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Таке враження, що природа почала дивитися телеві
зор, щось почула про світову економічну кризу і ло
кальні політичні та вирішила швидко відреагувати – і
засніжила, і задощила, і не повесняному завірюхою за
віяла.
Хоча, якби якимось свіжим вітром занесло в наші
краї та голови теорію довгих хвиль Кондратьєва, ви
писану російським ученим у радянському концтаборі
майже 100 років тому, економічні, політичні та навіть
природні катаклізми відкрилися б під зовсім іншим ку
том зору.
Отже, за Кондратьєвим, довгі хвилі, в основі яких ле
жать інноваційні технологічні революції, мають міжна
родний характер. Енергетична криза 70х минулого
століття, на переконання вчених, ознаменувала фінал
світового панування Сполучених Штатів і початок но
вого політикоекономічного циклу.
Країна, яка зможе приборкати та підкорити собі інно
ваційну хвилю, майже автоматично стане наступним
світовим економічним лідером (якщо уникне військо
вого протистояння з конкурентами). Економічне лі
дерство дасть змогу державі впливати на світову полі
тику, що зрештою породить могутню наддержаву.
Якщо погодитися з теорією Кондратьєва, за якою
довга хвиля триває 5060 років, а світові державиліде
ри змінюються на політичній арені раз на 100120 ро
ків, можна зробити висновок, що ми якраз знаходимо
ся на початку чергового циклу. Будьякі економічні но
вовведення, за висловом Йозефа Шумпетера, є плодот
ворними бурями руйнації.
А це означає, що зовсім скоро знову прийде Весна, за
зеленіють дерева і забуяють трави, а економічний роз
квіт (нагадую, Кхвиля має тривалість 5060 років) під
хопить усіх і кожного та вознесе на вершини фантазій.
Читаймося!
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Візит Міністра закордонних справ України
Леоніда Кожари до Російської Федерації
У рамках дводен
ного візиту Міністра
закордонних справ
України, Діючого
голови ОБСЄ Лео
ніда Кожари до Ро
сійської Федерації
відбулася низка зу
стрічей, на яких об
говорено актуальні
міжнародні питання.
Під час зустрічі із за
ступником голови Уряду
РФ, Спеціальним пред
ставником Президента РФ
з питань Придністров’я
Дмитром Рогозіним від
бувся обмін думками щодо
подальшої взаємодії сторін
із урегулювання придніст
ровського конфлікту в
контексті переговорів у
форматі «5+2», а також у
світлі головування Украї
ни в ОБСЄ.
Також було обговорено
актуальні питання україн
ськоросійського співро
бітництва у високотехно
логічних галузях, зокрема,
ракетнокосмічній, авіа
ційній та сфері атомної
енергетики.
Після цього Л. Кожара
відвідав Національний
культурний центр України
в Москві. Міністр ознайо
мився з роботою центру,
зокрема, Української не
дільної школи ім. П. Попо
вича при НКЦУ, інформа
ційнодовідкової бібліоте
ки, меморіальної кімнати
Т. Шевченка та М. Грушев
ського, а також зробив за
пис у Книзі почесних гос
тей НКЦУ. Леонід Кожара
провів зустріч із керівни
ками та активістами зем
ляцтв України в Москві.
У цей же день міністр
зустрівся з керівником
Федерального агентства у

справах СНД, співвітчиз
ників, які проживають за
кордоном, і з міжнародно
го культурного співробіт
ництва, Спеціальним пред
ставником Президента РФ
зі зв’язків із державами
учасницями СНД Костян
тином Косачовим. У ході
зустрічі було обговорено
широке коло питань, у то
му числі щодо розвитку гу
манітарного співробітниц
тва в рамках СНД, спіль
ного відзначення 200річ
чя від дня народження Та
раса Шевченка, діяльності
культурних центрів двох
країн.
Наступного дня під го
ловуванням Міністра за
кордонних справ України
Леоніда Кожари та Мініст
ра закордонних справ РФ
Сергія Лаврова було про
ведено пленарне засідання
в розширеному складі з
проблематики ОБСЄ. У
ході засідання обговорено
актуальні питання поряд
ку денного Організації, а
також форми взаємодії
двох держав у її рамках,
зокрема, у контексті укра
їнського головування. До
сягнуто домовленість при
ділити особливу увагу ак
тивізації взаємодії двох
країн у процесі придніст
ровського врегулювання.
Крім цього, Л. Кожара та
С. Лавров окремо обгово

рили широкий
комплекс
пи
тань українсь
коросійського
співробітництва,
а також графік
подальших дво
сторонніх кон
тактів на най
ближчу перспек
тиву.
За результатами зустрічі
домовлено продовжити
взаємодію на міжнародній
арені, а також пришвид
шити вирішення на взає
мовигідній основі принци
пових питань двосторон
нього порядку денного в
дусі стратегічного парт
нерства між Україною та
РФ.
У рамках робочого візи
ту Л. Кожара виступив у
Дипломатичній академії
МЗС Росії з промовою пе
ред послами країнучас
ниць ОБСЄ і партнерів
цієї Організації, професор
ськовикладацьким скла
дом і слухачами академії.
Леонід Кожара торкнувся
актуальних питань поряд
ку денного ОБСЄ, у тому
числі, у контексті задекла
рованих пріоритетів на пе
ріод українського голову
вання.
Міністр
закордонних
справ України відповів на
запитання щодо реалізації
ініціатив нашої країни в
рамках ОБСЄ, а також
стосовно стану та перспек
тив українськоросійсько
го співробітництва. Леоні
ду Кожарі було присвоєно
звання Почесного члена
Дипломатичного клубу
Дипломатичної академії
МЗС Росії.
Наприкінці візиту відбу
лася зустріч Леоніда Ко

жари з Головою Державної
Думи Федеральних Зборів
РФ Сергієм Наришкіним.
Глава українського зов
нішньополітичного відом
ства поінформував спікера
нижньої палати російсько
го парламенту про пріори
тети діяльності ОБСЄ у
2013 році. Він наголосив,
що Україна спрямовувати
ме свої зусилля на зміц
нення потенціалу цієї ав
торитетної Організації, її
розвиток у конструктив
ному та ефективному рус
лі. Зокрема, сторони обмі
нялися думками з питань
взаємодії в процесі врегу
лювання придністровсько
го конфлікту. Було наголо
шено на необхідності пог
либлення існуючого рівня
стратегічного партнерства
між Україною та Росій
ською Федерацією. Зокре
ма, Л. Кожара особливо
відзначив важливість пар
ламентської складової для
розвитку двосторонніх
міждержавних відносин.
Сергій Наришкін пові
домив про плани взаємодії
між парламентами двох
країн на найближчу перс
пективу, зокрема про зу
стріч з українським спіке
ром, заплановану в рамках
МПА СНД у квітні цього
року, та підготовку до чер
гового засідання Міжпар
ламентської комісії зі спів
робітництва Верховної Ра
ди України та Федераль
них Зборів РФ, яке повин
но відбутися в Дніпропет
ровську.
Сторони також торкну
лися низки інших актуаль
них питань двосторонньо
го та міжнародного поряд
ків денних.
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Надзвичайний і Повноважний Посол
Республіки Куба в Україні
Ернесто Антоніо Сенті Даріас:

«З Україною нас поєднують
міцні історичні зв’язки…»
Історія двосторонніх відно
син між Республікою Куба та
Україною має давні традиції та
була започаткована одразу
після перемоги Кубинської ре
волюції – понад 50 років тому.
Про це, а також соціально еко
номічний досвід острівної дер
«ЗС»: Пане Посол,
яким є місце України
у зовнішній політиці
Республіки Куба?
Сенті Даріас: Важ
ливо підкреслити, що з
Україною нас поєдну
ють міцні історичні зв’язки. Cаме цього року, в березні,
ми святкуємо двадцять першу річницю встановлення
дипломатичних відносин між нашими державами, але,
безсумнівно, історія співпраці двох країн є набагато дав
нішою і сягає ще радянських часів. Ідеться не лише про
дружні, міжурядові контакти Куби з Україною та Росією,
а й про історичні зв’язки між нашими народами. Попер
ше, у складі радянського контингенту було багато укра
їнців, які допомагали нам захищати здобутки революції,
особливо в перші роки після перемоги кубинської рево
люції (1959, 1960, 1961, 1962 рр.). Подруге, багато укра
їнських науковців, тоді ще радянських учених, надавали
свою підтримку Республіці Куба та сприяли її технічно
му розвиткові. Потретє, сотні, навіть тисячі кубинських
студентів навчались в Україні в різних університетах і
навчальних центрах. Деякі сьогоднішні високопосадовці
Куби здобули освіту в Україні, особливо значною є кіль
кість спеціалістів цивільної авіації. Усе вищеперерахова
не є тим, що ми називаємо внеском України в розвиток
Куби та її місцем у нашій зовнішній політиці як у полі
тичному, так і в економічному аспектах. У політичному
плані я маю на увазі спільність поглядів на всі важливі
питання та співпрацю на міждержавному рівні у різних
сферах. В економічному – Україна була й залишається
дуже важливим партнером для Куби.
Повертаючись до історії, зазначу, що до розпаду Ра
дянського Союзу 85% зовнішньої торгівлі нашої країни
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жави та перспективи двосто
ронньої співпраці в інтерв’ю
«Зовнішнім справам» люб’яз
но погодився розповісти Над
звичайний і Повноважний По
сол Республіки Куба в Україні
пан Ернесто Антоніо Сенті Да
ріас.

припадало на тодішній СРСР та інші соціалістичні краї
ни. Із них 30% становила продукція, що вироблялася в
Україні: пшениця, кукурудза, сухе молоко тощо. Навіть
зараз, після стількох років, на Кубі працюють понад 27
тис. тракторів марки «ЮМЗ», сотні вантажних автомо
білів марки «КРАЗ». Зараз намагаємося відновити спів
працю між українськими та кубинськими підприємства
ми, оскільки наші інтереси співпадають і ми зацікавлені
в постачанні нової техніки українського виробництва,
також маємо намір відновити постачання названих про
дуктів та добрива, що є важливим для сільського госпо
дарства Куби. Численні кубинські заводи використову
ють українське обладнання. Між нашими країнами іс
нують досить міцні зв’язки, які потрібно відновлювати
та зміцнювати. Окрім згаданих мною політичних та еко
номічних зв’язків, потрібно відмітити також багаторіч
ну співпрацю між нашими країнами в галузі спорту, нау

ки та техніки. Коло співпраці є надзвичайно широким.
Таким чином, можу підтвердити, що Україна має особ
ливе значення для нашого зовнішньополітичного ві
домства. Щиро кажучи, після призначення Надзвичай
ним і Повноважним Послом в Україні та Молдові я на
магаюся зробити все можливе для збільшення обсягу
торгівлі між нашими державами та створення нових
можливостей для співпраці в таких галузях, як туризм,
гірнича промисловість тощо. Це конкретна співпраця,
що, безсумнівно, є дуже важливою для обох країн, про
довження якої є обов’язком як нашої місії, так і Посоль
ства України в Республіці Куба.
«ЗС»: Ваша Високоповажносте, Куба є прикладом
країни, що розвивається шляхом побудови соціалізму.
Які основні переваги цього шляху і що з кубинського
досвіду могла б використати Україна?
Сенті Даріас: Для Куби соціалізм – це незалежність,
суверенітет, самовизначеність, право на гідне життя. Со
ціалізм дав можливість Кубі перетворитися з надзвичай
но бідної країни на таку, в якій добре живеться всім верс
твам населення, де кожен може себе реалізувати, неза
лежно від грошей і статусу. Соціалізм на Кубі означав
рівний доступ до безкоштовної освіти, у тому числі ви
щої, для всіх без винятку. Соціалізм – це безкоштовна
медицина, включаючи операції з пересадки серця. Цього
ми досягли в дуже складній ситуації. Понад п’ятдесят
років наша країна живе в умовах жорсткої незаконної
блокади. Я назвав би це гігантським порушенням прав
людини в масштабах цілої країни з боку США. Ця бло
када постійно засуджується ООН, останнього разу 188
країн проголосували за рішення на підтримку Куби, але
адміністрація Білого дому до них не прислухається. Та
ким чином, соціалізм означає досягнення всіх наших ус
піхів в умовах протистояння з могутнім сусідом – США,
що постійно намагаються ліквідувати здобутки Кубин
ської революції. Також наша країна знаходиться в про
цесі важливої внутрішньої трансформації, початком якої
стало втілення в життя курсу, прийнятого на 6му кон
гресі Комуністичної партії Куби на підставі попередньо
го обговорення з громадськістю. У результаті – майже
70% положень цього документа було змінено. Отже, це
не просто черговий партійний документ, а план розвит
ку нашого суспільства, нашої країни, підтриманий наро

Зустріч з Ернесто Антоніо Сенті Даріасом
в Асоціації дружби «Україна – Куба»

Кількість українських туристів, які літають на Кубу, зросла
на 10%. У 2012 р. країну відвідало майже 7,5 тис. людей.
Про це заявив Посол Республіки Куба в Україні під час своєї
першої пресконференції. На фото: столиця Куби Гавана

дом. Тому це важливий етап у розвиткові нашого демо
кратичного та соціальноорієнтованого суспільства. За
раз ми вдосконалюємо нашу соціалістичну модель роз
витку: було введено приватну та кооперативну працю,
кооперативну власність, окрім соціалістичної власності.
Ми боремося за те, щоб бути більш ефективними в еко
номічному сенсі, наші підприємства використовують усі
економічні засоби, як внутрішні, так і зовнішні, для до
сягнення прогресу. Усі реформи завжди спрямовані на
вдосконалення соціальної системи, якою ми дуже пиша
ємося.
Що стосується використання нашого досвіду, то я вва
жаю, що Україна має власний досвід, не думаю, що ми
маємо давати комусь поради. Україна – це величезна
країна з багатими природними ресурсами, людськими
ресурсами, зі сприятливим географічним розташуван
ням, надзвичайно багатою історією, що сама здатна
знайти найкращу форму свого розвитку. Кожна країна
має свій шлях, ми поважаємо вибір України. Наполягаю,
для Куби соціалізм – це все вищезазначене, тому наш на
род, у першу чергу, наша Комуністична партія, обраний
уряд, усвідомлюють обов’язок удосконалювати соціаль
ну систему, що підтримує кожного, для того, щоб гаран
тувати майбутнє нашої революції. Якби Кубинська рево
люція не здобула перемогу 1959 р., ми могли б зараз бу
ти в такій же ситуації, що й ПуертоРико. Дехто волів
бути ще однією зіркою на американському прапорі, інші
віддавали перевагу боротьбі за свою національну іден
тичність. Кубинський народ збудував свою соціалістич
ну модель, яка бере початок з часів Головнокомандуючо
го Фіделя Кастро і продовжується під керівництвом Ге
нерала армії Рауля Кастро. Це люди, що творили нашу
історію, воюючи за наше майбутнє.
«ЗС»: Як Ви оцінюєте сьогоднішній стан економіч7
них відносин між нашими державами?
Сенті Даріас: Необхідно збільшувати торговельний
оборот. Ми докладаємо зусиль, аби покращити ситуацію
– і наше посольство в Україні, і ваше дипломатичне
представництво в Республіці Куба працюють разом для
збільшення взаємної обізнаності. Показники торговель
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ПОЛІТИКА
ного обороту між нашими
державами повинні відпо
відати рівневі політичних
контактів. Саме сьогодні
ми напружено працюємо,
щоб відновити колишні
масштаби закупівлі про
довольчих продуктів, зга
даних раніше, ведемо пе
реговори про можливість
закупівлі в майбутньому
української техніки. Ми
збільшуємо обсяг імпорту
до України продукції на
Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Куба в Україні Ернесто Антоніо Сенті Даріас
шої фармацевтичної галу
26 січня побував у Коростені, де зустрівся з керівництвом міста, воїнамиінтернаціоналістами,
зі, особливо це стосується
відвідав краєзнавчий музей
онкологічних препаратів.
Уже більше двадцяти років діє програма реабілітації ді
«ЗС»: На Вашу думку, які галузі української еконо7
тей Чорнобиля на території Куби. Ця програма є дуже міки є найбільш привабливими для кубинських інвес7
важливою, оскільки повертає дітей до життя, повертає торів?
їм надію, дає їм змогу побачити на власні очі систему
Сенті Даріас: Саме зараз відбуваються переговори про
охорони здоров’я Республіки Куба та її потенціал. Хоча можливі інвестиції в гірничу промисловість, на мою
на сьогодні рівень експорту ліків до України є дуже думку, перспективним для інвесторів є готельний бізнес.
скромним, ми працюємо з вашими підприємствами, Окрім того, є ще дві важливі галузі, що можуть приваби
прагнучи задовольнити потреби українського ринку та ти інвесторів: це сільське господарство та будівництво.
збільшити обсяги продажу медичних препаратів, які пе Насправді поле для вкладання інвестицій є дуже широ
ред тим повинні пройти процедуру реєстрації відповід ким, але справа не лише в інвестиціях, українські під
но до українського законодавства.
приємства повинні докладати всіх зусиль, щоб збільши
Наведу інший конкретний приклад. Саме зараз на за ти експорт своєї продукції до Республіки Куба, а україн
воді імені Антонова виробляються 3 нові літаки моделі ський уряд має надавати їм належну підтримку. Збіль
АН150, які Куба буде використовувати на внутрішніх шення інвестиційного потоку – дуже важлива складова
маршрутах. Це лише перший крок, хоча проект фінансу нашої співпраці.
ється російським підприємством, але виробництво від
«ЗС»: Які цілі ставить перед собою Посольство у
бувається в Україні. Той факт, що Куба буде використо третій декаді дипломатичних відносин між нашими
вувати цю техніку, забезпечить подальшу співпрацю на державами?
багато років уперед і у сфері підготовки наших пілотів,
Сенті Даріас: Поперше, підтримувати та зміцнювати
авіаінженерів та техніків, і постачання деталей з Украї політичну співпрацю між нашими державами. Цьогоріч
ни тощо. Ми маємо добрі традиції співпраці в галузі ци 1314 березня відбувся офіційний візит в Україну пана
вільної авіації. За 5 місяців перебування тут я мав наго Марселіно Медіни Гонсалеса – Першого заступника Мі
ду двічі відвідати літакобудівний завод у Києві, побачи ністра закордонних справ Республіки Куба, у ході якого
ти його еволюцію. На мою думку, це підприємство має відбулися консультації між міністерствами закордонних
дуже великий потенціал.
справ обох країн на різні теми. Минулого року такі кон
Ще одна галузь, де ми можемо активно співпрацюва сультації було проведено на Кубі за участі пана Павла
ти – туризм. Протягом минулого року понад 7 тис. укра Клімкіна, тодішнього заступника Міністра закордонних
їнських туристів відвідали Кубу. Значна цифра, урахо справ України – керівника апарату і теперішнього Над
вуючи відсутність будьякої рекламної кампанії з боку звичайного і Повноважного Посла України у Федера
Куби, а також зважаючи на відсутність прямого авіарей тивній Республіці Німеччина. Тобто політичні контакти
су «Київ – Гавана»! Це говорить про наявність певних між нашими державами підтримуються на високому рів
перспектив. До речі, наші авіапідприємства співпрацю ні. Під час цьогорічного візиту відбулися переговори не
ють із українськими авіакомпаніями, розробляючи як тільки в зовнішньополітичному відомстві. Зокрема, у
що не пряме авіасполучення, то хоча б маршрути, що Міністерстві охорони здоров’я України було обговорено
пролягають через європейські міста. Ми робимо все механізми організації медичної допомоги пацієнтам із
можливе, щоб збільшити кількість українців, які подо онкологічними захворюваннями та цукровим діабетом, а
рожують до Куби. Адже вони не лише відпочивають на також результати проведеної минулого року наради за
пляжі, а й ознайомлюються з історією та традиціями на участю зацікавлених сторін на засадах українськоку
шого народу. Таким чином, ми робимо вагомий внесок у бинського партнерства. Україна підтвердила свою заці
взаємопізнання наших народів. Цьому сприятиме й ту кавленість у розвитку співпраці з кубинськими партне
ристична виставка Республіки Куба, яка нині готується рами в галузі біотехнологій і фармацевтики.
до відкриття.
Ми зацікавлені в розвиткові міжпарламентського
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співробітництва між нашими країнами, збільшенні обся
гу торговельного обороту, туристичних потоків, активі
зації спортивних зв’язків. Ми вже маємо двосторонню
програму відновлення щорічних боксерських поєдинків
між професійними командами та намагатимемося збіль
шити кількість подібних двосторонніх спортивних захо
дів. Розвиватимемо науковотехнічну співпрацю між на
шими університетами та академіями наук. Ще одним
важливим моментом є історичний рух солідарності, що
багато років існує між Україною та Кубою. Це дуже важ
ливий рух, який допомагає познайомитися з нашою кра
їною, надає взаємну підтримку обом народам, це рух,
який ми дуже поважаємо.
В Україні дуже багато друзів Республіки Куба. Ми
продовжуватимемо сприяти налагодженню тісніших
контактів між нашими народами і дуже вдячні Україні
за підтримку. Асоціація кубинців, які живуть в Україні,
нараховує приблизно 200 членів. Це дуже активна час
тина українського суспільства, вона є складовою руху
солідарності з Кубою. Іншим пріоритетом є забезпечен
ня підтримки з боку українського уряду в нашій бороть
бі проти блокади Куби, продовження співпраці та взаєм
ної підтримки не тільки на двосторонньому рівні, а й на
рівні багатосторонньої дипломатії.
«ЗС»: Як відомо, з 1992 р. в Україні діє громадська
організація Асоціація дружби «Україна – Куба». Які
плани посольства відносно майбутньої співпраці в гу7
манітарній сфері?
Сенті Даріас: На Кубі також існує багато подібних ор
ганізацій: асоціація кубинських ветеранівінтернаціона
лістів, рух визволення 5 кубинських в’язнів, що перебу
вають в американській в’язниці за звинуваченням у те
роризмі. Вони також мають певне відношення до Украї
ни, один із них – Антоніо Герреро навчався тут у авіацій
ному університеті. У музеї університету є експозиція,
присвячена Антоніо Герреро та цим 5 в’язням. Цей рух
користується широкою підтримкою на Кубі, і в Україні
він має багато прихильників. Щодо співпраці у сфері
культури, необхідно згадати, що на Кубі існує «Інститут
дружби між народами», який має окремий відділ, прис
вячений відносинам з Україною. Він робить дуже багато

