респуб
ліки Польща, а також мати Надзви
чайного і Повноважного Посла Ма
лайзії.
Справжній урочистий прийом
влаштувала для почесних відвіду
вачів гімназійна родина. «Welcome to
our school! Guten Tag! Dzien dobry!
Bonjour! Salaam aleihum! Buon gior
no!..» – так вітали іноземних гостей
юні кияни. Лунала музика, традицій
но зустрічали запашним короваєм.
Учні та викладачі бажали гостям здо
ров’я, злагоди, добра та гостинно зап
рошували до кабінетів, де панує світ
біотехнологій. Як наголошували гім
назисти: «Він ототожнює прогрес на
всій землі».
Гостям розповіли, що гімназію
№177, яка бере участь у проекті
Міносвіти «Школа XXI століття»,
по праву називають навчальним зак
ладом майбутнього. Господарі пиша
ються власним іміджем, поглиблено
навчаючи одному з найпрогресивні
ших у світі наукових напрямів –
біотехнологіям. Директор гімназії
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Ірина Сташевська ознайомила присутніх з історією
освітнього закладу, характером його роботи, інтегруван
ням урочної та позаурочної сфер діяльності, значенням,
яке приділяють оздоровчим процесам та розвитку мате
ріальнотехнічної бази. Шановні пані побачили в дії сис
тему навчальновиховного процесу школи повного дня,
в якому намагаються створювати оптимальні умови для
індивідуального, духовного, соціальнокультурного і
творчого розвитку кожного учня. Як зазначила дирек
тор, така школа вирішує важливу нині проблему зайня
тості батьків.
Цього року гімназія відзначає 50річчя. Її було створе
но у 1962 р. як трудову політехнічну
школу з виробничим навчанням у
складі 911 класів. У 1969 р. до шко
ли перевели початкові класи. Нав
чальний заклад у 1972 р. став одним
із перших на території УРСР, де зап
ровадили кабінетну систему. У 1975
р. тут відкрили класи з поглибленим
вивченням хімії. Заклад отримав
статус спеціалізованої школи з пог
либленим вивченням біотехнологій
2004 р., а 2008го – статус гімназії.
Сьогодні, за словами директора, тут
навчаються 650 учнів і працюють 67
педагогів.
«Спеціалізація у нас розпочина
ється з першого класу. Батьки оби
рають для своїх дітей гуманітарну
чи науковоприродничу спрямова
ність, – розповіла вчитель початко
вих класів Ганна Яковенко. – Проте,
ще з дитячого садочка майбутні
гімназисти мають можливість зай
матися в підготовчому гуртку».
Навчальний процес базується на
програмі загальноосвітньої школи.
Але, за словами директора, статус
гімназії дає можливість суттєво роз
ширити перелік навчальних пред
метів з основних профілів навчання
– біотехнологічного, суспільногу
манітарного та іноземної філології.
У старших класах з учнями спеціа
лізованого біотехнологічного нап
ряму займаються викладачі Інсти
туту біотехніки НТУУ «КПІ». Час
тина занять проходить безпосе
редньо на базі їхніх наукових лабо
раторій. До речі, випускники гімна
зії потім продовжують навчання