для зміцнення дружніх зв’язків між нашими країнами.
Співпраця у сфері культури є дуже перспективною. Ми
плануємо зміцнити зв’язки на міжурядовому рівні, з од
ного боку, з іншого – сприяти збільшенню кількості ор
ганізацій, які пропагували б кубинський кінематограф,
музику, що має визнання в усьому світі, кубинський жи
вопис в Україні та навпаки. Ми плануємо глибше озна
йомитися з українським мистецтвом. На Кубі щорічно
проводиться Гаванський ярмарок, який присвячується
літературі певної країни. Імовірно, що протягом 4 років
моєї каденції в Україні одна з виставок буде присвячена
вашій країні. У цьому ми потребуємо допомоги україн
ського уряду, оскільки це не просто ярмарок, а важливий
захід у сфері гуманітарної співпраці між двома країнами.
«ЗС»: Ваша Високоповажносте, розкажіть, будь
ласка, про співпрацю Республіки Куба з інтеграційни7
ми об’єднаннями Західної півкулі (МЕРКОСУР, КА7
РІКОМ, НАФТА).
Сенті Даріас: Що стосується НАФТА, то Республіка
Куба не має жодних відносин із цією організацією, ми
підтримуємо дружні відносини з Канадою та Мексикою,
з усіма країнами Латинської Америки, Карибського ба
сейну, але зі Сполученими Штатами Америки – ні!
Як відомо, 23 грудня 2011 року в Каракасі була утво
рена організація «СЕЛАК» (Співдружність країн Ла
тинської Америки та Карибського басейну). Уже відбув
ся другий саміт цієї організації та перший спільний саміт
«СЕЛАК – ЄС». Створення цієї організації є результа
том історичної боротьби країн Латинської Америки про
ти експансії США, обумовлене необхідністю об’єднати
свої зусилля для запобігання втручанню Сполучених
Штатів у внутрішні справи цих країн, що не означає, що
ці країни не прагнуть мати нормальні дипломатичні від
носини з Вашингтоном. Найважливішим у цій організа
ції є принцип єдності країн Латинської Америки й Ка
рибського басейну та необхідність співпраці один з од
ним. Куба є частиною Латинської Америки. У конститу
ції нашої країни є положення щодо сприяння інтеграції
всіх країн Латинської Америки, як продовження справи
наших революційних лідерів (Болівара, Хосе Марті та
інших.). Це є одним із пріоритетів нашої зовнішньої по
літики. Окрім того, Куба є частиною ALBA – «Бо
ліваріанської Альтернативи для обох Америк»,
співпрацює з КАРІКОМ, МЕРКОСУР, з усіма
можливими інтеграційними об’єднаннями Латин
ської Америки. Найважливішим пріоритетом є
створення та розвиток «СЕЛАК». З цього року
Куба стала тимчасовим головуючим в організації
«СЕЛАК» на один рік. Наша держава підтримує
всі дії цієї організації, спрямовані на інтеграцію
країн Америки, що усвідомили необхідність об’єд
нання зусиль для досягнення спільного добробу
ту. На жаль, США протягом усієї історії розгляда
ли цей регіон як свою власність, що насправді не
так. Ми маємо достатньо ресурсів і бажання, щоб
розвиватися й обирати своє майбутнє.
Інтерв’ю підготував магістрант
Дипломатичної академії України при МЗС
Володимир ЛИВИНСЬКИЙ
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ПОЛІТИКА

Понтифікат надії
в епоху турбулентності

Олег ГРИЦАЄНКО,
директор європейських
програм Центру
міжнародних та
порівняльних досліджень
Колись, на самому по
чатку ХІІІ ст., молодий
24річний італієць на ім’я
Франческо Бернардоне,
згодом відомий світові як
Франциск Асизький, у ви
дінні побачив Ісуса Хрис
та, який сказав йому:
«Франциску, понови мій
дім, що руйнується». Фран
ческо подумав спочатку,
що йдеться про невеличку
напівзруйновану місцеву
церкву. Він не знав тоді, що
саме йому та заснованому
ним співтовариству послі
довників доведеться «по
новити» всю Західну цер
кву, яка забула про просто
ту, бідність і смирення пер
шохристиянських часів.
Чи не мали подібних ві
зій кардинали, що зібрали
ся в березні 2013 р. на кон
клав для обрання нового
Папи, ми дізнаємося пізні
ше. Але безперечним є те,
що саме оновлення Церк
ви чекає увесь католиць
кий світ від аргентинця
Хорхе Бергольо, який об
рав собі дивне, ніколи не
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вживане серед Пап ім’я од
ного з найулюбленіших за
хідних святих.
Чи виправдає Папа
Франциск сподівання, що
на нього покладаються, чи
зможе втілити надії сотень
мільйонів віруючих у Ка
толицькій церкві та поза
нею, які чекають на зміни?
Час покаже...
Аналізувати перші кро
ки новообраного Папи та
робити на цьому ґрунті
прогнози на майбутнє
вкрай важко. Церква, бу
дучи цілком людським інс
титутом, поєднує в собі
земне та трансцендентне, її
діяльність неможливо ви
міряти прикладними, полі
тикодипломатичними за
собами.
Останнім часом багато й
докладно говорилося про
кризу центрального апара
ту Католицької церкви –
римської курії, де вибуха
ли численні скандали, а
єпископи та кардинали за
кидали Папу Бенедикта
листами з проханнями на
ведення в ній порядку. Ку
рія із допоміжного, суто
адміністративного органу
перебрала на себе багато
функцій церковного уп
равління від інших орга
нів, стала фактично «дер
жавою в державі». Додали
ся сюди й гучні звинува
чення у відмиванні коштів
на адресу керівництва «Ін
ституту релігійних справ»
– ватиканського «центро
банку».
Чистка курії – важливе,
однак не найперше завдан
ня, що випало Папіарген
тинцеві. Набагато важли
вішою справою є покласти

край тривалій кризі, по
в’язаній із сприйняттям
Католицької церкви, її об
рядів та доктрини світом,
який усе більше та більше
віддаляється від Церкви.
Ця криза, що назовні
виявляється у зменшенні
кількості віруючих, які
відвідують богослужіння,
у пустих храмах і нестачі
священиків, у зменшенні
кількості чернецтва по
всьому світові, постала не
сьогодні й не вчора, а кіль
ка десятиріч тому. Здава
лося, що харизматичний,
відкритий світові Папа
Іван Павло ІІ на якийсь
час зупинив кризу, і не ви
падково наразі, вісім років
по смерті, його понтифікат
почали звати ледь не «зо
лотим віком» сучасної
Церкви. Але як тільки нас
тупником блаженного Іва
на Павла ІІ було обрано
людину нехай і високомо
ральну, глибоко інтелекту
альну та сповнену інших
чеснот, але не харизматич
ну та ідейно консерватив
ну, як криза з новою силою
вразила Церкву.
Лояльні та дисципліно
вані єпископи хіба що у
приватних бесідах пору
шували проблеми, які їх
бентежили щодня. Показо
вий приклад – інтерв’ю ар
хієпископа Мілана Карло
Мартіно, вельми популяр
ного та шанованого в Італії
прелата, яке він дав неза
довго до своєї смерті та в
якому піддав нищівній
критиці ставлення Церкви
до проблем сучасного сві
ту. «Церква втомилася – і в
Європі, де панує добробут,
і в Америці. Наша культу

ра зістарилася, наші церк
ви великі, наші релігійні
будинки – пусті, а бюро
кратичний апарат Церкви
росте, наші ритуали та на
ші шати – бундючні». Цер
ква відстала від життя на
200 років – зробив підсу
мок Мартіно.
Або ось що зазначив
журнал «National Catholic
Reporter» в аналітичній
статті, присвяченій вибо
рам Папи: «Небагато като
ликів, не кажучи вже про
глобальну аудиторію, вва
жають, що чоловіки, яких
вони бачили зібраними до
купи, у червоному одязі й
тонкого мережива стиха
рях на площі Святого Пет
ра, формують їхнє духовне
життя, дають відповідь на
особисті моральні питан
ня, чи дають нове розумін
ня найглибших таємниць
їхнього життя. Навпаки,
увагу багатьох до ватикан
ських новин привернула
якраз їхня віддаленість від
нашого життя... Помпа та
картинки
придворного
життя з далекої, якщо не
уявної, історії – хіба вони
посправжньому глибше
зв’язують нас із нашою ві
рою? Чи не є вони атрибу
тами старої, виснаженої
релігії, відкинутої багать
ма на Заході?»
Зрозуміло, що від відпо
відей на ці ключові та не
зручні запитання, які в
Церкві багато хто не насмі
люється навіть висловити
вголос, залежать і відповіді
на інші, похідні від них:
про нову євангелізацію,
підвищення ролі Церкви у
світі, зміну позиції з бага
тьох питань етики, особис

того та сексуального жит
тя, гендерної рівності то
що, про діалог з іншими
Церквами, релігіями, з ате
їстами й агностиками.
Примітна деталь: мало
хто з аналітиків реально
розглядав шанси Хорхе
Бергольо бути обраним на
папський престол. Його
вік, відірваність від Рима
та ватиканських реалій,
відсутність значного бо
гословського доробку та
навіть поразка на конклаві
2005 р. – усе це вказувало,
на думку оглядачів, що
шанси Бергольо бути обра
ним дорівнювали практич
но нулю. Його розглядали
хіба що як упливового по
радника, слово якого може
бути вагомим при обранні
наступника Бенедикта. І
навіть серед латиноамери
канських кардиналів Бер
гольо не був першим – по
тенційні кандидати від
Бразилії важили більше у
цій грі.
Проте, чиказький карди
нал Френсіс Джордж пояс
нив в одному з інтерв’ю
мотиви, за якими він про
голосував за Бергольо:
«Не про те йдеться, хто є
найсвятішим кардиналом,
або найбільш розумним.
Найголовніше запитання
полягає в наступному: чи є
він достатньо вільним, аби
керувати? А він (Берго
льо) є вільним, тому що
він є людиною молитви.
Він не прив’язаний до са
мого себе. Він є внутріш
ньо вільним, а також зов
нішньо вільним, наскільки
лише це можливо».
Неважко зробити припу
щення, що подібними ж
міркуваннями могли керу
ватися й інші учасники
конклаву. Була потрібна
людина, абсолютно вільна
від будьяких політичних
чи кланових зобов’язань,
уподобань або просто сим
патій чи антипатій, абсо

лютно вільна від багажу
минулого, пов’язаного з
повсякденним керуванням
ватиканським апаратом,
людина зі свіжим погля
дом на речі. І така людина
знайшлась.
Висловлю далі дещо па
радоксальне припущення:
попри те, що за невеликий
час Папа Франциск не зро
бив жодної політичної зая
ви, не висунув жодної
програми реформ, тим не
менше, цей Папа розпочав
із двох єдино вірних речей,
які тільки й можуть бути
запорукою подальшого ус
піху.
Поперше, він залишив
ся самим собою, без жод
них спроб удавати з себе
теолога, чи радикального
реформатора, чи кризово
го менеджера, ким він нас
правді не є. І подруге, він
розпочав із нагадування
собі, кліру та вірянам
простих, базових речей, на
яких насправді й трима
ється віра.
Так, він не дорікав кар
диналам за інтриги, горди
ню та відірваність від цер
ковних мас. Лише на про
повіді у Вербну неділю він
нагадав – але як! – слова сво
го попередника: «Думаю
про те, що Бенедикт XVI
казав кардиналам: ви –
князі, але князі розп’ятого
Царя».
Під час інтронізації
Франциск чемно і просто
вітає всіх зарубіжних гос
тей, що прибули у Ватикан
на церемонію. Включаючи
навіть диктатора Зімбабве
Роберта Мугабе з дружи
ною. Проте коли останній,
користуючись моментом,
розпочинає довгу промо
ву, ватиканські служителі
ввічливо, але наполегливо
беруть Мугабе за лікоть і
відводять убік.
А месу Великого четвер
га Франциск несподівано
для всіх служить не в од

ному з великих римських
соборів, а в Казаль дель
Мармо, у в’язниці для не
повнолітніх злочинців. Це
– також промовистий знак
для єпископату та кліру,
що красномовно говорить
про переконання та прин
ципи Франциска в соці
альній сфері.
Ці три приклади наочно
свідчать про той метод ке
рування Церквою, який
обрав новий Папа: не адмі
ністративний примус, не
посилення дисципліни, не
нав’язування своєї волі, а
особистий моральний при
клад, приклад слова, дії та
поведінки, приклад, який
мовчазно, але наполегливо
запрошує до аналогічних
дій інших.
Іцхак Адізес, гуру корпо
ративного менеджменту
міжнародного масштабу,
говорить: «Гарним менед
жером або лідером вас роб
лять не знання, а те, ким ви
є». Папа Бергольо, будучи
не «князем церкви», а пас
тиремпрактиком, чітко
зрозумів, яким повинен
бути початок його діяль
ності для того, щоб мати
моральні підстави та авто
ритет для втілення май
бутніх змін у церковному
житті.
Пастирська робота Хор
хе Бергольо в Аргентині
дає матеріал для певних
висновків про те, яким бу
де ставлення нового Папи

до найбільш болючих
внутрішніх проблем Церк
ви. Чекати від Франциска
ліберальних реформ у дусі
примирення з релятивіст
ською мораллю постмо
дерного світу було б мар
ним – його консерватизм у
питаннях моралі є незмін
ним і був випробуваний та
загартований на батьків
щині в боротьбі проти лі
беральної політики прези
дента Крістіни Кіршнер.
Проте
консерватизм
Франциска є суттєво від
мінним від консерватизму
Бенедикта. Для останньо
го священною була сама по
собі католицька доктрина,
освячена іменами славет
них теологів минулого, за
карбована в папських бул
лах і діяннях соборів. Для
Франциска священною є
не буква доктрини, а мо
ральний принцип, який,
утім, не заважає йому вис
луховувати точку зору ін
ших.
Так, увесь світ облетіла
історія про те, як, будучи
примасом Аргентини й
очолюючи боротьбу проти
легалізації одностатевих
шлюбів, Бергольо, тим не
менше, був готовий пого
дитися на визнання держа
вою цивільних союзів між
людьми однієї статі як «мен
ше зло у боротьбі з біль
шим». Щоправда, така по
зиція не знайшла підтрим
ки більшості радикальних
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у доктринальному консер
ватизмі
аргентинських
єпископів і не була публіч
но озвучена. Проте, вона
свідчить про готовність
нового Папи бути борцем
не за доктринальну чисто
ту Церкви, а за її мораль
ний авторитет, що прояв
ляється, зокрема, і в умінні
вести діалог з іншими.
Можна зробити припу
щення, що в питаннях діа
логу Церкви з суспільст
вом новий Папа намагати
меться знаходити «золоту
середину» між приписами
церковної доктрини та ви
могами реального життя.
Тому навряд чи ми за жит
тя Франциска побачимо,
наприклад, у Католицькій
церкві жіноче священство,
як це має місце в низці
протестантських церков.
Позиції нового Папи бу
дуть непохитними і в пи
таннях неприпустимості
церковного
освячення
одностатевих шлюбів, і в
оцінці гомосексуалізму як
гріха та збочення людської
природи.
Проте, можна очікувати,
що Папа може піти, нап
риклад, назустріч вимогам
сучасності в питанні дос
тупу розлучених та одру
жених другим шлюбом до
церковних таїнств, який на
сьогодні є забороненим з
огляду на категоричну по
зицію Церкви щодо розлу
чення, через що вона
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стрімко втрачає мільйони
віруючих. Побачимо та
кож, чи будуть внесені ко
рективи в позицію Церкви
відносно целібату священ
нослужителів.
Взята Франциском на
озброєння модель керів
ництва Церквою, за якою
моральний вплив та осо
бистий приклад є важливі
шими за пряме адміністру
вання, безперечно, позна
читься і на діалозі Римо
католицької церкви з ін
шими церквами та релігія
ми, а також із навколиш
нім світом узагалі.
Перші промови та кон
такти нового Папи показа
ли, що Франциск є не
менш відданим прихиль
ником міжконфесійного
діалогу, ніж його поперед
ники Іван Павло ІІ і Бене
дикт XVI. Проте інструмен
ти такого діалогу будуть,
імовірно, відрізнятися.
Ставка Бергольо на кон
такт із широкими масами
як альтернативу опорі на
клір, скоріш за все, позна
читься і на його політиці
міжконфесійного діалогу.
До того ж, за останні 20 ро
ків спроби досягти збли
ження між церквами сила
ми богословських комісій
у вузькому складі профе
сійних церковних діячів
принесли дуже мало ре
зультатів.
Більше того, у право
славному світі участь у по

дібному діалозі з католи
ками часто піддається на
падкам з боку «ревнителів
віри». Скажімо, сьогодні
мало хто пам’ятає, що, нап
риклад, Патріарх Москов
ський та всієї Русі Кирило,
якого ліберали звинувачу
ють у дружбі з Путіним та
в ідейному консерватизмі,
у 90х роках був мішенню
несамовитих нападок з бо
ку церковних ультракон
серваторів, які вважали
його мало не зрадником ві
ри саме за інтенсивні кон
такти з католиками.
Тож за Папи Франциска
міжконфесійний діалог
може набути вигляду не
малозрозумілих богослов
ських конференцій, а «бо
гослів’я вчинків». Не буде
виглядати дивним, якщо
Франциск прийме, напри
клад, запрошення Кон
стантинопольського Пат
ріарха Варфоломія та здій
снить у 2014 р. спільну з
ним прощу до святих місць
в Ізраїлі та Палестині.
Варто відзначити, що
моральні якості нового Па
пи, а надто – його аскетизм
і простота – справили неа
бияке враження і на вірних
Православних церков, де
все ще сильні традиції ві
зантійського середньовіч
чя. Зовсім не випадково
один із офіційних спікерів
Російської Православної
церкви диякон Андрій Ку
раєв на своєму блозі дещо
скептично зазначив: «У
його очах ми, у кращому
разі, – дивні бородані з
околиці Європи. У гіршо
му – втілення всього того,
чого він хотів би позбави
тися у своїх кардиналах».
Частково погоджуючись
із дияконом Кураєвим у
тому, що хвороби обох цер
ков дійсно багато в чому
збігаються, тим не менше,
припущу: православні та
взагалі віруючі східної тра
диції в очах Франциска –

далеко не «дивні бородані».
І не тільки тому, що, як
розповів про це Глава
УГКЦ Блаженніший Свя
тослав, архієпископ Берго
льо опікувався в Аргентині
місцевими
грекокато
лицькими громадами ук
раїнців. Виявляється, що
майбутній Папа бував на
службі в Благовіщенсько
му православному соборі в
БуеносАйресі, спілкував
ся з православними свяще
никами, відвідував вистав
ку православних ікон, а ще
звертався до аргентинської
влади з проханням про
підтримку Російської за
рубіжної
православної
церкви у зв’язку з розкола
ми в деяких її парафіях.
Про ставлення Фран
циска до Православних
церков красномовно свід
чать слова «мій брат Анд
рій», з якими він звернув
ся до Патріарха Варфоло
мія, коли той – уперше в
історії – особисто прибув
на інтронізацію Папи в
Рим. Це звернення є вкрай
символічним, з огляду на
багатовікову суперечку
двох столиць – Рима та
Константинополя – за пер
ше місце у вселенській
Церкві. Тому звернення
«брат Андрій» у вустах
Франциска є ніби свідчен
ням рівності між собою як
двох рідних братівапосто
лів – Петра та Андрія, так і
двох єпископських ка
федр, які ведуть свою істо
рію з проповідницької ді
яльності обох братів.
У цьому міжконфесійно
му діалозі Україна зможе
посісти особливе місце як
країна, що поєднує в собі
Захід і Схід християнства.
Безумовно, життя та
турботи ГрекоКатолиць
кої церкви не залишаться
поза увагою нового Папи.
Водночас, як уявляється,
Папа Франциск позбавле
ний тих щирих ілюзій, що

були притаманні Івану
Павлу ІІ, який вбачав у
країнах Східної Європи
джерело зростання хрис
тиянської віри та збере
ження християнських цін
ностей у постмодерновій
Європі. Не вийшло так, як
мріяв Іван Павло ІІ: після
звільнення східноєвропей
ських країн від комунізму
споживацькі цінності та
моральний
релятивізм
знайшли тут придатніший
ґрунт, ніж традиційні релі
гії, задушені атеїзмом.
Здається, новий Папа
буде, як і його попередник,
утримуватися від будь
яких кроків, які могли б
тлумачитися як вияви
прозелітизму на каноніч
них територіях Православ
них церков; радше, мо
ральний особистий прик
лад і «дипломатія вчинків»
будуть застосовуватися
задля зближення між цер
квами. У цьому контексті
не можна виключати й
здійснення Франциском
пастирського візиту в Ук
раїну за прикладом Івана
Павла ІІ.
Один із ключових вик
ликів, який постане перед
понтифікатом Франциска,
полягатиме в діалозі з ісла
мом. Цей діалог, як відомо,
був припинений після нев
далої промови Бенедикта
XVI у Регенсбурзі, але на
сьогодні існують переду
мови для його поновлення.
Так, новообраного Папу
привітав Ахмед ЕльТайєб,
Великий імам Університе
ту АльАзхар у Каїрі, про
відної богословської інсти
туції сунітів.
А у своїй інтронізаційній
промові Франциск згадав
іслам у контексті діалогу з
іншими релігіями, приві
тавши мусульман, «що
поклоняються Богу єдино
му, живому та милосердно
му, та звертаються до Ньо
го у молитвах», а також

відзначив чисельну при
сутність на інтронізацій
ній месі представників
світської та релігійної вла
ди мусульманських країн.
Неважко передбачити,
що, якщо Франциску вдас
ться поновити та поглиби
ти всебічний діалог з ісла
мом, це зможе прислужи
тися Європі, яка постала
перед зростаючими викли
ками в контексті «зіткнен
ня цивілізацій» унаслідок
різкого посилення турбу
лентності в ісламському
світі.
Звертає також на себе
увагу акцент, який Фран
циск робить не лише на
діалозі з іншими конфе
сіями, а на необхідності
розпочати діалог із широ
кими верствами людей, які
або відійшли від віри, або
знаходяться в її пошуках
поза рамками існуючих
конфесій.
Насправді, саме цей діа
лог є ключовим з точки зо
ру майбутнього Католиць
кої церкви. Віруючі різних
конфесій, що поклоняють
ся єдиному Богу, мають
чимало спільних точок до
тику; відносини ж агности
ків чи тих, що відійшли від
віри, із Церквою є часто
емоційно напруженими,
важкими, сповненими вза
ємних непорозумінь. А
відхід саме цих людей від

церковного життя є зреш
тою джерелом більшості
проблем, із якими церкви
стикаються в сучасному
світі.
Одну істотну перемогу
Франциск уже здобув –
він за короткий термін
об’єднав навколо своєї
персони увесь латиноаме
риканський світ. Наочним
підтвердженням цього ста
ло емоційне вітання ново
го Папи Президентом Бра
зилії Ділмою Руссефф:
«Ось Папа, який є нашим
Папою». Значимість цього
визнання важко переоці
нити, з огляду на багато
річне суперництво Брази
лії та Аргентини, а також
на те, що єпископи від
Бразилії ще недавно посі
дали чільні місця в рей
тингах кандидатів на пап
ський престол.
І навіть у відомих словах
Франциска, які вмить ро
зійшлися світом, про необ
хідність «не боятися бути
добрими» деякі аналітики
побачили алюзію на ще
більш відомий вираз спів
вітчизника Папи Ернесто
Че Гевари («потрібно бути
жорстким, але не втрачати
при цьому доброти»), сво
єрідне зашифроване пос
лання мешканцям Латин
ської Америки.
Не в останню чергу осо
бисті якості Папи Фран

циска прислужаться йому
в наступні роки ймовірно
го поглиблення кризи та
соціальних протиріч у Єв
ропі та Західному світі за
галом. За умов, коли вели
кі банки, корпорації та
міжнародне чиновництво
нав’язуватимуть суспільст
вам вигідні саме їм шляхи
виходу з кризи за рахунок
пересічних громадян, но
вий Папа зможе сміливо та
рішуче виступити на за
хист соціально знедолених
верств населення, стати їх
нім голосом перед політич
ними та економічними елі
тами Заходу. Розвиток си
туації, на жаль, дає підста
ви прогнозувати, що цю
роль новому Папі дове
деться виконувати вже не
забаром.
Майбутнє покаже, нас
кільки глибокими та фун
даментальними стануть
зміни, що їх принесе з со
бою в життя та діяльність
Католицької церкви Папа
Франциск. У будьякому
разі вже відомі факти пер
ших тижнів нового понти
фікату дають підстави спо
діватися, що під керівниц
твом Папиаргентинця ко
рабель Католицької цер
кви має шанс відносно ус
пішно подолати турбулен
тні шторми та небачені в
історії виклики, які чека
ють на неї в подальшому.

13

ПОЛІТИКА

Три мифа о российской
внешней политике

Федор ЛУКЬЯНОВ,
главный редактор журнала
«Россия в глобальной
политике»
В эпоху, когда принципы
мирового устройства под
вергаются эрозии, нормы и
правила, принятые в преж
ние периоды, размывают
ся, а на международную
арену стремительно вры
ваются новые игроки, за
частую неопытные, но со
своими специфическими
представлениями, ориен
тироваться в большой по
литике все сложнее. Глоба
лизация делает все процес
сы нелинейными – слиш
ком много факторов влия
ет на них, чтобы было воз
можно точно предсказать
траекторию развития. Ве
роятно, поэтому все боль
шую роль играет восприя
тие – понятие слабо пред
сказуемое. От того, как от
дельные игроки видят то,
что происходит в мире, как
они интерпретируют пове
дение друг друга, всегда
зависело многое, но рань
ше этот субъективный
фактор лишь накладывал
ся на достаточно жесткие
принципы международ
ных отношений, влияя на
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политику, не определяя ее.
Сейчас, похоже, субъек
тивное толкование – един
ственный способ хоть как
то упорядочить среду вок
руг себя, но и источник не
избежных заблуждений.
Отсюда и внимание, повсе
местно придаваемое «мяг
кой силе» (воздействие на
образы и представления),
которую полагают чуть ли
не более важной, чем тра
диционную, «жесткую»
(практика не всегда это
подтверждает, но это от
дельная тема).
Россия – страна, полити
ка которой вызывает наи
большее количество самых
разнообразных,
подчас
противоположных толко
ваний. Ее считают, с одной
стороны, настолько проти
воречивой, что непости
жимой логически, но с
другой – неизменной, ба
зирующейся на вечных
принципах. Она слишком
реактивна (то есть не име
ет долгосрочного видения,
а просто конъюнктурно
реагирует на импульсы), а
при этом руководствуется
хитрой стратегией. Кремль
никогда не откажется от
имперских амбиций, но не
способен последовательно
их реализовать. Россия на
строена на противостоя
ние с Западом, хотя шаг за
шагом интегрируется с
ним на разных уровнях.
Российская внешняя поли
тика – продолжение внут
ренней, либо наоборот –
внутренняя ситуация яв
ляется производной того,
как воспринимается внеш
ний мир. И так далее…
Было бы странно отри

цать, что российская внеш
няя политика, действи
тельно, весьма сложна, что
ее определяет набор край
не разнообразных моти
вов, эмоций, исторических
реминисценций и реакций.
Но это не означает, что за
ней не стоят определенные
закономерности и не при
сутствует логика поведе
ния, определяемая не толь
ко субъективными факто
рами, но и анализом объек
тивных обстоятельств сов
ременного мира. Попробу
ем разобраться с некото
рыми наиболее распрос
траненными стереотипа
ми, относящимися к внеш
ней политике России.

Россия во всем
противостоит Западу
и вставляет палки
в колеса США
Это утверждение – об
щее место, и примеров, ко
торые, с точки зрения кри
тиков России, его подтвер
ждают, множество. Оста
новимся на наиболее акту
альном – Сирия.
Картины событий на
Ближнем Востоке, на За
паде и в России различа
ются диаметрально. И де
ло не в пропаганде или
кардинальном различии
интересов, хотя и то, и дру
гое имеет место. Москва и
западные столицы совер
шенно поразному оцени
вают то, что вообще проис
ходит в мире. Россия, пе
режившая в совсем недав
нем прошлом катастрофу
распада, одновременного
экономического и геопо
литического обрушения,
крайне чутко воспринима

ет деструктивные тенден
ции, связанные с ними уг
розы, и на собственном
опыте знает, как велика
разница между намерения
ми и их реализацией. За
пад же, несмотря на много
численные потрясения по
следнего десятилетия, еще
продолжает жить в шлей
фе триумфа конца ХХ ве
ка, анализируя происходя
щее сквозь идеологичес
кую призму.
Вначале упорство Моск
вы по сирийскому вопросу
было принято объяснять
чисто меркантильными со
ображениями. Режим Ба
шара Асада, мол, – круп
ный клиент российской
военной промышленности,
и ВПК, раздосадованный
потерями на иранском (от
мена контракта на С300)
и ливийском (свержение
Каддафи вследствие отка
за России заветировать ре
золюцию СБ ООН) рын
ках, встал насмерть, чтобы
сохранить последнего пар
тнера. Впрочем, как указы
вали недавно эксперты
Центра анализа стратегий
и технологий, поставки
оружия Дамаску в 2011 го
ду составили всего пять
процентов из общего объе
ма экспорта вооружений.
А так называемая «военно
морская база» России в
Тартусе, которую называ
ют единственным объек
том такого рода за преде
лами бывшего СССР, име
ет лишь символическое
значение, поскольку на де
ле есть не более чем при
чал для дозаправки кораб
лей. К тому же с 2006 года
Сирия заплатила России

только 1 млрд долларов из
полагавшихся по контрак
там 5,5 миллиардов. Ну и,
наконец, довольно быстро
стало понятно, что вне за
висимости от конкретного
сценария развития собы
тий в Сирии «бизнес как
обычно» с режимом Асада
больше невозможен.
Отчего Москва цепляет
ся за обреченную фигуру,
отсекая сама себе пути к
отступлению – режим сме
нится, а упрямая его под
держка обрекает Россию
на заведомо враждебные
отношения с любыми бу
дущими властями Сирии.
В бесконечно повторяе
мые слова российских
официальных лиц о том,
что Москва в Сирии под
держивает не Асада, а
принципы, никто никогда
не верил. А зря. На поли
тику России следует смот
реть под другим углом зре
ния – связанным не столь
ко с самим Ближним Вос
током, сколько с общим
пониманием Москвой то
го, как должны быть устро
ены международные отно
шения. И это было неод
нократно сказано вполне
публично и официально
Министром иностранных
дел Сергеем Лавровым.
Например: «От того, как
решится сирийский кри
зис, во многом будет зави
сеть модель реагирования

международного сообщес
тва на внутригосударст
венные конфликты в буду
щем».
Упорство России напря
мую связано и с тем, что
происходило в 2011 году в
Ливии. Тогда Москва по
личному решению прези
дента Дмитрия Медведева
отступила от своей обыч
ной позиции о недопусти
мости вмешательства в
чьилибо внутренние дела
и, по сути, дала согласие на
военную акцию против ре
жима Каддафи. Тот «жест
доброй воли» сегодня счи
тается ошибкой – и в прак
тическом, и в концепту
альном плане, а жесткая
позиция по Сирии призва
на дезавуировать его и не
позволить «международ
ному сообществу» затвер
дить ливийскую модель
как образец для будущих
конфликтов. Ливийская
же модель, с точки зрения
российских стратегов, зак
лючается в следующем: в
междоусобном конфликте
внешние силы выбирают
«правильную» сторону и
своим вмешательством по
могают ей прийти к влас
ти.
События на Ближнем
Востоке вообще выявили
тот факт, что внутри рос
сийского руководства су
ществует концептуальная
коллизия относительно

места в мире, а также спо
собов, которыми его следу
ет завоевывать. И это не
стереотипное противосто
яние «прозападных» и
«антизападных» подходов,
«западников» и «национа
листов». Вообще, Запад
как точка отсчета в систе
ме координат начинает
медленно и мучительно, но
всетаки отходить на зад
ний план – бессмысленно
руководствоваться такой
точкой зрения в мире, где
определяющим становит
ся Восток. Зато на перед
ний выступает другая ло
гика – распределение при
оритетов в мировых делах
при том, что Россия не Со
ветский Союз и никогда
им не будет, а значит – она
не может претендовать на
то, чтобы в равной степени
участвовать во всех меж
дународных процессах.
Необычное
решение
Дмитрия Медведева в на
чале 2011 года не препят
ствовать военной акции
против Ливии можно
объяснять разными моти
вами, но одна из причин
была общего плана – пони
мание приоритетов. За го
ды его президентства дос
таточно явно наметилась
тенденция воспринимать
Россию как региональную
державу. Конечно, с уче
том региона, в котором
Москва намеревается сох
ранить первенство, гло
бальное измерение неиз
бежно – это по сути вся
Евразия от «старой Евро
пы» до Тихого океана. И
все же – территория, огра
ниченная географичес
ки.
Сделанное в августе
2008 года резонансное за
явление Дмитрия Медве
дева о том, что Россия на
мерена любыми средства
ми защищать «сферу своих
привилегированных инте
ресов», было тогда, сразу

после пятидневной войны,
истолковано как заявка на
новую русскую экспансию.
Впоследствии стало по
нятно, что смысл несколь
ко иной – само понятие
«сфера интересов» подра
зумевает некие границы. У
Советского Союза, напри
мер, конкретной сферы
интересов не было, точнее,
она охватывала весь гло
бус, как и у США. Ливия в
российскую сферу в пони
мании Медведева не вхо
дила. Контракты на четыре
миллиарда – это, конечно,
хорошо, но не более чем
просто бизнес, рисковать
ради этого чемто серьез
ным, например, вступать в
очередное противостояние
с США и Европой, взаимо
действие с которыми важ
но по другим направлени
ям, – того не стоит.
Путин, как и Медведев,
не видит Россию глобаль
ной державой в прежнем
понимании, приоритеты –
та же «сфера интересов»,
любимая идея – Евразий
ский союз, который соеди
нит рынки Европы и Тихо
океанского пространства.
Однако в отличие от Мед
ведева Путин не считает,
что сосредоточиться нуж
но исключительно на ре
гионе. Способность влиять
на ситуацию в других час
тях мира нынешний прези
дент рассматривает как
инструмент для торга, об
мена возможностей, кото
рые есть там, на привиле
гии в сфере непосредс
твенных интересов. Ины
ми словами: только играя
(пусть спорадически) по
всему полю, только сохра
няя глобальный охват,
можно закрепить свое пре
имущественное право в
своем секторе планеты. И с
этой точки зрения Ближ
ний Восток – не зона не
посредственного интереса,
но поле важной региональ
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ной игры, наличие своих
козырей в которой позво
ляет чувствовать себя уве
реннее за другими игровы
ми столами.
В международных делах
Медведев проявил себя –
сознательно или неосоз
нанно – как либерал. Внут
реннее развитие первично
и определяет внешнюю по
литику (об этом Медведев
подробно говорил в своем
выступлении перед дип
корпусом в июле 2010 го
да), различные процессы и
события надо восприни
мать по отдельности и
принимать решения по
каждому, а не рассматри
вать все во взаимной увяз
ке. Типичный либераль
ный подход.
Владимир Путин смот
рит на мир иначе. По
взглядам он – приверже
нец структурного реализ
ма. Внешняя среда опреде
ляет поведение государств,
система едина, и все в ней
взаимосвязано. Воздейст
вие на одну часть влечет
последствия в другой час
ти. Отсюда его постоянная
критика интервенциониз
ма Запада. Дело не только
в том, что ставится под
сомнение «священный»,
как напоминает Путин,
принцип
суверенитета.
Каждое вмешательство в
систему нарушает саморе
гуляцию и усугубляет все
общий хаос. А всеобщий
хаос, как он убежден, рано
или поздно спровоцирует
хаосы в конкретных стра
нах, Россия тоже уязвима.
Владимиру Путину в ка
честве президента выпало
время, когда Россия, хоте
ла она того или нет, уже
была неотъемлемой час
тью глобальной мировой
системы и не могла отгоро
диться от процессов, кото
рые в ней происходят. Он
пришел под лозунгом ста
бильности в России тогда,
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когда в мире стремительно
росла неопределенность на
фоне распада привычной
институциональной струк
туры. Лихорадочные по
пытки Запада укрепить
мировую систему, создан
ную по западным лекалам,
привели к тому, что конс
трукция зашаталась со
всех сторон. А поскольку
она едина и целостна, как
никогда раньше, то пос
ледствия чьихто непроду
манных шагов отзываются
на всех без исключения.
Стабилизация внутри не
сочетается с нарастающей
дестабилизацией вовне.
Иными словами, Путин
оказался в противофазе,
которая его просто бесит.
Он не понимает политики
ведущих держав, которые
своими действиями как
будто бы специально рас
качивают международную
ситуацию, выбивая изпод
нее последние опоры.
Путин не одинок в не
приятии такого положе
ния вещей, но получилось,
что именно он оказался в
авангарде сопротивления.
Вопервых, потому что
Россия, несмотря на упа
док после распада СССР,
остается одной из самых
активных стран с явными
амбициями. Вовторых,
потому что в силу ее ком
бинированного ядерносы
рьевого потенциала игно
рировать мнение России
невозможно. Наконец, в
силу особенностей харак
тера самого президента –
его отличает нетипичная
для политиков такого
уровня прямота и откро
венность. Политкоррект
ность – понятие ему глубо
ко чуждое. В совокупности
все это превращает Путина
в олицетворение антиза
падной фронды, хотя сам
он никаких «фронтов» вес
ти за собой не собирается,
мировой геополитической

революции не хочет и ско
рее озабочен тем, чтобы от
городиться от внешнего
напора. Москва пытается
сохранить принципы, опо
ра на которые позволила
бы структурировать меж
дународную среду, все бо
лее хаотическую, неуправ
ляемую, а потому опасную.
И дело не во влиянии, а в
самосохранении.
В России картина проис
ходящего в Сирии (да и
вообще на Ближнем Вос
токе) совершенно другая,
чем на Западе и в арабском
мире. Это ожесточенная
гражданская война, имею
щая религиозную (сунни
ты – шииты) и геополити
ческую (монархии Пер
сидского залива против
Ирана) подоплеку. Ставка
в ней – не демократичес
кая власть в Дамаске, а
расстановка сил на Ближ
нем Востоке, причем судь
ба Сирии как таковой
большинство участников,
особенно внешних, не вол
нует. В Москве понимают,
что при таком масштабе
внешнего вмешательства,
которое сегодня наблюда
ется в Сирии, трудно пред

ставить себе, что Башару
Асаду позволят остаться.
Однако все российские
специалисты, занимающи
еся арабским Востоком, в
один голос говорят: за Аса
дом значительная (посчи
тать точнее в условиях
войны невозможно) часть
населения, которая не
столько поддерживает его,
сколько боится альтерна
тивы, представляемой оп
позицией, больше, чем ре
жима.
В этой ситуации логика
России достаточно проста.
Менять позицию не имеет
смысла – после Асада Си
рия либо вообще не сохра
нит целостность, либо бу
дет управляться силами,
которые заведомо считают
Россию врагом. Участво
вать в урегулировании, ко
торое будет навязано из
вне, опасно – результаты,
скорее всего, окажутся
плачевными, зато Россия
будет среди тех, кому при
дется нести моральную от
ветственность за будущий
хаос. Предложение поли
тического процесса, в ко
тором сами сирийцы опре
делят свою судьбу, беспро

игрышно: мысль очевид
ная, а если это невозмож
но, то, увы, мы предупреж
дали.
Россию крайне тревожит
исламизация Ближнего
Востока, поскольку усиле
ние радикалов и догмати
ков там неизбежно аукнет
ся в мусульманских регио
нах России. Что же касает
ся геополитических пози
ций, то тут, пожалуй, кро
ется главная загадка для
тех, кто пытается интер
претировать российскую
позицию. У России есть
одно преимущество перед
Соединенными Штатами,
которые претендуют на
мировую гегемонию, и Ев
ропой, которая зависит от
энергопоставок, – в край
нем случае, Москва просто
уйдет. Обидно, но не смер
тельно. Ни США, ни ЕС
себе такого позволить не
могут. Более того, не буду
чи более глобальной дер
жавой, формулируя свои
интересы как региональ
ная сила, Россия может се
бе позволить выйти из иг
ры на Ближнем Востоке,
если там станет совсем го
рячо, «окопаться» на даль
них подступах и наблю
дать со стороны, как Запад
пытается справиться с
«арабским пробуждени
ем».