вже в стінах Київського політеху, або
стають студентами Національного
університету ім. Т. Шевченка, Націо
нального медичного університету
імені О.О. Богомольця та інших ви
щих навчальних закладів України.
Гімназія працює за індивідуаль
ним робочим планом. Для кожного
класу є свій режим дня. Після закін
чення уроків державного стандарту
діти обідають, гуляють на свіжому
повітрі. У закладі передбачено три
разове харчування, а для наймен
ших школяриків – ще й денний сон.
У другій половині дня розпочи
нається так звана самопідготовка.
Під керівництвом учителів діти ви
конують домашні завдання до 1718
години. Потім – заняття за інтереса
ми. До послуг любителів мистецтва
– 2 театри, хореографічні, вокальні, художньоестетичні
студії. Для «технарів» – науководослідницькі та науко
вотехнічні гуртки. Діють різні спортивні секції.
Дружинам Послів показали навчальні кабінети, де ви
користовуються електронні інтерактивні дошки; лабора
торії з біології та лінгафонні кабінети; спальні та ігрові
кімнати; медичний блок, де є кабінет аромотерапії; студії
акторської майстерності та хореографії; інтернетбіб
ліотеку, спортивний і тренажерний зали. Побували гості
й на уроках. Послухали молодших школярів, поспілку
валися зі старшокласниками. Дізнавалися, чи задоволе
ні діти навчанням, до якого вузу планують вступати, чи
мають на меті згодом займатися наукою за кордоном?
Завершився екскурсійний маршрут у конференцзалі,
де присутні обмінялися враженнями від побаченого та
почутого.
На запитання шановних пані, скільки ж коштує нав
чання, директор зазначила, що школа є державною, але
батьки можуть виступати спонсорами. «Наше головне
завдання – виховати особистість. І ми впевнені, що
діти – це наші зірочки, – сказала Ірина Сташевська. –
Робота гімназії – це спільна праця педагогів, учнів,

батьків та інших наших співробіт
ників».
Звертаючись до гостей, директор
висловила сподівання на майбутню
міжнародну співпрацю, за якої учні
могли б обмінюватися досвідом і
знаннями із зарубіжними однолітка
ми, пізнавати світ.
Іноземні пані не приховували сво
го захоплення. «Це унікальний зак
лад за навчанням та інфраструкту
рою. І дуже важливо, що це – дер
жавна, а не приватна установа, – ска
зала дружина Посла Індії Шаліні
Чалія Чандер. – Мені цікаво було ді
знатися, як проводять профорієнта
ційний тест для визначення гумані
тарних чи природничих здібностей
дитини».
Дружину Посла Нідерландів Мар
гарет ВолтерсГонгрейп вразило те, що діти так рано
навчаються за спеціалізацією. «У моїй країні школярі
обирають профіль років у 13», – сказала вона.
«Я сама випускниця такої ж зразковопоказової фізи
коматематичної школи, до речі, імені Т. Шевченка, але у
Ташкенті. Дуже важливо, що гімназія готує випускників,
у першу чергу, для українських вузів, щоб ваші діти ста
ли самодостатніми і реалізувалися у своїй країні», –
відзначила дружина Тимчасово Повіреного у справах
Республіки Узбекистан.
Представниці Молдови гімназія нагадала одну зі шкіл
Брюсселя, де 12 років тому вчилися її доньки. «Схоже на
це приміщення, такий же режим роботи. Вільне спілку
вання між учителями та дітьми. Я бажаю гімназії
процвітання та удачі в такій важливій справі, як вихо
вання й освіта дітей», – додала вона.
Дружина Міністра закордонних справ України Ната
лія Грищенко подякувала товариству гімназії за чудову
можливість продемонструвати, на якому рівні має пере
бувати освіта в Україні. «Напевно, всім присутнім було
цікаво порівняти цю гімназію зі школами в інших
країнах. І ми дуже пишаємося, що в нас є такі заклади
ХХІ століття, де нав
чається майбутня нау
кова еліта не лише Ук
раїни, а й світу».
На згадку про візит
леді
презентували
шкільній бібліотеці
книги про свої країни та
зізналися, що чекають
на майбутніх випуск
ників у гості. «Ми буде
мо приймати вас із та
ким же теплом, яке від
чули у вашій гімназії»,
– запевнили зарубіжні
гості.
Леся САВЧИН
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АРХІВАРІУС

Архівні документи
доби Директорії
Рубрику веде доктор
історичних наук,
професор
Ірина МАТЯШ

№ 31 Наказ по посольству УНР у Австрії
про кадрові призначення
Відень 1 липня 1919 р.
§ 1. Пан Радник Посольства [Я.] ТокаржевськийКара
шевич згідно наказу п[ана] Міністра Закордонних Справ
переводиться сього числа на посаду Радника Посольства в
Царьгороді1.
§ 2. Пан Старший Секретар Посольства В. Полетика
згідно наказу п[ана] Міністра Закордонних Справ з сього
числа призначається Радником Посольства у Відні.
Посол Української Народньої Республіки у Відні
В. Липинський
Перший Секретар
Трохимов
ЦДАВО України, ф.3581, оп.3, спр.2, арк.37. Машинопис. Оригінал.