Россия хочет
восстановить
Советский Союз
Уверенность в том, что
основной движущей силой
российской политики слу
жат имперские амбиции,
то есть стремление воссоз
дать в той или иной форме
политикоэкономическую
общность на месте бывше
го СССР (а раньше Рос
сийской империи) свойст
венна большинству тех,
кто анализирует поведе
ние России на междуна
родной арене. Соответст
венно всякий проект, кото
рый предусматривает ин
теграционные форматы на
этой территории, объявля
ется почти автоматически
шагом к восстановлению
Советского Союза.
Трудно спорить с тем,
что крах СССР стал серь
езной психологической
травмой для российского
правящего класса и значи
тельной части населения.
В отличие от большинства
империй, которые при рас
паде потеряли заморские
владения, но сохранили
свое национальное ядро,
Россия не имеет четкого
представления о своем яд
ре, как минимум, некото
рые из территорий, утра
ченные в процессе дезин
теграции, воспринимают

ся как относящиеся к это
му самому ядру, то есть по
праву составляющие часть
российской государствен
ности. Вторым элементом
является тот факт, что со
ветский экономический
комплекс был намного бо
лее тесно интегрирован,
составлял одну неразрыв
но связанную экономику,
разрыв хозяйственных и
производственных связей
оказался намного более
чувствительным, чем при
демонтаже любой из транс
континентальных импе
рий. Наконец, фактор то
го, что с исчезновением
единой страны 25 миллио
нов русских, не сдвигаясь
с места, поменяли место
жительства и гражданс
тво, иными словами, впер
вые в истории русские
стали разделенным наро
дом, недооценивается те
ми, кто рассматривает
особенности российской
политики в постсоветские
годы.
Идея реинтеграции с са
мого начала была доста
точно популярна у россий
ского руководства, однако
на деле она долго не выхо
дила за риторические рам
ки. Борису Ельцину, нап
ример, не хотелось оста
ваться в истории в качест
ве разрушителя единой
страны, и проект Союзно
го государства России и
Беларуси явно был приз
ван продемонстрировать,
что первый Президент
России сам же и начал со
бирание земель назад.
Дальнейшие попытки пе
рейти к институциональ
ным формам интеграции
заканчивались широкове
щательными декларация
ми.
Таможенный союз, пред
ложенный Владимиром
Путиным в 2009 году и
подтвержденный во время
его избирательной кампа

нии в 20112012 годах, по
жалуй, первая попытка
предложить экономически
состоятельную и привле
кательную для остальных
интеграционную модель.
Начать надо с того, что
название – а с 2015 года
ТС должен называться Ев
разийским союзом – вво
дит в заблуждение. При
верженцев евразийской
идеологии, в соответствии
с которой Россия пред
ставляет собой особую
уникальную
цивилиза
цию, противопоставлен
ную Европе и имеющую в
качестве миссии объедине
ние огромных пространств
Евразии, путинская идея
крайне воодушевила. Од
нако на деле это не имеет
отношения к реальности,
речь идет не об отверже
нии европейских подхо
дов, что было бы естест
венно для настоящего ев
разийца, а об их заимство
вании и адаптации к Рос
сии и окрестностям. Ис
пользование понятия име
ет двойственный смысл: с
одной стороны, подчерк
нуть отличие от имеюще
гося ЕС (отсюда и евра
зийскость), но, с другой,
продемонстрировать и
сопричастность, сходство
организационных принци
пов. К тому же постоянно
указывается на то, что Ев
разийский союз – это не
замкнутая структура, а
элемент будущего единого
пространства от Лиссабо
на до Пусана, на котором
объединяться все рынки от
европейского до тихооке
анского. То есть не обособ
ление, а как раз наоборот.
Евразийский союз как
развитие союза Таможен
ного – это прикладное на
чинание. Целью его явля
ется расширение рынков и
восстановление части раз
рушенных с распадом
СССР производственных
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цепочек, а средством –
воспроизводство на этой
территории принципов
европейской интеграции
второй половины ХХ века.
Катализатором
служит
глубокий кризис в Евро
пейском Союзе, которому
сейчас и на обозримую
перспективу придется за
ниматься исключительно
внутренними проблемами,
так что будет не до сопре
дельных государств. Рос
сии представляется бла
гоприятный шанс снизить
уровень конкуренции. Тем
более что сама идея вполне
рациональна и может быть
перспективной.
Кстати, в отличие от ев
ропейской стороны, Рос
сия никогда не заявляла,
что требует от партнеров
отказа от любых других
проектов. Интеграция в
рамках ТС рассматривает
ся как этап на пути к даль
нейшей более широкой ин
теграции. На эксклюзив
ности, напротив, настаива
ет Европейская комиссия,
которая уже не раз выдви
гала Украине ультимату
мы – или с нами, или с
Россией.
Вопреки представлению
о том, что Таможенный/Ев
разийский союз является
инструментом исключи
тельно российской поли
тики, решения в Евразий
ской экономической ко
миссии, исполнительном
органе объединения, при
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нимаются кон
сенсусом. При
этом у всех трех
нынешних
участников –
России, Бела
руси и Казах
стана – голосов
поровну, по три.
Для
Москвы
это значитель
ный сдвиг в соз
нании. Можно
вспомнить, что
немногим более 10 лет на
зад Владимир Путин пред
лагал Минску интегриро
ваться в пропорции 97 к
трем, политические права
в соответствии с соотно
шением веса экономик. Те
перь в России понимают,
что без фиксации базового
равноправия никакая ин
теграция невозможна в
принципе, разве что заг
нать страны в объединение
силой и держать их там
под дулом. Многим в Рос
сии такое равноправие ка
жется несправедливым,
однако никакого иного ва
рианта нет.
Предполагаемый Евра
зийский союз не является
тем, чем его видят со сто
роны. Это не политическое
воплощение «великой сте
пи» в духе философа Льва
Гумилева, не реинкарна
ция СССР и лишь в не
большой степени альтер
натива Евросоюзу. Если
проект будет продолжать
ся, а политическая воля по
его продвижению сильна,
то, вероятно, оболочка на
полнится более конкрет
ным содержанием, а выго
ды, которые могут извлечь
участники, подтолкнут их
к поиску идейного карка
са. Пока же Евразийский
союз – интересный экспе
римент по поиску нового
места России и соседних
стран в условиях резко и
стремительно меняющего
ся мира.

Россия отворачивается
от Европы и
переориентируется
на Азию
С конца 2000х годов в
России стали много гово
рить о необходимости вы
работки азиатской страте
гии страны. Владимир Пу
тин нанес в Пекин один из
первых своих визитов пос
ле начала третьего прези
дентского срока. До этого
– осенью 2011го – он по
бывал в Китае, еще будучи
премьером, но уже после
объявления о грядущем
возвращении в Кремль. Си
Цзиньпин приехал в Мос
кву через несколько дней
после того, как был офици
ально утвержден председа
телем КНР.
На фоне напряженных
отношений с США и запу
танных – с Евросоюзом,
делается вывод о том, что
Россия стремится к альян
су с Китаем, чтобы соста
вить альтернативу Западу.
Между тем, вопрос о соот
ношении «западного» и
«восточного» в миропони
мании Путина многогран
нее простых схем.
Начать с того, что Пу
тин2, то есть Президент
России второй половины
2000х годов, совершенно
затмил в восприятии наб
людателей Путина1, того
главу государства, кото
рый в 20002004 годах нас
тойчиво предлагал разно
образные шаги по сближе
нию с Западом. От вариан
тов тесной кооперации
вплоть до интеграционных
перспектив с Европой и
шагов навстречу США
(закрытие объектов на Ку
бе и во Вьетнаме, лояльная
позиция в Центральной
Азии и пр.) до намеков То
кио на возможность ком
промисса по Курильским
островам. Не получилось
почти ничего – единствен
ным предметным резуль

татом того «мирного нас
тупления» стал газопровод
«Северный поток».
Какова пропорция от
ветственности за тогдаш
ние неудачи – вопрос
оценки. Отчасти у Путина
не хватило умения и тер
пения убедить в искрен
ности и серьезности своих
намерений. А отчасти за
падные собеседники пона
деялись на то, что если не
идти на уступки, то Мос
ква потом все равно «со
льется» и согласится на
предлагаемые
условия.
Тем не мение в ретроспек
тиве Владимира Путина
трудно упрекнуть в том,
что он тогда не пытался
ввести Россию в западную
орбиту. Отсутствие желае
мого результата (точнее,
наличие результата проти
воположного) породило
Путина2, автора Мюнхен
ской речи.
Какую роль в палитре
2000х играло восточное
измерение, в частности
Китай? Ранний Путин,
несмотря на слова о мно
гополярности, предельно
западоцентричен. В том
смысле, что точкой отсче
та служили отношения с
США и Европой, когда
то хорошие, когдато не
очень. При этом с начала
прошлого десятилетия за
кладывались основы отно
шений в Азии, прежде все
го с Китаем, создавались
структуры разной степени
жесткости – от Шанхай
ской организации сотруд
ничества до БРИК. Тогда
большинство комментато
ров интерпретировали эту
активность с точки зрения
влияния на отношения с
Западом. И это было вер
ное толкование: Москва
постоянно давала понять
Америке (военнополити
ческий аспект) и Европе
(энергетика), что у нее
есть альтернативы. Когда

то Запад верил и выражал
озабоченность, когдато
просто отмахивался.
Эта тенденция – воспри
нимать азиатское направ
ление российской внеш
ней политики как способ
чтото доказать Западу –
есть и сегодня. Однако
сейчас она уже не актуаль
на по одной причине: как
бы ни складывались отно
шения Москвы с Амери
кой и Европой, Китай, по
сути, уже превратился в
главного соседа России, от
которого сегодня зависит
очень много, а в перспек
тиве будет зависеть едва
ли не все. Москва просто
не может позволить себе,
вопервых, не иметь с КНР
очень хороших отноше
ний, вовторых, не выстра
ивать на этом направлении
тщательно продуманную
политику – самостоятель
ную, а не по принципу про
изводной от текущей ат
мосферы с Соединенными
Штатами.
Владимир Путин не от
носится к числу тех, кто
очарован Китаем, и он от
дает себе отчет в тех рис
ках, которые несет быс
трый и очень внушитель
ный рост азиатского сосе
да. Но он понимает и ре
альность. Вопервых, Рос
сии в любом случае при
дется искать способы мак
симально мирного и благо
желательного сосущество
вания с Пекином, вовто
рых, иного локомотива
роста и развития в
Азии, сопоставимого
по мощи с Китаем,
просто нет. И если
Россия надеется ка
чественно изменить
свой Дальний Вос
ток, без китайского
участия ничего не по
лучится.
Владимир Путин
никогда не скрывал,
что он считает зало

гом сохранения России
как значимой державы в
XXI веке углеводороды.
От лозунга «энергетичес
кой сверхдержавы» пре
дусмотрительно решили
отказаться (хотя забавно,
что уже после России его
подхватила Канада), но
суть не изменилась. И если
в Европе трубопроводную
дипломатию и политику
Москва практикует с 60х
годов прошлого века, то в
Азии она только начинает
к подобному присматри
ваться.
Прототипом можно счи
тать недавнее предложе
ние Пхеньяну сделать его
опорным партнером при
строительстве транскорей
ского газопровода в обмен
на качественное измене
ние позиции по вопросу о
ядерной программе и мир
ном урегулировании. Пе
реоценивать способность
России добиваться своего
таким способом не стоит: в
отличие от Европы, в Азии
политический задел при
дется строить практически
с нуля. Но и другого пути
нет. Едва ли не главным
содержанием следующего
президентства станет вы
работка модели сосущес
твования с Пекином на де
сятилетия. Так что скоро
комментаторам придется
не визиты в Китай рас
сматривать сквозь призму
отношений с Европой и
США, а наоборот – взве
шивать, может ли Россия

использовать свои контак
ты на Западе для того, что
бы усилить свои позиции
перед лицом Китая.
При этом нет никаких
сомнений в том, что куль
турно и цивилизационно
Россия остается европей
ской страной, и именно в
таком качестве ее воспри
нимают в Азии. То есть
вопрос о переориентации
не стоит, есть вопрос о не
обходимости использовать
максимально эффективно
возможности,
которые
предоставляет растущая
Азия, и к этому сейчас
стремятся все, включая са
ми странычлены ЕС.

вый этап развития – тот,
который уже не будет
иметь в качестве постоян
ной точки отсчета момент
распада СССР. Новая
идентичность и новая по
литическая парадигма не
рождаются быстро и легко,
неизбежны метания и по
иски. Это касается не толь
ко России, все заметные
международные игроки
сталкиваются с той же не
обходимостью. Прошлые
подходы больше не рабо
тают, а стратегия на буду
щее практически невоз
можна, поскольку оно не
предсказуемо. В этих усло
виях рациональная пози
ция – минимизировать
* * *
риски, которые порождает
Россия, как и весь мир, глобальная проницаемая
переживает переходный среда, накапливать дивер
период. Прежняя модель сифицированные возмож
мироустройства оконча ности с тем, чтобы быть в
тельно уходит в прошлое, состоянии отвечать на лю
новая еще не сформирова бые вызовы, сохранять
лась и даже не наметилась. максимально возможную
Сама страна вступает в но свободу действий, дабы не
быть связанным в
Федір Лук’янов – головний редактор случае острой необ
журналу «Россия в глобальной полити ходимости реагиро
ке». Випускник філологічного факультету вать. Этим и руко
Московського державного університету.
водствуется совре
З 1990 року – журналістміжнародник.
Россия,
Працював на Міжнародному москов менная
ському радіо, у газетах «Сегодня», «Вре правда, начиная по
мя МН», «Время новостей». Голова Пре нимать, что на одной
зидії Ради із зовнішньої та оборонної по тактике и голом
літики Росії. Матеріал «Три мифа о рос прагматизме беско
сийской внешней политике» підготовле нечно строить поли
ний спеціально для журналу «Зовнішні
тический курс не по
справи» та друкується мовою оригіналу.
лучится.
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Beware the European mirage
(or: Never join a losing team)

Стережіться
європейських міражів,
або Ніколи не приєднуйтеся до команди, що програла

Armand CLESSE,
director of the Luxembourg Institute
for European and International Studies
Назва статті, присвяченої Євро
пейському Союзу, красномовно го
ворить про доволі полемічну пози
цію автора. Так, на думку доктора
Клессе, ЄС і його країничлени, зва
жаючи на їх історію та сучасну пове
дінку, не мають морального права
повчати інших. Вони повинні бути
скромними та стриманими, адже всі
ключові гравці європейського об’єд
нання не так давно виступали в ролі
колонізаторів більшої частини зем
ної кулі, до того ж найстрашніший
рекорд знищення людства за всю йо
го історію теж належить одному з
членів ЄС. А нещодавня й нинішня
участь європейських сил у подіях в
Афганістані, Лівії, Малі, Сирії свід
чить про те, що Європа не винесла
жодних уроків зі своєї катастрофіч
ної історичної спадщини. Про це го
ворить також її ставлення до біжен
ців, етнічних меншин (передусім ци
ган), зростання проявів ксенофобії,
ісламофобії, впливу ультраправих
політичних сил.
За спостереженнями вченого, тка
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Доктор Арманд Клессе – всесвітньовідомий експерт із міжна
родних відносин, директор Люксембурзького інституту європей
ських і міжнародних досліджень із перших днів його створення
(1990 р.). У професійній біографії А. Клессе – робота в якості спе
ціального радника уряду Люксембургу (1986 1994 р.), у процесі
якої він співпрацював із прем’єр міністром Жаком Сантером, Мі
ністерством закордонних справ і Міністерством оборони Вели
кого Герцогства Люксембург. Його викладацька та дослідницька
географія включає університети Німеччини, Південно Африкан
ської Республіки, Франції, Великої Британії, Бельгії, Швейцарії,
Італії, Росії та низки інших країн. Доктор Клессе – автор, редактор
і видавець численних наукових праць, присвячених міжнародній
проблематиці.
Сьогодні журнал «Зовнішні справи» знайомить українського чита
ча з новою статтею А. Клессе, люб’язно наданою ним для публікації.

нина європейського суспільства роз
валюється. Європейська присутність
у світі характеризується ганебною
слабкістю, оскільки Європа не віді
грає не тільки вирішальної, а й ос
новної політичної та стратегічної ро
лі як у районах, прилеглих до її кор
донів, так і у світі загалом.
Автор аналізує історію помилок
європейського співтовариства від
перших кроків його створення дони
ні та робить песимістичні щодо
об’єднання висновки, характеризую
чи його діяльність у політичній, фі
нансовій і виробничій сферах як
повний провал. Доктор Арманд
Клессе бачить три можливі варіанти
виходу із ситуації. Перший – найра
дикальніший, але, на переконання
вченого, найраціональніший і най
послідовніший з концептуальної
точки зору, а також – найчесніший.
Це – відмова від нинішньої архітек
тури спільного європейського дому.
Головний недолік цього рішення –
загальна фрагментизація Європи,
що може призвести до пробудження

старих демонів націоналізму та шо
вінізму і розпаду Європи в цілому.
Другий варіант – перетворити Євро
пейський Союз на декілька торго
вельноекономічних організацій, які
не мали б наднаціонального характе
ру, єдиної валюти, реальних політич
них структур і єдиної політики. Це
могло б дати країнамчленам та їх
нім громадянам більшу свободу, яка
може виявитись ілюзорною в дов
гостроковій перспективі. Третім ва
ріантом, за доктором Армандом
Клессе, може стати політична спів
дружність федерального характеру з
такими сильними центральними
інститутами, як президент, європей
ський уряд, двопалатний парламент.
Розмірковуючи над перспективою
вступу України до Європейського
Союзу, люксембурзький науковець
наголошує на загрозі залишитися на
периферії політичній, економічній і
навіть культурній, у кращому разі –
відігравати другорядну роль. Попри
проголошені ЄС високі європейські
цілі солідарності та згуртованості,

він ніколи не пропонував реально
рівні умови для своїх членів. Тому,
на думку автора, Україні, аби зміц
нити свою автономію, варто зберег
ти розумний баланс між Росією, яка
The European Union and
its member countries are not
entitled, morally speaking,
to give lessons to the rest of
the world – not on the basis
of their history and not on
that of their present behavi
or. The only attitude that
would suit them would be
humbleness, modesty and
restraint. Most of its key ac
tors are indulging in neoim
perialist and neocolonialist
endeavors; they seem to ha
ve forgotten that they have a
terrible historical record:
Germany as the greatest an
nihilator in the history of
mankind, Britain and Fran
ce but also Spain, Belgium,
Netherlands and Portugal
who not long ago have hu
miliated, enslaved and exp
loited the major part of the
globe. The recent and pre
sent behavior of European
“powers” in Afghanistan, in
Libya, in Mali or in Syria
shows that Europeans seem
not to have learned from
their disastrous legacy, since
they are condoning the sys
tematic killing of civilians,
the use of torture, even if
this torture is done indirect
ly, for example through ext
raordinary rendition. The
moral anesthesia appears al
so in the way Europe treats
refugees or ethnic minorities
such as above all the Roma.
Throughout Europe one can
watch the rise of xenophobia
and islamophobia and with
it of the political extreme
right. One cannot avoid the
impression that the fabric of
European society is falling
apart. The European action
in the world is characterized
by shameful weakness: Eu
rope plays no decisive, not
even a substantive political

домінує на Сході, і ЄС, що домінує
на Заході, і в такий спосіб знайти
прийнятне місце на геополітичній та
геоекономічній мапі Європи.
Повний текст статті доктора Ар

and strategic role in areas
close to its borders and, of
course, even much less so in
the wider world.
There exists a striking dis
crepancy between the pre
tense of the European Union
to act as praeceptor Europae
et mundi and its real influ
ence. Perhaps as a psycholo
gical compensation the Euro
pean Union interferes in the
internal affairs of countries
Brussels is thinking of as
vulnerable, malleable and
dependent.
The European Communi
ty has no real capacity, no
credibility and no leverage.
It also has no unity: Britain,
France and, increasingly,
Germany follow their own na
tional agenda. A new East
West divide inside the Uni
on has been emerging rein
forcing the old NorthSouth
divide. Increasingly “sacro
egoismo” is prevailing while
the Community is faking a
unity of purpose. Instead of
gaining in political strength
the European Union is lo
sing steadily of its uncertain
substance, the centrifugal
forces being much stronger

манда Клессе «З.С.» наводить мо
вою оригіналу та запрошує вітчиз
няних експертів до дискусії на цю
тему.

than the centripetal one.
Despite all the efforts at har
monizing there is a growing
heterogeneity at all levels –
politically, economically, so
cially and culturally.
The United Kingdom, a
country whose prosperity
has been hinging strongly on
the City and is now experi
encing a kind of thirdworldi
zation, is considering a com
plete opting out, even if it
knows that leaving the Uni
on will not revert the steady
decline but perhaps even ac
celerate it. The discrepancy
between Britain’s pretensi
on and its capacities makes
its behavior look ever more
grotesque.
France is watching with
consternation its, first cree
ping and now galloping, de
industrialization and the
dramatic loss of competiti
veness and its general decay.
It proclaims an identity it
has lost long ago and at the
same time tries to rekindle
some old colonialist ins
tincts as shown recently in
Mali without being aware
how ridiculous this behavior
must look against the back

ground of national anemia.
Germany maintains that
Europe can only be saved if
it adopts the German model
of austerity (“am deutschen
Wesen soll Europa gene
sen”). The Germans say that
they don’t want to be any
more the paymasters of Eu
rope when in fact they are
largely the beneficiaries of
the weakness of countries in
the South and to the East.
They behave more and more
arrogantly, exhibit openly
their new ambitions while
showing utter contempt for
the weaker nations. It seems
that this country has com
pletely forgotten its not so
distant infamous past.
Italy appears to be mired
in a permanent societal imb
roglio while being threate
ned by a breakup into nor
thern, central and southern
parts. A feeling of despair is
taking hold of the young ge
nerations in Greece, Portu
gal, Spain and elsewhere with
up to 50 percent of young
people being without a job.
The European Union is
now caught by the mistakes
and omissions of its foun
ding years. There may have
been a chance to achieve so
mething more substantive in
the early fifties when there
were plans for a European
Defense Community (EDC)
and a European Political
Community (EPC) with
strong supranational ele
ments; however only tech
nocratic organizations were
created, first the European
Coal and Steel Community
and then the European Eco
nomic Community, with a
complete lack of political
underpinning. All followup
plans and schemes were in
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КОНТРОВЕРЗА
sufficient or just intergovern
mental in character such
as the Fouchet Plans of the
1960s which were meant to
bring about some political
cooperation but not political
integration. The efforts to
amend and reinforce the Eu
ropean Community through
various treaties (Maastricht,
Amsterdam, Nice, Lisbon)
have proven vain as did the
frivolous scheme of a Euro
pean constitution; the gap
between the political and
economic dimensions of the
integration project became
ever larger. This predica
ment is aggravated by a las
ting institutional disarray
and a manifest lack of de
mocratic legitimacy. The ori
ginal impetus, particularly
of the federalist movement
has long ago run dry and the
Union has degenerated into
a sterile bureaucratic device.
Instead of becoming a spa
ce of greater freedom the
European Union has become
a space of constraint and
even duress, due to a ram
pant Scandinavization and
an intolerant maternalism,
all this against the general
background of decline in ab
solute as well as in relative
terms.
In the new, germanized
Community small and weak
countries steadily lose in inf
luence. Frail countries are
exposed to constant implicit
or explicit blackmail by the
still stronger countries and
above all by Germany: “beha
ve as we tell you or else….”.
The Germans are now more
or less openly regretting
that countries such as Ro
mania and Bulgaria have be
en admitted. Therefore they
block at least the access of
these two to the Schengen
area to show their discon
tent. In fact, for any rational
analyst the history of the
geographical widening of
the European Union is one

22

of unique shortsig
htedness and selfde
lusion. For decades it
has been argued, aga
inst all logic as well
as empirical eviden
ce, that enlargement
and political deepe
ning are not just
compatible but that
adding new members
would in any case
render the Union
stronger.
Admitting countries such
as Bulgaria and Romania
without thinking about the
possible consequences, while
forgetting consciously or un
consciously the existence of
one of the main pillars of the
European Union, namely free
movement not just of capital
but also of people and labor
and without sticking to its
own political and moral im
peratives, above all the hu
man and minority rights as
laid down in the Copenha
gen criteria shows an unbe
lievable carelessness. Now
countries such as Germany
are caught by their own fo
olhardiness and are looking
desperately for ways to keep
Bulgarian and Romanian ci
tizens, that means in fact
Roma, from those countries
out without infringing Eu
ropean law. The tacit motto
of the Union seems to be:
freedom for the wealthy, res
trictions for the poor. The
basic aporia of the European
Union is that because it does
not know what it stands for
and what it is supposed to
achieve it cannot convin
cingly argue and decide who
should be a member and
who not. Britain, whose ma
in ambition from the begin
ning has been to weaken the
European Community, has
of course been in favor of un
limited enlargement, even if
this country now has some
doubts about the wisdom of
such a policy.

Membership in the Euro
pean Community, for a num
ber of countries, has revea
led itself to be a mirage, ma
king people believe that it
will bring about automati
cally prosperity, security,
stability, freedom and demo
cracy. In general, however,
those countries who are pro
sperous when they entered
have remained prosperous or
have become even more we
althy, whereas those who
were poor have remained re
latively poor. This is true for
Greece but also largely for
Portugal and Spain; it seems
to be true, or become true,
for Romania, Bulgaria and
even the Baltic countries;
they are experiencing a kind
of stagnation not just in the
ir economic and social but
also their general societal
development. A partial ex
ception, but only a partial
one, is maybe Ireland and
perhaps to a certain degree,
at least till recently, Slove
nia. The massive financial
transfers, so much praised by
Brussels and the capitals,
may only appear to be massi
ve; in fact these transfers
may be only of marginal im
portance, an artificial stimu
lus, a kind of doping. They
may have a slight, and only
passing, impact, for example
on infrastructure, but above
all reinforce the mentality of
being assisted and the gene
ral situation of dependence.
Membership may have a de
vastating impact for small

peasantry which gave many
people a modest but decent
living, for small – and even
for larger – industry and
handicraft which despite the
lower labor costs will not be
competitive. The neoliberal
credo with its obsession of
unrestricted deregulation
may further undercut the li
velihood of millions of peop
le. The complete failure of
the Common Agricultural
Policy, once a pillar of the
integration venture, is a
stark illustration of a Brus
selsmade disaster. Half a
century after the onset of
this common policy the situ
ation of agriculture in most
parts of the European Union
is verging on catastrophe
and despair. Despite all ef
forts to reform and revitalize
the Union one can describe
today more than ever the
state of the Union as that of
eurosclerosis.
What could reasonably be
done in this awkward situa
tion? What are the options?
One option, the most radical
but perhaps also the most ra
tional and coherent one
from a purely conceptual
perspective, and also the
most honest one in some res
pects, would be to scrap the
whole European venture.
However, such a solution
might bring about a total
fragmentation of Europe,
waken the old demons of na
tionalism and chauvinism
and precipitate the decay of
Europe as a whole. In such a
scenario not just the stron
gest but also the weakest co
untries of the former Euro
pean Union area might do
better for a while but then
have to realize quickly how
vulnerable and finally hel
pless they may be in a harsh
global world dominated by
the new superpower China
and by Asia in general, and
of course also the old super
power United States.

A second option would be
to transform the European
Union, as the British and so
me others, particularly in
the Northern part of Europe
would prefer, into a minimal
organization, a kind of free
market area without real po
litical structures, without
any common policies of a
rather supranational charac
ter and without a common
currency. Such a solution
might bring about more fre
edom of action to its mem
ber countries and even the
citizens of the various natio
nal entities, freedoms which
however may prove illusory
in a longer term perspective.
Europe’s place on the global

chequer would probably be
come similar to that in opti
on one.
The third option would be
to bring about a genuine po
litical community of a fede
ral character where strong
central institutions such as a
president elected at univer
sal suffrage, a European go
vernment instead of the Eu
ropean Commission and a
parliament consisting even
tually of two chambers of
which one would represent
the various nations. Looking
at the real interest of Europe
in a longterm geopolitical
and geoeconomic perspecti
ve, this might be the soun
dest option. The question

however is whether it is not
much too late to envisage
such a choice when the Eu
ropean Union has become
such a heterogeneous cons
truction.
Looking at countries who
still may consider an ap
plication for membership,
what would be the rationale
for joining this divided, dep
ressed and despondent Eu
ropean Union? What would
be the real benefits of mem
bership and would they out
weigh the costs? By the
way, one may ask whether
countries such as Greece or
Romania would have done
better outside the European
Union. Of course it is hard
and even perhaps impossible
to answer this question.
What is however certain is
that the established Euro
pean Union powers want
to keep the new members
down and prevent them
from becoming competitors
in the decisive economic
sectors. Transfers yes, fair
competition no. New mem
ber countries, the old mem
bers think, should be kept at
bay and not be allowed to
use their competitive ad
vantages. The attitude of
the core member countries

towards candidates for
membership or new mem
bers can at best be described
as patronizing and at worst
as neocolonialist.
Taking a country such as
Ukraine, it would, if it were
to join the European Union,
remain at the periphery not
just geographically but also
politically, economically,
strategically and even cultu
rally and never move to the
center. It would at best play
a marginal role in a Union
the core of which will be
Germany. It would run in
vain after the elusive goal of
comparable prosperity for
all. Despite the proclaimed
lofty European goals of soli
darity, commonality and co
hesion the European Union
has never offered a real level
playing field to its members.
It might therefore be prefe
rable for Ukraine to preserve
and strengthen its auto
nomy, no matter how shaky
this autonomy may appear
for the moment, to keep a so
und balance between a Rus
siadominated East and a
EU or rather Germando
minated West and thus to
find a satisfactory place on
the geopolitical and geoeco
nomic map of Europe.

Європейська Комісія оголосила конкурс проектів у рамках
Європейського інструменту з питань демократії та прав людини для України
Загальна мета конкурсу полягає в посиленні ролі укра
їнського громадянського суспільства в дотриманні прав
людини, гендерної рівності та здійсненні демократичних
реформ, сприянні мирному узгодженню інтересів різних
груп, а також забезпеченні участі та представництва в
політичних процесах. Конкурс проектів спрямований на
забезпечення захисту прав та основних свобод людини
в Україні та підтримку виконання Порядку денного асоці
ації «Україна – ЄС».
Компонент 1: «Повага до прав та основних свобод лю
дини». Він полягає в реалізації загальноприйнятих прог
рам у сфері прав людини та демократичних реформ
шляхом надання підтримки громадянському суспільству
за такими напрямами, як боротьба з тортурами та інши
ми формами жорстокого поводження; дотримання сво
боди вираження поглядів, свободи засобів масової ін

формації та забезпечення плюралізму медіа; свободи
мирних зібрань; свободи об’єднань; свободи думки, со
вісті та релігії або віросповідання; та права рівності пе
ред законом і доступу до правосуддя, включаючи право
на справедливий судовий розгляд і належну правову
процедуру тощо.
Компонент 2: «Виборчі процеси та моніторинг Поряд
ку денного асоціації «Україна – ЄС» – передбачає моні
торинг і належний супровід здійснення виборчих проце
сів, включаючи створення відповідної законодавчої бази
та виконання рекомендацій ОБСЄ/БДІПЛ щодо парла
ментських виборів 2012 року тощо.
Загальний бюджет конкурсу становить 2 344 000 євро.
Кінцевий термін для подання концепцій проектних про
позицій англійською мовою – 13 травня 2013 року.
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ІНТЕГРАЦІЯ

Це солодке слово –

свобода

Олександр ШАРОВ,
доктор економічних наук,
завідувач сектору
досліджень глобальної
економіки відділу
зовнішньоекономічної
політики Національного
інституту стратегічних
досліджень
Останніми роками стали
певним журналістським
штампом заголовки на
кшталт «Камо грядеш,
Україно?» або «Quo vadis,
Ukraina?» А нам здається,
що правильніше буде
«Quo Vadis, Украина?».
Саме так, латиноросійсь
ким суржиком потрібно
ставити це запитання краї
ні, розташованій на стику
двох цивілізацій. Саме тут
пройшла не тільки водна
межа, у вигляді однієї з
найбільших у світі річок –
Дніпра, а й повітряний
кордон, який відповідає
ізотермі січня: на схід від
неї середня температура
січня – негативна, а на за
хід – позитивна. Саме тут
проходить вододіл між ба
сейнами Чорного та Бал
тійського морів. Тому, як
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би там не хотіли політики,
а суходільний кордон між
Азією та Європою прохо
дить там, де сьогодні про
стягаються лани та гори
держави Україна.
Як відомо, на території
України, в Карпатах, роз
ташувався географічний
центр Європи, позначений
кам’яним стовпом. Але,
насправді на ньому потріб
но було б написати: «На
захід підеш?…, на схід пі
деш?…» І Україна, як би
линний богатир, стоїть і
розмірковує…
Але що саме чекає Украї
ну на сході та заході?
Що таке євроінтеграція?
Фактичне повернення до
старого дому чи перехід до
нового? Часто говорять,
що Україна належить до
так званого «русского ми
ра», оскільки останні трис
та років входила до складу
Російської імперії. Але ж
передостанні триста років
Україна була складовою
частиною західноєвропей
ських держав – Великого
Князівства Литовського та
Речі Посполитої (не гово
рячи про Галичину). А Ки
ївська Русь узагалі була
однією з провідних євро
пейських держав. Тож єв
роінтеграційний шлях є
цілком логічним.
Утім, незважаючи на
численні заяви різних ук
раїнських урядів і законо
творців, єдиної (у розумін
ні – безумовно переважаю
чої) думки з цього приводу
поки що не досягнуто. То
му цілком логічним був
черговий сплеск зацікав

леності цим питанням у
зв’язку з проведенням 25
лютого 2013 р. чергового
(після перерви у 2012 р.)
саміту «Україна – ЄС» у
Брюсселі. Серед іншого,
ця зацікавленість знайшла
своє вираження у прове
денні двох тематичних
круглих столів: напередод
ні саміту – в київській фі
лії Інституту країн СНД і
відразу після саміту – в
Національному інституті
стратегічних досліджень.
Однак, якщо обговорення
проблем на першому з них
відбувалося виходячи з то
го, що «український вибір
між ЄС і МС – проблема
світоглядна, а не економіч
на», то учасники другого
дискутували, притримую
чись заклику директора
Інституту А. Єрмолаєва,
зосередитися власне на
економічних аспектах ви
бору між Європейським і
Євразійським союзами.
Якщо ж абстрагуватися
від пріоритетів світогляду
(а як нагадав один із росій
ських учасників круглого
столу в НІСД, за словами
Марка Ефеського, «у пи
таннях Віри компромісу
бути не може»), то слід
вказати на те, що кожен із
варіантів, які розглядали
ся, несе певні ризики, що й
повинні ретельно прорахо
вуватися фахівцями перед
тим, як надавати рекомен
дації щодо прийняття по
літичних рішень. Серед
можливих ризиків євроін
теграції слід вирізнити
безпосередньо «іманентні»
– тобто обумовлені:

а) несумісністю або дов
гостроковою розбіжністю
цілей, інтересів і принци
пів (між Україною та краї
нами ЄС);
б) недоліками відповід
них угод і домовленостей,
яких припустилась україн
ська сторона в ході прове
дення переговорів (тобто
«неврахування інтересів
української сторони»).
Крім того, існують (і, зда
ється, можуть створити
значні клопоти) «супутні
ризики» або «ризики ім
плементації» – тобто обу
мовлені спротивом або
прямою протидією проце
сам євроінтеграції з боку
потенційних «потерпілих
сторін» (як резидентів, так
і нерезидентів). Від ризи
ків слід відрізняти «викли
ки євроінтеграції» – тобто
необхідність вирішення
вже існуючих проблем, що
лише загострюються або
стають неприпустимими у
зв’язку з процесом євроін
теграції (але вирішення
яких потрібне незалежно
від євроінтеграції). Тобто
загальним для всіх цих
викликів є необхідність
вирішення
зазначених
проблем незалежно від
процесу євроінтеграції.
Адже вона, з одного боку,
прискорює необхідність
відповідних заходів, а з ін
шого – сприяє (консульта
тивно, організаційно, деко
ли, можливо, і фінансово)
їх вирішенню. Однак наяв
ність таких ризиків і вик
ликів не ставить під сумнів
євроінтеграційний вибір
України. Як підкреслив у

своєму виступі директор
департаменту Європей
ського Союзу МЗС Украї
ни В.В. Ченцов – говорити
про вибір «не зовсім ко
ректно», оскільки існують
відповідні заяви Верховної
Ради щодо інтеграційних
намірів України, наслід
ком чого є підготовлена до
підписання Угода про асо
ціацію «Україна – ЄС»,
включаючи поглиблену та
всеохоплюючу зону віль
ної торгівлі, а також чітко
висловлена зацікавленість
у поглибленні співпраці з
Митним союзом, як за фор
мулою «3+1», так і на між
секторальній основі. Тому
МЗС не бачить наявності
будьякого «міжвектораль
ного конфлікту» в тому,
щоб розвивати співробіт
ництво в усіх напрямах.
Упевненість в остаточ
ності євростратегічного
вибору України висловив
також президент Україн
ського союзу промислов
ців і підприємців, народ
ний депутат А.К. Кінах,
який назвав його «прагма
тичним варіантом інтегра
ції» та підкреслив, що від
нього залежатиме місце
України у світовому роз
поділі праці, маючи на ува
зі перспективи переходу
від сировинної орієнтації
до пріоритетного розвитку
високотехнологічного ви
робництва. З такою точ
кою зору не погодився
членкореспондент НАН
України, доктор економіч
них наук В.І. Мунтіян,
який вважає, що у зв’язку
зі зміною фінансової екс
пансії на матеріальну, яка
відбувається в глобальній
економіці, помітно зроста
тиме значення ресурсних
країн. Це стосується, у то
му числі, країн Митного
союзу, який перетвориться
на Єдиний економічний
простір, а тому, зі страте
гічних міркувань, Україна

повинна брати участь у
цьому об’єднанні.
Але якщо повернемо
свій погляд на Схід, то зро
зуміємо, що Євразійська
інтеграція насправді вима
гатиме вирішення тих са
мих проблем: не можна ж
розраховувати на те, що
російські або казахстан
ські споживачі будуть від
давати перевагу україн
ській продукції за наяв
ності конкурентів із усього
світу (а це – уже факт)
тільки тому, що ми «союз
ники». Тобто підвищувати
якість, забезпечувати інно
ваційність виробництва,
покращувати корпоратив
ний менеджмент доведеть
ся за будьяких умов –
тільки в ЄС існують уже
чіткі стандарти, досвід і
можливість підтримки; а в
ЄврАзЕС – для вирішення
цих проблем потрібно буде
витрачати час на «винахід
велосипеда», тобто розроб
лення стандартів; потім –
шукати ресурси (у тому
числі фінансові) і, зреш
тою, – конкурувати з «со
юзниками» за вихід на
ринок ЄС, який ми самі
ускладнимо «митним пар
каном». Значним викли
ком на шляху формування
спільного євразійського
економічного простору є
ризик посилення протек

ціонізму, що призводить до
встановлення нових еко
номічних ліній поділу на
«своїх і чужих» та закрит
тя ринків. Такий підхід у
принципі
неприпусти
мий,тим більше, що, як за
уважив на круглому столі
в київській філії Інститу
ту країн СНД заступник
директора цієї установи
В.Л. Жарихін, – «європей
ський вектор – вибір та
кож і російський».
Саме тому, завідувач від
ділу Національного інсти
туту стратегічних дослід
жень, кандидат економіч
них наук І.В. Клименко
представила на розгляд
учасників круглого столу
науковоаналітичну допо
відь «Україна в інтеграцій
них процесах на постра
дянському просторі: моде
лювання альтернатив», у
якому автори пропонують
розглянути три базові сце
нарії економічного розвит
ку України, що передбача
ють:
1) поступову, «м’яку» ін
теграцію з МС (ЄЕС);
2) швидкий вступ, або
«жорстку інтеграцію»;
3) збереження status quo
у відносинах із МС з роз
ширенням співробітниц
тва з використанням фор
мату ЗВТ і секторальною
кооперацією. Як випливає