№ 35 Наказ міністра закордонних справ УНР
В. Темницького про кадрові перестановки
у посольстві УНР у Фінляндії
Відень, 25 липня 1919 р.
§ 1) П[ану] Миколу Залізняка призначаю тимчасово,
до затвердження Директорією, виконуючим обовязки
повіреного в справах Української Народньої Республики
при правительстві Фінляндії з днем 1 серпня 1919 року,
одночасно звільняю з тим самим днем від виконування
обовязків повіреного в справах Української Народньої
Республики при правительстві Фінляндії п[ана] Конс
тантина Лоського, Голову Надзвичайної Місії УНР в
Швеції.
§ 2) Звільняю з посади Секретаря Посольства Українсь
кої Народньої Республики в Фінляндії п[ана] Петра Сли
венка з днем 1 серпня 1919 [року] з тим, що повірений в
справах УНР при правительстві Фінляндії може лишити п
Сливенка при Посольстві позаштатним урядовцем, з побо
рами після умови.
§ 3) Призначаю п[ана] Миколу Чечеля Секретарем По
сольства УНР в Фінляндії з днем 1 серпня 1919 р.
§ 4) Звільняю п[ана] Д[окто]ра Веліо Мансікка з посади
перекладача Посольства УНР в Фінляндії з днем 1 серпня
1919 [року], з тим, що повіряний2 в справах УНР при пра
вительстві Фінляндії може лишити п[ана] Мансікка позаш
татним урядовцем, з поборами після умови.
§ 5) Молодшего урядовця Посольства УНР у Відні
п[ана] Володимира Залізняка переводжу на службу до
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Посольства УНР в Фінляндії з днем 1 серпня 1919
р[оку] на штатну посаду перекладача, з титулом аташе
посольства.
Підписав3 Міністр Закордонних Справ
В. Темницький в[ласною] р[укою]
З оригіналом згідно:
А. Жук
Завідуючий Канцелярією МЗС4
ЦДАВО України, ф.3581, оп.3, спр.8, арк.16. Машинопис.
Засвідчена копія.

№ 36 Постанова Директорії УНР ухвалена
РНМ УНР про надіслання до Італії місії
у справі евакуації з країни військовополонених
українців, штати місії та асигнування
коштів на її утримання
25 липня 1919 р.

1. Вислати до Італії в справі евакуації з Італії військо
вополонених українців.
2. Склад місії та розмір коштів на її утримання визна
чити згідно з доданим до цього штатом місії.
3. Доручити Військовому Міністру в порозумінні з
Міністрами Народнього Господарства та Закордонних
Справ дати місії відповідну інструкцію.
4. Асигнувати в розпорядження Військового Міністра
з коштів Державної Скарбниці за рахунок військового
фонду сто сорок сім тисяч (147.000) гривень на витрати
по утриманню місії на протязі трьох місяців і передати в
розпорядження Голови місії на ту ж мету пятьдесят ти
сяч (50.000) гривень, які залишилися невитраченими з
числа 100.000 гривень, асигнованих в розпорядження
Військового Міністра постановою від 30 квітня 1919 ро
ку «про асигнування 100.000 гривень на поповнення
військового фонду».
5. Доручити Міністру Фінансів видати місії суму,
яку він визнає необхідним, з числа асигнованих по
п[ункту] 4му цієї постанови грошей, закордонною ва
лютою; по фіксованому курсу – гривня рівняється од
ній короні.
Голова Кабінету Народніх Міністрів
Б. Мартос
Військовий Міністр
Полковник Петрів