з розрахунків, динаміка ін
тегрального індексу соці
альноекономічного роз
витку за сценарієм 2 «Ук
раїна вступає до МС:
жорстка інтеграція» є най
гіршою серед усіх сценарі
їв на всіх прогнозних пері
одах (до 2017 р.). Сценарій
1 «Україна вступає в МС:
м’яка інтеграція» тільки у
двох періодах (2016, 2017 рр.)
перевищує базовий сцена
рій. Найбільш прийнят
ним для України є сцена
рій 3 – «Україна поза МС:
status quo+», за яким інтег
ральний індекс є найви
щим у всіх прогнозних пе
ріодах. За ним Україна збе
рігає переваги відкритої
до співпраці з основними
партнерами країни, а та
кож отримує вигоди від
зміцнення економічного
суверенітету, що ґрунту
ється на стратегії розвитку
диверсифікованої, енерго
ефективної економіки.
Говорячи про цю допо
відь, В.І. Мунтіян нагадав,
що існують також інші
розрахунки (у тому числі
вітчизняних учених), які
засвідчують
наявність
більших економічних пе
реваг у разі вступу України
до Митного союзу в порів
нянні з варіантом вступу
до Зони вільної торгівлі з
ЄС. Це дійсно відомий
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факт, однак, слід урахову
вати, що, поперше, у тако
му разі дослідники вихо
дили не з жорсткої альтер
нативи – або ЄС, або МС –
натомість розглядали мож
ливість продовження особ
ливих відносин із країна
ми Митного союзу і після
створення ЗВТ із ЄС, на
що дають підстави як уго
ди про ЗВТ у межах СНД,
так і поглиблення секто
ральної співпраці з країна
ми МС. Подруге, зважали
лише на наслідки дій, пе
редбачених умовами угод
про зони вільної торгівлі
та вступ до Митного союзу.
Тобто, будьякі пропозиції
або обіцянки, не зафіксо
вані в цих угодах (як, нап
риклад, можливість зни
ження ціни на природний
газ із Росії для україн
ських споживачів або на
дання пільгових кредитів),
не бралися до уваги. Таким
чином
забезпечувалась
«чистота експерименту»,
що давала змогу абстрагу
ватися від «політичної
складової» економічного
вибору.
Що ж до форм співпраці
України з ЄврАзЕС, то
співробітники НІСД у сво
їх аналітичних розробках
розглядали різні варіан
ти, зокрема: Асоційоване
членство в ЄврАзЕС –
тобто членство в цьому
об’єднанні на особливих
умовах, які, зокрема, мо
жуть передбачати пріори
тетність раніше взятих Ук
раїною міжнародних зо
бов’язань (у рамках СОТ
або ЗВТ із ЄС). Реалізація
цієї форми співробітницт
ва вимагатиме внесення від
повідних змін до статут
них документів ЄврАзЕС.
Асоціація з ЄврАзЕС –
підписання (згідно з прак
тикою, що існує в ЄС)
угоди про асоціацію між
ЄврАзЕС та Україною з
метою створення підґрун
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тя для всеосяжних відно
син між сторонами без
формального членства в
Союзі. Така угода передба
чає поступову лібераліза
цію торгівлі (зона вільної
торгівлі, Митний союз).
Загалом угоди про асоціа
цію поділяються на такі,
що передбачають членство
в об’єднанні, і такі, що його
не передбачають. Тип уго
ди про асоціацію між Ук
раїною та ЄврАзЕС у цьо
му відношенні повинен бу
ти визначений при її укла
данні.
Формат «Митний Со
юз+1» передбачає особли
вий статус України, від
мінний від статусу «тре
тьої країни» з поступовим
послабленням митних ба
р’єрів між МС та Украї
ною, і встановленням та
ких бар’єрів у торгівлі Ук
раїни з «третіми країнами»
з урахуванням існуючих
міжнародних зобов’язань
України (так звана ступін
чата інтеграція). Цей варі
ант також перед
бачає створення
необхідної інсти
туційної основи
співробітництва,
наприклад, пос
тійного представ
ництва України
при Євразійській
економічній ко
місії.
Формат «ЄС+ЄврАзЕС»
передбачає активну роль
України в процесі об’єд
нання ЄС і ЄврАзЕС у
єдиний європейський еко
номічний простір. У тако
му разі Україна, підписав
ши угоди про асоціацію і з
ЄС, і з ЄврАзЕС, матиме
можливість реально відіг
рати роль «сполучної лан
ки» між двома інтеграцій
ними об’єднаннями: умови
угод будуть поступово та
скоординовано змінювати
ся з урахуванням досягну
тих рівнів інтеграції, а їх

повний збіг у майбутньо
му засвідчить завершення
адаптації європейських
стандартів на пострадян
ському просторі та наяв
ність реальних умов для
створення єдиного євро
пейського економічного
простору.
Характерно, що навіть
незнайомі з цими пропози
ціями експерти не тільки
висувають аналогічні про
позиції, а й поглиблюють і
деталізують їх. Зокрема, на
вже згаданому вище заході
заступник директора Інсти
туту країн СНД В.Л. Жа
рихін запропонував обду
мати можливість введення
статусу асоційованого чле
на МС «для тих держав,
які не готові ще вступати,
але хотіли б співпрацюва
ти». І хоча заступник ди
ректора Російського інсти
туту стратегічних дослід
жень Т.С. Гузенкова засте
регла від небезпеки надан
ня особливого статусу для
України, побоюючись, що

її «участь», яка супровод
жуватиметься висуванням
особливих умов (інакше
кажучи – вимог, які врахо
вували б національні інте
реси не тільки однієї дер
жави, а й інших учасниць
об’єднання, зокрема, Укра
їни), зумовить такий стан
цього союзу, що його мож
на буде поховати, як це бу
ло з попередніми інтегра
ційними проектами на
пострадянському просторі.
Звісно, Україна не має на
міру приєднуватися до
будьякої інтеграції на

ультимативних умовах і
наполягатиме на врахуван
ні своїх національних інте
ресів. Якщо це видається
неприйнятним, то можна
розглядати інші варіанти.
Зокрема, колишній пер
ший заступник Міністра
закордонних справ Украї
ни, а нині Президент кон
салтингової фірми Grant
Thornton (Україна), кан
дидат юридичних наук
О.О. Чалий вказав на мож
ливість участі України у
створенні спільного євро
пейського простору «від
Лісабона до Владивосто
ка» у форматі «2+1»:
«ЄС+Україна» + ЄврАзЕС».
Цю ідею, щоправда, вис
ловлюючи не офіційну, а
лише власну точку зору,
підтримав радникпослан
ник Посольства Росії в Ук
раїні А.В. Воробйов, заува
живши, що можуть існува
ти й інші варіанти згадано
го формату: або «ЄврАзЕС
+Україна» + ЄС», або
«ЄС+АврАзЕС» + Украї
на». Що ж, як відомо,
від зміни місць додан
ків сума не змінюєть
ся. Хоча, звісно, змі
нюються
зусилля,
яких потрібно доклас
ти для реалізації тако
го проекту. А ось тут
уже виникає пробле
ма, і заступник гене
рального директора
Центру економічних і по
літичних досліджень ім.
О. Разумкова В.О. Чалий
вважає, що в України прос
то немає ресурсів на участь
у двох альтернативних
проектах, а тим більше –
на їх поєднання. Тому пи
тання про співробітництво
з Митним союзом потріб
но просто відкласти до осе
ні, зосередившись виключ
но на підготовці до підпи
сання Угоди про асоціацію
з ЄС.
Окрему увагу було при
ділено проблемі співпраці

в енергетичній галузі, що й
не дивно, беручи до уваги
важливість цієї теми як
для економічної безпеки
України, так і для її співро
бітництва з Росією та краї
нами Європейського Сою
зу. Найбільш ґрунтовно на
цьому питанні зупинилися
Посол із особливих дору
чень І.В. Ніколайко та не
залежний експерт із енер
гетичних питань О.В. Нар
бут. Зокрема, представник
МЗС нагадав, що в кон
тексті інтеграції до євро
пейського енергетичного
простору Україна взяла на
себе низку зобов’язань, ви
значених, серед іншого, у
Меморандумі про порозу
міння від 1 грудня 2005 р.
та в рамках процесу приєд
нання до Договору про
створення Енергетичного
співтовариства. Європей
ська Комісія зацікавлена в
модернізації газотранс
портної системи (ГТС) Ук
раїни, оскільки цей проект
зміцнить економічну та
енергетичну незалежність
України та є значно менш
витратним, ніж «Півден
ний потік».
Зі свого боку, А.В. Во
робйов запевнив, що по
справжньому конкурент
них проектів «газпромів
ським» напрацюванням
поки що не існує. Нато
мість О.В. Нарбут запев
няв у вигідності викорис
тання нашої газотранспор
тної інфраструктури для
всіх сторін і попереджав,
що спроби російського
«Газпрому» розбудовувати
три альтернативних «пото
ки» призведуть до того, що
він сам «вилетить у тру
бу». Фактично, з такою
точкою зору солідаризу
вався старший науковий
співробітник НІСД, кан
дидат економічних наук
Б.В. Соболєв, який нага
дав, що, за даними Міжна
родного
енергетичного

агентства, у першому квар
талі 2013 р. підтверджено
наявність у регіоні Півден
ної Австралії запасів слан
цевого газу та нафти в ек
віваленті 204 трлн барелів,
що дорівнює сумарним за
пасам Саудівської Аравії,
Росії, Ірану та Іраку. Таким
чином, перспективи дивер
сифікації енергопостачан
ня для України покращу
ються завдяки як внутріш
нім, так і зовнішнім факто
рам. Крім того, відомий
фахівець звернув увагу на
те, що за роки існування
СНД було укладено понад
600 економічних і коопера
ційних угод і доцільним є
здійснення їхньої інвента
ризації та аналізу виконан
ня, без чого важко говори
ти про реальну ефектив
ність співробітництва на
євразійському напрямі.
У контексті жвавого об
говорення інтеграційних
проблем із великою заці
кавленістю були прийняті
виступи заступника Голо
ви Представництва Євро
пейського Союзу в Україні
М. Юрикової, директора
Дослідницького центру
Словацької асоціації зов
нішньої політики А. Дуле

би, регіонального радника
Європейської економічної
комісії ООН М. Апостоло
ва, які у своїх виступах не
тільки поділилися досві
дом євроінтеграції інших
країн, а й вказали на кон
кретні шляхи адаптації ук
раїнської системи зовніш
ньої торгівлі до загальнос
вітових стандартів.
Результати дискусії зас
відчили, що Україна сьо
годні, обравши стратегіч
ний напрям євроінтеграції,
пропонує нове розуміння
цього процесу, як шляху до
створення єдиного еконо
мічного простору на тере
нах Євразії. Тому для нас є
пріоритетною гнучка полі
тика зовнішньоекономіч
них відносин. Розвиваючи
відносини стратегічного
економічного партнерства
з ЄС, Росією, країнами
Митного союзу та СНД,
Китаєм і країнами Півден
ноСхідної Азії, Україна
набуває ролі важливого
чинника євразійської ста
більності. Немає сумніву в
тому, що передбачувана та
дружня політика відносин
України з Російською Фе
дерацією принесе користь
розбудові спільного євра

зійського економічного
простору на засадах євро
пейських цінностей еконо
мічної свободи підприєм
ництва, високих стандар
тів виробництва, орієнта
ції на права споживачів і
забезпечення високої яко
сті людського життя.
Розвиток стратегічного
економічного партнерства
України з ЄС, Росією та
країнами СНД – це пріо
ритетна стратегія в рамках
нашої зовнішньоекономіч
ної політики на засадах на
ціонального прагматизму.
Україна усвідомлює своє
історичне призначення та
роль чинника європей
ської та євразійської ста
більності, державиінтег
ратора, що об’єднує еконо
мічні союзи задля створен
ня єдиного простору еко
номічного процвітання та
благополуччя.
Головне,
щоб такий стратегічний
вибір країна зробила віль
но, на основі чіткого розу
міння своїх стратегічних
світоглядних та суто еко
номічних національних ін
тересів, адже «свобода – це
усвідомлена необхідність»,
якою б вона не була – со
лодкою чи гіркою.
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Європейська місія
України–2013
Дипломатична акаде
мія України при МЗС 6 бе
резня провела науковий
семінар, присвячений
формуванню європейсь
кого безпекового просто
ру в контексті головуван
ня України в ОБСЄ. Учас
ники форуму – керівниц
тво ДАУ, представники
професорсько викладаць
кого складу академії,
провідні експерти у сфе
рі міжнародних зносин і
слухачі академії, ВНЗ –
обговорили питання між
регіональної взаємодії,
пріоритетні завдання Ук
раїни, як головуючої в
ОБСЄ у 2013 р., загрози
європейській та євроат
лантичній безпеці, кон
флікти на просторі Орга
нізації, а також проблеми
безпеки ЄС та України.
На думку Сергія Толсто7
го, кандидата історичних
наук, завідувача відділу
трансатлантичних дослід7
жень ІСЕМВ НАН Украї7
ни, проблематика євро
пейської безпеки є склад
ним комплексом проблем,
явищ і залежностей. Оцін
ка змісту, стану і тенденцій
європейської безпеки ви
магає насамперед окрес
лення територіальногео
графічних меж європей
ського простору. У полі
тичному та військовому
відношенні європейські
проблеми не обмежуються
вузьким географічним аре
алом Європи. У відноси
нах безпеки вона тлума
читься переважно в роз
ширеному сенсі – як су
міжна частина трансатлан
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тичного та євразійського
просторів. Трансатлантич
ний вимір європейської
безпеки включає США,
Канаду та географічну
сферу
відповідальності
НАТО. Натомість, у межах
євразійського
вектора
«Велика Європа» включає
азійську частину постра
дянського простору та низ
ку організацій, створених
його учасниками, включа
ючи СНД, ЄврАзЕС, Мит
ний союз, ОДКБ, ГУАМ.
Єдиною
міжнародною
структурою, яка охоплює
всіх учасників «широкого»
європейського простору,
залишається ОБСЄ, що
включає майже всі держа
ви умовної «Півночі» (ок
рім Японії, яка має в Орга
нізації статус спостеріга
ча).
Застосування поняття
«європейська безпека» у
вузькому розумінні фак
тично приватизовано Єв
ропейським Союзом і ви

користовується для позна
чення деяких функціо
нальних напрямів його ді
яльності – спільної зов
нішньої та безпекової полі
тики, спільної політики
безпеки та оборони.
У теорії та практиці
простежуються два основ
ні підходи до проблемати
ки європейської безпеки –
проблемний і «архітектур
ний». Стосовно першого
головним завданням є ана
ліз низки проблем, що ста
новлять виклик загальній
безпеці чи безпеці принци
пових учасників міжна
родної взаємодії. Перелік
проблем, які перебувають
у полі зору переважної
більшості учасників євро
пейської підсистеми між
народних відносин, вклю
чає певний постійний на
бір тем і напрямів. Остан
німи роками основне дже
рело небезпеки становлять
прояви світової фінансо
воекономічної кризи, які

спричинили головні загро
зи економічній, фінансовій
і соціальній стабільності.
Суттєве значення мають
військові аспекти відно
син, позначені розхитуван
ням засобів довіри; некон
трольовані міграції, що за
грожують критичним за
гостренням соціальних, ет
норелігійних і соціокуль
турних проблем; протидія
міжнародному тероризму;
заходи, спрямовані проти
незаконних видів міжна
родної економічної діяль
ності; придушення транс
кордонної злочинності,
включаючи перекриття ка
налів обігу наркотиків,
контрабанди зброї та ядер
них матеріалів. З точки зо
ру міжнародної співпраці
суттєве значення мають
проблеми екології, енерге
тики, продовольчої безпе
ки та забезпечення досту
пу до ресурсів.
В основу архітектурного
підходу покладено пере

форматування та розши
рення західних організацій
та інституцій після розпа
ду біполярної системи
міжнародних відносин. У
цьому сенсі розширення
НАТО і ЄС можна вважа
ти організаційною підсис
темою за умов однополяр
ної міжнародної системи.
За умов відсутності уз
годжених інтересів, сприй
няття проблем безпеки за
лишається суб’єктивним і
визначається інтересами
конкуруючих держав, їхніх
союзів і безпекових альян
сів. Новою проблемою, що
спричиняє
погіршення
стану європейської безпе
ки, є загострення конку
ренції між ЄС і Росією, яке
набуває ознак територі
ального суперництва двох
різних інтеграційних про
ектів.
Професор Дипломатич7
ної академії, доктор полі7
тичних наук Людмила Че7
каленко назвала проблему
утворення міцної системи
безпеки на європейському
континенті найважливі
шим завданням ХХІ сто
ліття. Головування Украї
ни в ОБСЄ у 2013 р. вису
ває перед нашою держа
вою відповідальні завдан
ня, серед яких збереження
миру та стабільності в на
шому Європейському домі
є найактуальнішим. Вико
нання цього завдання уне

можливлюється без кро
ків, спрямованих на зміц
нення потенціалу ОБСЄ
як платформи для полі
тичного діалогу та інстру
менту раннього поперед
ження, запобігання кон
фліктам, урегулювання
кризових і конфліктних
ситуацій і постконфлік
тного відновлення.
Одним із проектів голо
вування України в ОБСЄ є
виконання зобов’язань що
до людського виміру без
пеки: захист прав і свобод
людини як чинник світової
стабільності та забезпечен
ня безпеки держави. За
концепцією привілеїв без
пеки людини, суспільства
і, як результат, держави, на
першу позицію серед зав
дань головування висува
ється розв’язання заморо
жених конфліктів просто
ру СНД і, у першу чергу,
географічно найближчої
Придністровської пробле
ми, хоча не виключена ак
тивізація діяльності Орга
нізації й за іншими напря
мами в контексті зближен
ня позицій сторін у рамках
урегулювання грузинсько
го та нагірнокарабаського
конфліктів.
Українська сторона вже
має чималий досвід ініцію
вання дієвих моделей у по
розумінні та зближенні по
зицій конфліктуючих сто
рін, що віднайшло підтвер
дження в участі придніс

тровського врегулювання
за формулою “5+2” (Мол
дова, ПМР, Україна, РФ,
ОБСЄ, ЄС і США), від
критті представництва ЄС
із Придністровського вре
гулювання на своїй тери
торії (м. Одеса), віднов
лення діалогу та зменшен
ня непорозумінь між учас
никами конфліктів. Пози
тивом українського на
лаштування на успішний
результат у розв’язанні
напруження є також нез
мінність політичної пози
ції України, яка відповідає
канонам міжнародних пра
вових норм щодо ціліснос
ті та неподільності держа
ви.
Україна, за повідомлен
нями вітчизняних ЗМІ, та
кож ініціювала залучення
Місії ЄС із прикордонної
допомоги Молдові та Ук
раїні (EUBAM), забезпе
чила присутність США в
процесі переговорів, ініці
ювала підготовку низки
документів, що підтверди
ли принципи цілісності
Республіки Молдова. Крім
того, розпочато процес де
маркації центральної (при
дністровської) ділянки ук
раїнськомолдавського
кордону. До того ж, далеко
не другорядну роль Украї
на відіграла в процесі від
новлення переговорів у
форматі “5+2”, призупине
них на початку 2006 року.
Позитивним кроком може
стати створення та розви
ток Єврорегіону «Дніс
тер», який охопить Він
ницьку область, а також
адміністративні одиниці
лівобережжя Дністра та
правобережної Молдови.
Це, зокрема, дасть змогу
залучити європейські кош
ти на розвиток інфрас
труктури та інших проек
тів у регіоні, зміцнівши
зв’язок між лівим і правим
берегами Дністра.
Основні зусилля щодо

розвитку співробітництва
України з ОБСЄ зосеред
жено також на таких нап
рямах, як сприяння міжна
родним спостерігачам під
час парламентських і пре
зидентських виборів; опе
ративне інформування Ор
ганізації про внутрішню
ситуацію в Україні; розви
ток економічних соціаль
них і демократичних сус
пільних перетворень, пере
біг правової реформи; за
безпечення активної ролі
України як посередника
Придністровського врегу
лювання;
забезпечення
розширення представле
ності України у складі мі
сій і структур ОБСЄ, зок
рема в Македонії, Косово
(СРЮ), Грузії, Таджики
стані та Хорватії. Наша
країна активно працюва
ла в рамках Спільної кон
сультативної групи щодо
виконання положень Зак
лючного акта Стамбуль
ського саміту ОБСЄ тощо.
Олександр Полтораць7
кий, доцент ДАУ, канди7
дат політичних наук, наго
лосив у своєму виступі, що
з початком постбіполярно
го етапу розвитку європей
ських та євроатлантичних
відносин, зникненням чіт
ких і довготривалих зов
нішніх загроз, що давали
змогу формулювати відпо
відні довготривалі страте
гічні цілі безпеки за умов
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глобального протистоян
ня, порушенням централь
ного принципу біполярно
го устрою – непорушності
кордонів – виникла необ
хідність вирішення зав
дань адекватної відповіді
на нові виклики. На пер
ший план виступають ко
лективна відповідальність
і здатність протистояти
новим загрозам безпеці –
серед яких чи не найакту
альніше постала пробле
ма боротьби проти міжна
родного тероризму, зокре
ма і для двох ключових
міжнародних безпекових
організацій євроатлантич
ного простору як у геогра
фічному, так і в практич
ному сенсі – НАТО та
ОБСЄ.
Питання протидії міжна
родному тероризму, а та
кож проблеми запобігання
розповсюдженню зброї ма
сового знищення, транспа
рентності та інших заходів
зі зміцнення довіри, кон
тролю над озброєннями
(Договір про звичайні озб
роєння в Європі), енерго
безпеки, захисту критич
ної інфраструктури тощо
стоять на порядку денному
обох організацій і є пріори
тетною тематичною сфе
рою співробітництва, обмі
ну думками та взаємодії
між ними.
Після задіяння механіз
му статті 5 Вашингтон
ського договору на під
тримку антитерористичної
операції США в Афгані
стані представники країн
членів НАТО підтвердили
свою готовність надавати
подальшу необхідну під
тримку загальним міжна
родним зусиллям щодо бо
ротьби проти тероризму.
Проблема подальшого роз
повсюдження тероризму
була визначена Генераль
ним Секретарем Альянсу,
на той час Дж. Робертсо
ном, як одна з ключових
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загроз сучасній міжнарод
ній безпеці, яка зберігати
ме свою актуальність для
НАТО протягом наступно
го десятиріччя. Відтоді ан
титерористичний напрям
діяльності НАТО отримав
своє договірноправове
оформлення.
На Празькому саміті
НАТО, що відбувся в лис
топаді 2002 р., була ухвале
на з урахуванням основ
них положень Стратегічної
концепції НАТО 1999 р.
Декларація глав держав та
урядів країнчленів Орга
нізації. Декларацією було
затверджено заходи щодо
підвищення
здатності
Альянсу протистояти ви
кликам безпеці збройних
сил, населення та території
країнчленів (п. 3). Ідеться
про військову концепцію
захисту від тероризму, що
має на меті покращити об
мін розвідувальними да
ними та запровадити захо
ди з реагування на кризу,
План дій у надзвичайних
ситуаціях цивільного ха
рактеру задля покращення
готовності до можливих
атак проти цивільного на
селення із застосуванням
хімічних, біологічних чи
радіологічних речовин і
подолання наслідків таких
атак. Було передбачено та
кож створення низки орга
нів і підрозділів у рамках
Організації з метою поси
лення захисту Альянсу від
зброї масового знищення,
зокрема вже призначено
Координатора з питань ан
титерористичних техноло
гій, а також створено спе
ціальний підрозділ з пи
тань антитерористичних
технологій у межах відді
лу оборонних інвестицій
НАТО.
План дій партнерства
проти тероризму складе
ний відповідно до загаль
новизнаних нормам і
принципів міжнародного

права, Статуту ООН і Ре
золюції 1373 Ради Безпеки
ООН. Передбачається, що
співробітництво держав
у боротьбі з тероризмом
здійснюється за різними
напрямами і на різних рів
нях. Воно може бути не
формальним або формаль
ним за своїм характером,
двостороннім або багато
стороннім за своїм мас
штабом. Основний прин
цип будьякої співпраці в
боротьбі з міжнародним
тероризмом полягає в то
му, що вона повинна по
годжуватися з принци
пом дотримання прав лю
дини і свобод особи. Без
такої основоположної га
рантії заходи можуть вик
ликати критику їх закон
ного статусу, чим будуть
користуватися міжнарод
ні терористичні організа
ції.
У документі особливо
підкреслюється, що для за
безпечення відповідного
визнання заходів із бо
ротьби з тероризмом у
суспільстві вони повинні
здійснюватися в умовах
дотримання високих мо
ральних норм і правових
стандартів, погодження
систем кримінального пра
восуддя держав, підвищен
ня стандартів країн із слаб
шими системами кримі
нального правосуддя в ці
лому або розроблення на
ціональних нормативних

актів, спрямованих на бо
ротьбу з тероризмом.
На Стамбульському са
міті НАТО у червні 2004 р.
було узгоджено вдоскона
лений пакет антитерорис
тичних заходів, що перед
бачає оптимізацію обміну
розвідувальною інформа
цією через Підрозділ анти
терористичної розвідки
НАТО та за допомогою ін
ших засобів; удосконален
ня здатності НАТО швид
ко реагувати на звернення
країн по допомогу у відпо
відь на напади терористів;
допомогу в охороні важли
вих великих заходів, зок
рема за допомогою літаків
раннього повітряного вияв
лення й управління НАТО;
посилення внеску опера
цій під проводом НАТО в
Середземномор’ї, на Бал
канах і в Афганістані в бо
ротьбу з тероризмом; зміц
нення співпраці з країна
мипартнерами та іншими
міжнародними і регіональ
ними організаціями; удос
коналення
відповідних
можливостей і засобів. Во
ни також містять спеціаль
ну програму озброєнь, за
тверджену Нарадою націо
нальних керівників у галу
зі озброєнь на засіданні в
травні 2004 року.
У сфері боротьби проти
тероризму зусилля НАТО,
особливо в рамках парт
нерських відносин з інши
ми державами, доповню

ють діяльність ОБСЄ.
Антитерористичний під
розділ ОБСЄ координує
всю діяльність Організації
у сфері боротьби з терориз
мом. Створений у 2002 р.,
він тісно взаємодіє з контр
терористичним комітетом
ООН, Управлінням ООН
з наркотиків і злочинності,
а також із НАТО та інши
ми міжнародними партне
рами.
Пов’язана з протидією
тероризму спільна робота
двох організацій включає
прикордонний контроль,
переносні зенітні ракетні
комплекси, контроль над
експортом зброї, а також
економічні та фінансові ас
пекти тероризму.
На Стамбульському са
міті Північноатлантичного
союзу було прийнято рі
шення розширити співпра
цю з міжнародними орга
нізаціями в рамках Плану
дій проти тероризму та до
ручено міжнародному сек
ретаріатові НАТО вклю
чити в ПДПТ і в тематику
переговорів з ОБСЄ на ро
бочому рівні види діяль
ності, у яких НАТО має
порівняльні переваги: нор
мотворчість із питань опе
ративної сумісності та під
готовки сил і засобів за до
помогою навчальної підго
товки та навчань, а також її
роль «посередника» у сфе
рах, де у Альянсу немає
першорядної відповідаль
ності, таких як забезпечен
ня безпеки кордонів і лік
відація наслідків природ
них лих.
Країничлени
НАТО
повною мірою підтриму
ють як основоположні
принципи ОБСЄ, так і її
комплексний і спільний
підхід до безпеки. Ця під
тримка була чітко про
демонстрована в заявах
Альянсу про його готов
ність підтримати зусилля
ОБСЄ зі зміцнення євро

пейської безпеки та ста
більності і, зокрема, опера
ції з підтримки миру під її
егідою. Сфери співробіт
ництва та взаємодії між
НАТО і ОБСЄ продовжу
ють розширюватися. Ста
лий розвиток міжінсти
туційної співпраці НАТО
та ОБСЄ є одним із клю
чових факторів постбіпо
лярних військовополітич
них перетворень у Європі
разом із трансформацією
та адаптацією цих струк
тур до нового середовища
безпеки в європейському
та євроатлантичному ре
гіоні.
Людмила
Бєлінська,
слухачка ДАУ, присвяти
ла свій виступ діяльності
ОБСЄ у сфері боротьби з
торгівлею людьми. Сучас
не рабство з метою трудо
вої чи сексуальної експлу
атації, чи задля видалення
органів продовжує поши
рюватися всіма країнами і
континентами та є серйоз
ною загрозою національ
ній безпеці. За даними
МОМ, у 2011 р. Україна
зайняла перше місце в рей
тингу ТОП10 країн, де
процвітає торгівля людь
ми; а згідно з даними МОП
щороку приблизно 2,5 млн.
осіб у світі стають жертва
ми торгівлі людьми, із
яких понад півмільйона зна
ходяться в регіоні ОБСЄ.
Беручи до уваги те, що
торгівля людьми є однією
з найбільш гострих і
складних проблем у регіо
ні ОБСЄ, її вирішення по
требує системного, мульти
дисциплінарного та комп
лексного підходу; необхід
но вдосконалити стратегії
та засоби для більш ефек
тивного запобігання тор
гівлі людьми, підвищити
роль та ефективність кар
ного правосуддя в боротьбі
з торгівлею людьми, заохо
чувати захист прав жертв

торгівлі людь
ми, зміцнити
партнерство
країнчленів
Організації.
Усе це є одним
із пріоритетів у
період голову
вання України
в ОБСЄ у 2013
році.
Олександр
Калинчук,
слухач ДАУ, звернув ува
гу учасників на іранський
фактор у контексті енерге
тичної безпеки ЄС. Аналіз
конфліктної ситуації, що
склалася довкола ірансь
кої ядерної програми, та
застосованих у зв’язку з
цим санкцій показав, що
на сьогодні для Європи
Іран є далеко не першочер
говим торговим партнером
(за показниками минулого
року ІРІ посідає з експор
ту до ЄС 30 та імпорту – 23
позицію). Показники свід
чать, що завдяки накопи
ченим запасам енергосиро
вини, альтернативним по
стачальникам і альтерна
тивним видам енергії, ЄС
може доволі вільно обхо
дитися без іранської нафти
та газу. Однак справа в то
му, що сам по собі Євро
пейський Союз є досить
неоднорідною структурою.
Можливо, для Німеччини,
Британії, Франції та інших
заможних державчленів
розрив із ІРІ не спричи
нить вагомих негативних
наслідків, але для таких
країн, як Іспанія та Італія
це може бути відчутним,
що ж до Греції – навіть
критичним. Окрім того,
що остання отримувала
35% своєї нафти саме з ІРІ,
вона ще й мала на її купів
лю необмежений кредит.
Уведення ембарго на іран
ську нафту, заморожуван
ня проекту трубопроводу
«Бургас – Александропу

ліс», що постачав би нафту
з Росії в обхід Туреччини,
та економічна криза в се
редині країни можуть
призвести до неочікуваних
результатів. Усе більша
кількість громадян Греції
налаштована на вихід із
ЄС, і питання в тому, які
наслідки це матиме для
Європейського Союзу, чи
не призведе до ефекту «до
міно».
Для Ірану ж ЄС був од
ним із п’яти найбільш важ
ливих партнерів. Втрата
такого експортера, зни
ження інвестицій і санкції
завдають серйозного удару
по економіці ІРІ.
Однак, допоки у Тегера
на залишається відкритим
шлях на схід, санкції не
запрацюють повною мірою
і колапсу в іранській еко
номіці найближчим часом
не станеться. Проте нас
лідки, як то інфляція, па
діння життєвого рівня то
що, можуть спровокувати
виступи невдоволених у
країні, чим можна буде
завжди скористатися, адже
подібний досвід у опонен
тів є.
***
Із вагомими науковими
розвідками інших учасників
семінару можна ознайоми
тися на сторінках ниніш
нього числа журналу «Зов
нішні справи», а також – у
наступних номерах «З.С.»
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ІНТЕГРАЦІЯ

АСЄМ – діюча модель
міжрегіональної співпраці
(передумови та етапи діяльності)

Сергій ШЕРГІН,
доктор політичних наук,
професор, завідувач
кафедри регіональних
систем та європейської
інтеграції Дипломатичної
академії України при МЗС

Загальні положення та
хронологічний огляд
Головування України в
ОБСЄ, крім суто політич
них дивідендів і можли
востей прискорити процес
набуття статусу асоційова
ного члена Європейського
Союзу, евентуально набли
жає нашу державу до учас
ті в транснаціональній вза
ємодії у форматі АСЄМ
(Азія – Європа). Вигоди
від розвитку відносин між
країнами, що розта
шовані в різних регі
онах світу, не можуть
ігнорувати не тільки
центри економічної
сили, а й середні дер
жави, до яких нале
жить Україна.
За умов глобальної
кризи регіональні й
трансрегіональні від
носини стають дедалі
більш ефективними
засобами розв’язан
ня міжнародноеко
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номічних проблем. На сьо
годні так звані нові центри
зростання, що розвивають
ся в межах окремих регіо
нальних просторів, шука
ють додаткові можливості
для посилення міжрегіо
нальної співпраці, що ста
ла характерною ознакою
глобалізації у сфері світо
вої економіки. Одним із
таких форматів і механіз
мів міжрегіональної спів
праці є форум АСЄМ.
Варто зазначити, що
концепція трансрегіональ
ної взаємодії зобов’язана
своїм походженням на
самперед європейським і
американським ученим –
Р. Кеохейну, Дж. Наю, У. Бе
ку та їхнім науковим попе
редникам – К. Дойчу, Дж.
Мітрані, Е. Хаасу, А. Етціо
ні. Саме ці політологи та
економісти в 5060і роки
минулого століття теоре
тично обґрунтували раціо
нальність утворення «все
осяжної світової спільно
ти» як функціональної
альтернативи національ
ним економікам. Наукове
осмислення процесів еко
номічної інтеграції розви

валося головним чином че
рез їхнє моделювання з
поглибленим
аналізом
можливих вихідних умов.
Розроблялися також моде
лі зони вільної торгівлі та
митного союзу як най
більш популярної на той
час форми регіональних
економічних об’єднань.
Однак, практична реаліза
ція цих концепцій відбула
ся тільки у 8090і роки,
коли політичні умови та
рівень інституціоналізації
міждержавної та регіо
нальної взаємодії уможли
вили створення ЄС і
АСЄМ.
Відомо, що Західна Єв
ропа хронологічно раніше
ПівденноСхідної Азії ста
ла на шлях економічної та
політичної інтеграції. Це
пояснюється тим, що в Єв
ропі усвідомили вигоди від
групових преференціаль
них відносин фактично
одразу після завершення
Другої світової війни, на
томість у країнах Півден
ноСхідної Азії (В’єтнам,
Індонезія, Камбоджа, Лаос,
Малайзія, М’янма) тільки
завершувався процес деко

лонізації. Крім того, трива
ла війна в Індокитаї галь
мувала зближення країн
регіону, поділивши їх на
дві протилежні за соці
альнополітичною орієн
тацією групи. Тому неза
лежні держави цього регіо
ну майже з п’ятнадцяти
річним запізненням після
декількох невдалих спроб
реалізували свій інтеграцій
ний проект, створивши в
1967 р. Асоціацію країн Пів
денноСхідної Азії (АСЕАН).
Характерно, що як у Захід
ній Європі, так і в Півден
ноСхідній Азії роль локо
мотива інтеграційного
процесу виконала консолі
дована група країн – «шіс
тка» західноєвропейських
і «п’ятірка» східноазійсь
ких. Спільним мотивом
європейського та східно
азійського інтеграційних
процесів було прагнення
країн обох регіонів забез
печити умови для політич
ної стабільності, динаміч
ного соціальноекономіч
ного розвитку та регіо
нальної безпеки.
Завершення війни в Ін
докитаї, припинення між
системної конфрон
тації, перехід до роз
будови
ринкових
відносин і націо
нального відроджен
ня – усі ці події та
явища сприяли роз
виткові інтеграцій
ного процесу та його
виходу за межі регі
ону. Країничлени
АСЕАН, політичний
істеблішмент яких
прагнув до розбудо
ви відносин із розви

неними державами з ме
тою підтримки процесу
суспільної модернізації та
економічної
інтеграції,
виступили ініціаторами
транснаціональної взаємо
дії з розвиненими країна
ми Західної Європи. Пере
буваючи в умовах фінансо
воекономічної та техноло
гічної залежності від США
та Японії та відчуваючи
зростання геополітичної
могутності Китаю, лідери
країн АСЕАН вирішили
змінити двосторонні від
носини з державами Євро
пейського Союзу на бага
тосторонні з транснаціо
нальною спрямованістю.
Не дивно, що така політи
ка Асоціації знайшла під
тримку з боку ЄС, який
прагнув зміцнити свою
економічну присутність у
ПівденноСхідній Азії.
Обопільні інтереси були
реалізовані шляхом ство
рення АСЄМ у березні
1996 р. на установчому са
міті в Бангкоку. У рамках
форуму в 1998 р. було
створено фонд АзіяЄвро
па (АСЄФ) – єдиний пос
тійний орган АСЄМ, який
займається фінансуванням
проектів у галузі розвитку
міжрегіональних інтелек
туальних і культурних об
мінів. Як відкритий, не
формальний
міжрегіо
нальний діалоговий форум
АСЄМ здійснює та коорди
нує співпрацю країнучас
ниць у сфері політики, без
пеки, фінансовоекономіч
ній і культурній галузях. У
рамках форуму діють біз
несовий (АСЄБФ), парла
ментський (АСЄРФ), на
родний (АСЄНФ) фору
ми, а також екологоінно
ваційний центр (АСЄЕЦ).
Діяльність АСЄМ здій
снюється через інститут
координаторів, у складі
якого по два представники
від європейської групи –
від Єврокомісії (постійний

координатор),
чинного
президента Євросоюзу та
азійської групи – від дер
жавчленів АСЕАН (оби
рається на дворічний тер
мін) і решти азійських кра
їн (термін – один рік). Рі
шення на самітах АСЄМ,
що проводяться кожні два
роки в столицях країн
учасниць, приймаються на
засадах консенсусу. До прі
оритетних напрямів діяль
ності організації належать:
• подолання наслідків
глобальних і регіональних
фінансовоекономічних
кризових явищ;
• забезпечення сталого
економічного розвитку;
• боротьба з міжнарод
ним тероризмом та органі
зованою транскордонною
злочинністю;
• боротьба за нерозпов
сюдження зброї масового
ураження (ЗМУ);
• протидія розповсюд
женню інфекційних захво
рювань;
• забезпечення енергетич
ної та продовольчої безпеки;
• охорона навколишньо
го середовища;
• забезпечення прав лю
дини та боротьба з бідніс
тю.
З часу заснування склад
учасників АСЄМ збіль
шився майже удвічі. Нара
зі до форуму входить 51
учасник, у тому числі 30 –
від європейської групи (27
державчленів ЄС, плюс –
Норвегія, Швейцарія та
Єврокомісія), а також 18 –
від азійської групи (10
країнчленів АСЕАН, Ки
тай, Японія, Республіка
Корея, Індія, Пакистан,
Бангладеш, Монголія та
Секретаріат АСЕАН). Тре
тю (тимчасову) групу ста
новлять Австралія, Нова
Зеландія та Росія.
Зростання ролі АСЄМ у
світовій економіці важко
переоцінити – частка кра
їнчленів становить 63%

обсягу світової торгівлі,
55% глобального ВВП і по
над 60% населення світу. З
часу створення цієї органі
зації було висунуто близь
ко 200 ініціатив у вигляді
спільних проектів міжрегі
ональної співпраці, з яких
більшу частину реалізова
но. У рамках Європейсько
го Союзу діють двосторон
ні контакти з багатьма
учасниками АСЄМ, зокре
ма з країнами АСЕАН, Ки
таєм, Японією, Індією, Ко
реєю та Росією. Окремі
держави, наприклад, Пів
денна Корея, мають анало
гічні механізми двосто
ронньої співпраці з Асоці
ацією і водночас із провід
ними гравцями ЄС, який є
для неї основним інозем
ним інвестором. Головна
перевага АСЄМ полягає в
тому, що дві частини цієї
організації – ЄС і АСЕАН,
розвиваючи економічну
інтеграцію на власних те
ренах, сприяють розвитко
ві міжрегіональної інтегра
ції в Азії та Європі. Особ
ливо це стосується інтегра
ції за формулою АСЕАН+3
(Японія, Китай, Південна
Корея). Феномен міжрегі
ональної взаємодії двох
розділених значним прос
тором частин світу квалі
фікується експертами як
«мультирегіоналізм», що
виник під впливом проце
сів регіоналізації та глоба