1

Історична назва Стамбула
Очевидно має бути “повірений”.
3 Слово “підписав” дописано від руки.
4 “З оригіналом згідно: Завідуючий Канцелярією МЗС” – допи
сано від руки.
2

В очікуванні Гавела
Напередодні Міжнародного дня теат
раїні немає особи, яку можна було б
ру, 26 березня, Чеський центр і Посоль
порівняти за її масштабом із Вацлавом
ство Чеської Республіки в Україні у те
Гавелом. Протягом двох годин абсолют
атрі «Сузір’я» провели вечір пам’яті
но не схожі один на одного люди шукали
Вацлава Гавела, останнього Президента
відповідь на це питання у різниці між
Чехословаччини і першого Президента
тривалістю та інтенсивністю репресій,
Чехії. Приміщення цього театру було об
що спіткали чеський та український на
рано не випадкового – саме тут упро
роди, у різниці між єдністю чехів та
довж майже 15 років йшла вистава за
роздільністю українців за мовною та
п’єсою Вацлава Гавела «Аудієнція» у
етнічною ознакою, у відірваності ук
постановці художнього керівника теат
раїнської інтелігенції від свого народу та
ру, народного артиста України Олексія
інтегрованості чеських інтелектуалів у
Кужельного.
власне суспільство. Ці пояснення вигля
Всесвітньовідомий автор п’єс у жанрі
дали так органічно, а їх автори – такими
театру абсурду, перебуваючи з держав
задоволеними власною кмітливістю та
ним візитом в Україні в період з 30 черв
приємною компанією! Тож зрозуміло, що
ня по 2 липня 1997 р., знайшов можли Народний артист України Олексій вони вже дійшли спільного висновку –
Кужельний, Президент Чехії
вість разом із Президентом України
винне саме українське суспільство. Не
Леонідом Кучмою подивитися «Аудієн Вацлав Гавел, Президент України має в нього запити на гавелів. Не дорос
Леонід Кучма
цію» у виконанні талановитих київських
ло. Так і розійшлися – чекати, доки ук
акторів Сергія Джигурди та Миколи Бабенка, на глибо раїнці все ж дозріють і покличуть когось із них на роль
кий жаль, нині вже покійного. Президент Чехії залишив морального авторитета нації.
ся задоволеним українським прочитанням свого твору,
…Вацлав Гавел – це, перш за все, вчинок. Вчинок, який
по суті, автобіографічного.
виражається його ж словами про те, що людина має по
Як письменник В. Гавел досліджував природу влади, водитися так, як вона вважає, мають поводитися усі. Не
бюрократії, мови, аналізував філософські виміри понять чекати, поки ці «всі» дозріють до розуміння твоїх дій та
свобода, мораль, трансцендентність. Як політик був од думок, а бути чесним перед собою та оточуючими і діяти,
ним із засновників Громадянського форуму, від якого 29 не лише коли складуться сприятливі обставини. Якби
грудня 1989 р. був обраний Президентом Чехословаччи чеський президент чекав, доки суспільство буде готовим
ни, а після її розпаду два терміни поспіль – Президентом до його появи, він би ніколи не став президентом. Якби
Чехії. Саме Гавел привів Чехію до членства в НАТО і чехи чекали, доки в них з’явиться Гавел, в них ніколи б
заклав підвалини подальшого вступу до ЄС.
не було «Оксамитової революції». Бо сама революція
Помер один із найвідоміших дисидентів, літераторів і стала можливою, коли гавелами стали більшість меш
політиків Вацлав Гавел 18 грудня 2011 року.
канців тодішньої Чехословаччини.
Віддаючи шану талантові есеїста, напередодні вечора
І може ми нарешті зрозуміємо, що власного Гавела тре
його пам’яті організатори провели конкурс есе на тему ба не чекати, їм варто бути. Адже бути Гавелом – це не
«Свобода, демократія та європейський вибір. Уроки очолювати революції та держави, не володіти умами та
Вацлава Гавела для України». Переможцем став Олек душами своїх земляків. Бути Гавелом – це означає мати
сандр Голубов, який назвав свою роботу «В очікувані Га мужність бути людиною».
Інф. «З.С.»
вела».
«Якось автор цих рядків мав честь взяти участь у дис
кусії, учасники якої намагались з’ясувати, чому в Ук

Іван Почух, Надзвичайний і Повноважний Посол
Чеської Республіки в Україні

Борис Тарасюк, Посол, директор Інституту ЄвроАтлантичного
співробітництва, голова Комітету Верховної Ради України
з питань європейської інтеграції
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КУЛЬТУРА

Âñåñåçîííà ìåëîä³ÿ ñï³âïðàö³
Весна, літо, осінь, зима – кожна пора прекрасна!
Народна дружба збагачує душу!
Китай і Україна разом втілюють заповітні мрії!
Поезія та малюнок сяють наче сонце та місяць!
Людмила Скирда

Відома українська поетеса Людмила Скирда вида
ла другу книгу віршів китайською мовою «Мелодії
чотирьох сезонів» у перекладі відомого перекладача
і художника Гао Мана. Цей мистецький проект при
свячено 20річчю встановлення дипломатичних від
носин між Україною та КНР. «Мелодії чотирьох
сезонів», як і попередню збірку «Подих Китаю»,
зустріли в КНР із величезним ентузіазмом. Свідчен
ня тому – численні публікації у провідних місцевих
масмедіа, від щоденних – до глянцевих – «China and
World», «Women of China», online газета ЦК КПК
«Женьмінь жибао» та ін. У лютому цього року поезії
були представлені у Страсбурзі вже французькою
мовою. У який спосіб долає мовні та політичні кордо
ни – від Сходу до Заходу, від Півдня до Півночі – пое
тичне слово, з’ясовував «З.С.» в ексклюзивному
інтерв’ю з Людмилою Михайлівною.
Скирда: Інтерес до України в КНР зростає з кожним
днем, і це незаперечний факт. Двадцятиріччя встанов
лення дипломатичних відносин ми зустрічаємо, я сказа
ла б, справді на високій ноті взаєморозуміння і спів
робітництва. Це радує, оскільки Китай сьогодні – без
умовний лідер світових економічних звитяг і кожна лю
дина, яка перетинає китайський кордон, моментально в
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цьому переконується без усіляких статистичноінфор
маційних джерел. «Китайське диво» бачиш на власні
очі – від масштабу аеропортів і хайвеїв, що ведуть до
міст, і самих міст – Пекіна, Шанхая, Гуанджоу та ін. Цей
небачений на нашій планеті науковотехнічний прорив
просто вражає. Тому жити в Китаї та писати про Китай –
велике задоволення.
«З.С.»: Передмову до Вашої книги традиційно напи3
сав один із найвизначніших сучасних поетів Китаю,
політик, державний діяч, член парламенту Чень Хаосу.
Скирда: Так, а ілюстрації до віршів створив Гао Ман
–150 малюнків. Минулого року йому виповнилося 85.
Погодьтеся, це дуже поважний вік! Однак він сповне
ний натхнення і творчих задумів. Зараз завершує пе
реклад моєї третьої книги. Дивовижна людина! Його
поява в моєму житті – це просто Божий дарунок. Моя
нова книга про чотири сезони в Китаї, згідно з яким
розгортається і продовжується життя цього народу з
його поетичними святами, фестивалями, милуванням
природою тощо. Живопис, порцеляна, вишивка, одяг,
різьблення, шовк, сади, феншуй, поезія і музика – це
обертання людини у вічному колообігу природи, і жод
них інших альтернативних шляхів. Віддавна китайсь
кий живопис був тісно пов’язаний з поезією і калігра
фією. Я спробувала піти цим абсолютно китайським
шляхом і творити вірші, як мініатюрні живописні по
лотна. Що з цього вийшло – судити читачам і, перш за
все, китайським.
«З.С.»: Ваша книга сповнена культурологічних ре3
мінісценцій, асоціацій тощо. Імена, назви, термінологія