лізації1.
Відзначаючи роль АСЄМ
у створенні нового світо
вого порядку, варто під
креслити, що ЄС і АСЕАН,
як основні структурні еле
менти цієї організації, по
чали розбудову трансре
гіональної співпраці ще в
70х роках минулого сто
ліття. Перші кроки на
шляху розвитку взаємови
гідної співпраці з Європей
ським Економічним Сою
зом (ЄЕС) були зроблені
країнами АСЕАН у 1975 р.,
коли на зустрічі міністрів
закордонних справ Асоціа
ції в Манілі було запропо
новано встановити контак
ти з Радою міністрів ЄЕС
для врегулювання пробле
ми зростання протекціо
нізму з боку європейських
країн щодо товарів із Пів
денноСхідної Азії. У 1980 р.
було підписано Угоду про
співпрацю між ЄЕС і
АСЕАН, створено Об’єд
наний комітет співробіт
ництва, а з 1985 р. розпоча
лося проведення двосто
ронніх консультацій на
рівні міністрів економіки.
Згодом міжрегіональна
взаємодія набула інститу
ційного характеру, а ЄС
став діалоговим партнером
Асоціації у рамках створе
ного регіонального фору
му АСЕАН (АРФ). За іні
ціативою Франції та Сін
гапуру з 1995 р. проводять
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ся регулярні зустрічі ви
щих посадових осіб, а в
1996 р. в Бангкоку відбу
лася перша зустріч АСЄМ.
Подальші дії в контексті
двосторонніх
відносин
знайшли відображення в
опублікованому у 2001 р.
документі Європейської
Комісії «Європа і Азія:
стратегія партнерства, що
розвивається». АСЕАН у
цьому документі було наз
вано найважливішим по
літичним і економічним
партнером ЄС в Азії. Нап
рями політики щодо країн
АСЕАН Євросоюз сфор
мулював у вигляді шести
принципів:
• зміцнення глобального
й регіонального миру та
безпеки шляхом розши
рення співпраці з регіоном;
• подальше розширення
торгівлі та інвестицій;
• сприяння розвиткові
найбільш економічно від
сталих країн регіону, звер
таючи увагу на причини
їхньої бідності;
• сприяння поширенню
демократії, законності та
порядку;
• розбудова глобального
співробітництва та союз
ницьких відносин із краї
нами Азії згідно з міжна
родною ситуацією з метою
відповіді на виклики гло
балізації;
• сприяння розвиткові
розуміння Європи в Азії та
Азії в Європі2.
У червні 2003 р. Євро
пейська Комісія ухвалила
новий документ – «Нове
партнерство з Південно
Східною Азією», у якому
акцент було зміщено з ви
рішення політичних пи
тань на розвиток діалогу
у сфері торговельних та
інвестиційних відносин.
Крім цього, передбачався
розвиток
двосторонніх
контактів у енергетиці,
транспорті, освіті, культу
рі, інформатиці.
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У квітні 2005 р. ЄС і
АСЕАН заснували Групу
перспективного плануван
ня, членами якої стали ви
щі посадові особи двох ор
ганізацій, які відповідають
за вирішення економічних
питань. Діяльність сфор
мованої групи було в ос
новному спрямовано на
підготовку Угоди про зону
вільної торгівлі між ЄС і
АСЕАН.
Упродовж 20062007 рр.
Рада Європи і Європей
ська Комісія вели перемо
вини з азійськими партне
рами з питань розширення
торговельноекономічних
відносин, виходячи з
об’єктивних можливостей
Асоціації. У листопаді
2007 р. в Сінгапурі відбув
ся ювілейний саміт ЄС і
АСЕАН, у ході якого було
відзначено 30річчя вста
новлення
двосторонніх
відносин, 40річчя ство
рення АСЕАН і 50річчя
підписання Римського до
говору. Підсумковим доку
ментом
саміту
стала
Спільна декларація, у якій
відзначалася готовність
Євросоюзу підтримувати
прагнення АСЕАН перет
воритися з асоціації на
«спільноту країн» до 2015
року.
У вересні 2006 р. в Гель
сінкі відбувся 6й саміт
АСЄМ, на якому було
прийнято Декларацію про
майбутнє цієї організації.
У декларації відзначалося
зростання ваги Європи та
Азії у світовій глобальній
економіці. Ішлося про по
силення економічної взає
мозалежності між двома
регіонами, а також розши
рення азійськоєвропей
ських відносин в усіх сфе
рах співпраці з часу ство
рення АСЄМ.
У жовтні 2008 р. в Пекіні
відбувся 7й саміт органі
зації, у фокусі порядку
денного якого була проб

лема подолання наслідків
валютнофінансової кризи
в регіоні. У роботі саміту
взяли участь 27 керівників
країн ЄС і 16 лідерів азій
ських держав. У рамках
робочих груп і комітетів
було опрацьовано багато
документів щодо подаль
шої лібералізації торгівлі,
зниження митних бар’єрів
і покращення інвестицій
ного клімату в країнах
учасницях АСЄМ і, зокре
ма, АСЕАН.
У жовтні 2010 р. під гас
лом «Покращувати якість
життя» в Брюсселі відбув
ся 8й саміт АСЄМ. На по
рядку денному стояли пи
тання зміцнення міжрегіо
нальної співпраці за умов
світової кризи, посилення
культурного діалогу, а та
кож проблеми кліматич
них змін. Зустріч мала на
меті сприяти розширенню
європейськоазійських
відносин через прийняття
нових членів: на саміті до
АСЄМ приєднались Авст
ралія, Нова Зеландія та
Росія. Стосовно нових
учасників діє правило
«подвійного ключа», що
передбачає ухвалення кан
дидатів одночасно євро
пейською та азійською
групами. У травні 2009 р.
під час проведення зустрі
чі міністрів закордонних
справ країнчленів АСЄМ
у Ханої було прийнято рі

шення – після приєднання
Австралії, Нової Зеландії
та Росії зробити паузу що
до прийняття нових членів
і опрацювати відповідні
критерії. Примітно, що
РФ, яка не є членом Євро
союзу, було прийнято до
АСЄМ від азійської групи
країн.
Слід зазначити: мініс
терська зустріч у Ханої
продемонструвала, що ЄС
дещо охолонув до високої
активності своїх азійських
партнерів, які наполегливо
просувають інтереси влас
них країн до Європи та
продукують велику кіль
кість ініціатив і відповід
них документів. Так, якщо
до Ханоя прибули мініст
ри більшості країн Азії, то
Європа була представлена
лише міністрами закор
донних справ Чехії та
Швеції. Інші країни ЄС
представляли чиновники
нижчого рівня. Це дало
привід деяким азійським
ЗМІ зауважити, що Євро
па демонструє свій «євро
центризм» і небажання
сприймати роль Азії, а не
лише Китаю, у сучасному
світі3.
У листопаді 2012 р. в
столиці Лаосу – В’єнтьяні
відбувся 9й саміт форуму
АСЄМ. У фокусі уваги
знаходилися питання без
пеки та фінансовоеконо
мічного співробітництва

країнучасниць. У прийня
тій Декларації ставилося
завдання реструктуризації
міжнародних фінансово
економічних інститутів і
покращення глобального
управління. У роботі самі
ту взяли участь президент
Європейської Ради Герман
Ван Ромпей, президент
Європейської Комісії Жо
зе Мануель Баррозу, гене
ральний секретар АСЕАН
Сурін Пітсуван, а також
голови держав та урядів
європейських і азійських
країнчленів форуму. На
саміті до складу АСЄМ бу
ло прийнято Бангладеш,
Норвегію та Швейцарію,
що збільшило кількість
учасників АСЄМ до 51. За
узгодженим планом, нас
тупний – 10й саміт пови
нен відбутися у 2014 р. в
Брюсселі.

Результати та специфіка
євразійського
трансрегіоналізму
Діяльність інтеграцій
них об’єднань за умов гло
балізації є відносно новим
явищем у міжнародних
відносинах. Інтеграційний
процес, пов’язаний із тен
денціями регіоналізації
глобального простору,
спричинив
посилення
міжрегіональних зв’язків,
зокрема, на основі взаємо
дії регіональних угрупо
вань. У сукупності ці чин
ники прискорили форму
вання глобального ринку,
що має у своїй основі регі
ональну та макрорегіо
нальну структуру. Наступ
ним етапом глобального
за масштабом інтеграцій
ного процесу став бурхли
вий розвиток азійськоти
хоокеанського економіч
ного співробітництва та
міжрегіональної взаємодії
ЄС і АСЕАН у форматі
AСЄM.
Зазначимо, що й до ство
рення останньої країни Єв

росоюзу надавали АСЕАН
суттєву допомогу в підго
товці спеціалістів із різних
сфер економіки та менед
жменту. Завдяки такій по
літиці ЄС зміцнив свої
економічні позиції на регі
ональному ринку товарів і
послуг. Активізація еконо
мічних відносин між Євро
союзом і АСЕАН відбулася
у другій половині 90х рр.,
коли країни Асоціації по
чали реалізацію програми
створення зони вільної
торгівлі – АФТА. Розвине
ні країни ЄС, що були заці
кавлені в інтенсифікації
відносин із регіоном, у
першу чергу з Китаєм, роз
глядали АСЕАН як своє
рідну браму на континент.
Із 2000 р. практично всі
питання торгівлі й інвес
тицій між двома регіональ
ними організаціями вирі
шуються на щорічних зус
трічах на рівні міністрів
економіки та на офіційних
зустрічах між керівниц
твом АСЕАН і ЄС.
Характерно, що для
АСЕАН торгівля з Євросо
юзом відіграє більшу роль,
ніж для ЄС торгівля з
АСЕАН. Це, насамперед,
пов’язано зі значно біль
шою різницею в обсягах їх
ніх ВВП і торгівлі. Так, за
даними Генерального де
партаменту торгівлі ЄС, у
2008 р. обсяг ВВП Євросо
юзу був у 5 разів вищим,
ніж АСЕАН. Обсяг торгів
лі ЄС становив 2,862 трлн.
дол., тоді як аналогічний
показник АСЕАН – лише
1,316 трлн. доларів.4
Асиметрію у двосторон
ній торгівлі ілюструють
такі дані: у торгівлі ЄС на
АСЕАН у 2008 р. припало
5,1% обсягу імпорту та
4,3% обсягу експорту. Асо
ціація посідає в імпорті
Євросоюзу 6е місце після
Китаю, США, Росії, Нор
вегії та Швейцарії та 5е
місце в експорті ЄС після

США, Росії, Швейцарії та
Китаю5.
Якщо не враховувати
внутрішньорегіональну
торгівлю, на яку в АСЕАН
припадає близько 30%, то
ЄС є третім за обсягом
торговельним партнером
Асоціації після Китаю та
Японії. У 2011 р. обсяг тор
гівлі Євросоюзу з десят
кою АСЕАН становив
170,7 млрд. євро. Головни
ми торговельними партне
рами ЄС серед країн Асо
ціації є Сінгапур, Малай
зія, Таїланд та Індонезія.
Торгівля ЄС із країнами АСЕАН
у 2011 р. (млрд. євро)6
Країни
Імпорт Експорт
В'єтнам
12,9
5,1
Бруней
8,3
0,5
Індонезія
16,2
7,2
Камбоджа 1,3
0,2
Лаос
0,21
0,19
Малайзія
20,9
11,8
М'янма
0,17
0,13
Сінгапур
19,1
26,9
Таїланд
17,6
11,8
Філіппіни
6,3
3,9
Усього:
102,98
67,72

Починаючи з 2007 р.,
найбільшими торговель
ними партнерами АСЕАН
у ЄС є Німеччина (22% то
варообігу Асоціації з краї
нами Євросоюзу) і Велика
Британія (17%). На тре
тьому місці перебувають
Нідерланди (16%), на чет
вертому – Франція (11%),
п’ятому – Італія (7%)7.

Однак, головними пар
тнерами в торгівлі ЄС із
країнами Східної Азії, як і
раніше, залишаються Ки
тай, Японія та Південна
Корея, сукупний товаро
обіг із якими становив у
2011 р. 613,4 млрд. євро.
Топпартнери ЄС у торгівлі
(млрд. євро)8
Країни
Імпорт Експорт
Китай
292,1
136,2
Японія
67,5
49
Південна Корея 36,1
32,5
Усього:
395,7
217,7

Отже, сукупний обсяг
торгівлі ЄС із тринадцять
ма азійськими країнами
членами АСЄМ становив у
2011 р. 784,1 млрд. євро.
Разом із обсягом торгівлі
послугами ця сума дорів
нювала близько 870 млрд.
євро. При цьому від’ємне
сальдо торговельного ба
лансу ЄС становило 213,3
млрд. євро9.
Значну роль в економіч
них відносинах країнчле
нів АСЄМ відіграють пря
мі інвестиції. Європейсь
кий Союз, на який припа
дає майже третина всіх
прямих іноземних інвести
цій у країни АСЕАН, посі
дає перше місце серед кре
диторів Асоціації. Взаємне
інвестування також має
асиметричний характер –
сума прямих інвестицій
ЄС до країн АСЕАН більш
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ніж удвічі перевищує об
сяг інвестицій країн Асоці
ації в економіку Євросою
зу. Так, у 2010 р. сума всіх
накопичених
країнами
АСЕАН іноземних інвес
тицій становила близько
360 млрд. дол., із яких по
над 90 млрд. припало на
ЄС. Японія і США посіда
ють відповідно друге та
третє місця. Водночас, ін
вестиції країн АСЕАН у
Європі дорівнювали 45
млрд. євро. Головними
одержувачами європей
ських інвестицій є Сінга
пур (60%), Малайзія, Індо
незія, Таїланд, В’єтнам, на
які припадає по 10% за
гального обсягу прямих ін
вестицій ЄС в економіку
країн Асоціації. Проте, як і
в торгівлі, топпартнерами
Євросоюзу в галузі інвес
тиційної співпраці зали
шаються Китай, Японія та
Південна Корея. Загальна
сума взаємних інвестицій
між ЄС і цими країнами
перевищила у 2010 р. 350
млрд. євро, із яких 208 млрд.
– інвестиції Євросоюзу в
економіку східноазійської
«великої трійки»10.
1Multiregionalism

Крім співпраці в галузі
економіки, торгівлі та фі
нансів, між ЄС і його схід
ноазійськими партнерами
активно розвивається спів
робітництво в політичній
сфері. Безконфліктність –
це головна риса, що харак
теризує відносини між
двома об’єднаннями дер
жав. Різні за своєю культу
рою, національними тра
диціями та суспільними
системами, вони мають ба
гато спільного в підході до
вирішення питань міжна
родної політики. Розвиток
політичного діалогу в рам
ках АСЄМ дає змогу краї
нам Євросоюзу та АСЕАН
обговорювати не лише пи
тання економічної інтегра
ції, а й проблеми політич
ної та соціальної безпеки,
дотримання прав людини,
контролю за міграцією, бо
ротьби з тероризмом то
що.
Прагматичний підхід до
розбудови міжрегіональ
них відносин – ще одна ри
са, що характеризує відно
сини різних за типом на
ціональної ідентичності
об’єднань держав. Євро

and Multilateralism. AsianEuropean Relations in
a Global Context. Ed. by Sebastien Bersick, Wim Stokhof, Paul van
der Velde. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2006. – P. 15
2Носов М. ЕС – АСЕАН: взаимовыгодность сотрудничества //
Современная Европа. – 2010. – № 1. – С. 37.
3New Straits Times. – 2009. – June 12.
4DG Trade 22 October 2009. [Електронний ресурс]. – Режим дос
тупу: http://ec.europa.eu/trade/creatingopportunities/bilateral
relations/
5Там само.
6Підраховано за: DG Trade 2012. [Електронний ресурс]. – Ре
жим доступу: http://ec.europa.eu/trade/creatingopportuniti
es/bilateralrelations/
7EUASEAN Summit: STAT/07/156 Date: 20/11/2007.
8DG Trade 2012: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:
//ec.europa.eu/trade/creatingopportunities/bilateralrelations/
9 Там само.
10 Там само.
11MultiAnnual Indicative Programme for Asia. 20072010. [Елек
тронний ресурс]. – Режим доступу: http: //ec.europa.eu/europe
aid/where/asia/regional.../mip_0710_en.pdf; MultiAnnual Prog
ramme for Asia 20112013. [Електронний ресурс]. – Режим дос
тупу: http://eeas.europa.eu/asia/rsp/07_13_mtr_annex_ eu.pdf.
12Цилюрик Д. Транзит через Россию свяжет Европу и Азию //
Независимая газета. – 2012. – 7 ноября.
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пейська інтеграційна ідея у
своєму первинному сенсі
основана на подоланні
націоналізму як причини
конфліктогенності в Євро
пі. Згодом вона трансфор
мувалася в гарантію соці
альноекономічного зрос
тання та добробуту. Нап
роти, східноазійська інтег
раційна ідея – це інстру
мент формування націо
нальної свідомості та наці
онального відродження че
рез економічну експансію
та співробітництво з краї
нами Заходу. Незважаючи
на відмінності цих версій
інтеграції, лідери країн Єв
ропи та Східної Азії усві
домлюють переваги полі
тичної та економічної спів
праці між двома регіонами
в рамках АСЄМ.
На цій синкретичній
платформі й здійснюється
співробітництво в най
більш важливих для обох
регіональних
структур
сферах діяльності. Почи
наючи з кінця 90х рр., між
ЄС і низкою країн АСЕАН
було підписано декілька
угод про співпрацю в юри
дичній сфері, захисті прав
людини, боротьбі з наркот
рафіком і посилення режи
му прикордонного контро
лю. У 2002 р. створено
спільний підкомітет з бо
ротьби з наркотиками та
проведення відповідних
заходів. У 2003 р. на 14й
зустрічі міністрів закор
донних справ ЄС і АСЕАН
було прийнято Спільну
декларацію про боротьбу з
тероризмом, згідно з якою
Євросоюз надає необхідну
допомогу Малайзії та Фі
ліппінам. В Індонезії ЄС
реалізує програму зі зміц
нення юридичної системи
та створення системи по
передження терористич
них актів. У 20072010 рр.
Європейський Союз асиг
нував програму допомоги
країнам АСЕАН на суму

400 млн. євро та запланував
виділити на 20112013 рр.
ще 375 млн. євро. Кошти
надавалися для фінансу
вання таких напрямів ді
яльності Асоціації:
• підтримка політики ре
гіональної інтеграції;
• забезпечення розвитку
високих технологій;
• реалізація програми
«переселених людей»11.
Наприкінці зазначимо,
що саміт АСЄМ у Лаосі ак
туалізував проблемні пи
тання міжрегіональної
співпраці, що знайшло ві
дображення у «В’єнтьян
ській декларації про зміц
нення партнерства в інте
ресах миру та розвитку».
Азія наполягала на тому,
щоб країни Європи якомо
га швидше подолали бор
гову кризу та рецесію. У
свою чергу, Європа зверну
ла увагу Азії на неприпус
тимість використання по
літичних засобів для вирі
шення таких питань, як
протекціонізм, тарифні
бар’єри та контроль за кур
сом національної валюти.
Утім, деякі розбіжності в
підходах до цих проблем не
заважають країнампарт
нерам успішно рухатися
шляхом міжрегіональної
співпраці. За словами го
ловного економіста IHS
Global Insight Раджива
Бісваса, «європейські ліде
ри, політики та бізнесмени
повертаються у бік еконо
мік Азії, що стрімко розви
ваються»12.
У цьому контексті вис
новок для України, як це
не парадоксально, уявля
ється таким – ефективна
політика євроінтеграції та
кож зв’яже нашу державу з
економіками Азії. Міжци
вілізаційний діалог, який
демонструють країничле
ни АСЄМ, забезпечує ва
гомі результати економіч
ного розвитку та мирного
співіснування.

Перший – це не стільки
почесно, скільки відповідально
(нотатки з книги спогадів)

Володимир ЧОРНИЙ,
Тимчасовий Повірений
у справах України
в Латвійській Республіці
(19931997 рр.)
Сімнадцятого вересня
1991 р. я був у складі деле
гації на сесії Генеральної
Асамблеї ООН, де Україна
проголосувала за вступ
Латвії до цієї всесвітньої
організації, а 12 лютого
1992 р. ми в Києві прийма
ли Міністра закордонних
справ Яніса Юрканса, у хо
ді візиту якого Латвія
встановила з Україною
дипломатичні відносини.
Після доволі непростих
організаційних заходів і
переговорів передова гру
па українського посольст
ва 22 червня 1993 р. зреш
тою приступила до роботи
(наступним невдовзі було
посольство в Литві, а зго
дом – Естонії).
Варто зазначити, що лат
війські офіційні особи мак
симально сприяли нам. Це
було винятково важливо,
оскільки паралельно з

представницькополітич
ною діяльністю ми змуше
ні були невідкладно зайня
тися реконструкцією та
пристосуванням погром
леної колишньої «резиден
ції» військкомату та полі
ції під дипломатичну уста
нову. Обрали цю споруду в
мальовничому центрі лат
війської столиці, на буль
варі Калпака, 3, навпроти
парку і Будинку Конгре
сів, як один із кращих за
пропонованих варіантів.
Неподалік – історичний
сусід – російське представ
ництво, а після нас тут
з’явилося ще кілька іно
земних посольств. Будів
ництво (найстрашніше,
що може бути для обмеже
ного в коштах колективу,
та ще й за умов відсутності
затвердженого проекту та
постійного
працівника,
відповідального за цю ді
лянку роботи) тривало
довго та з багатьма пере
шкодами. І все ж ми спро
моглися 24 травня 1995 р.
в рамках державного візи
ту Президента України
офіційно відкрити посоль
ство. Уперше в практиці
української
дипломатії
урочистості відбулися за
участю двох президентів –
Леоніда Кучми та президен
та країни перебування, ша
новного Гунтіса Улманіса.
До речі, вважав і вважаю
сильним ходом балтійсь
ких друзів після розпаду
СРСР саме відновлення, а
не новопроголошення не
залежності. В Україні це не
вдалося, але я намагався в
кольористиці й оздоблен
ні будинку ненав’язливо

впровадити історичні ук
раїнські мотиви в їхній ди
наміці від козацьких до на
ших днів (у представниць
ких залах, віконних вітра
жах, дверних орнаментах).
Дуже допоміг Олекса

Краснов, єдиний відомий
мені в Ризі вітражист із
львівським дипломом, зав
дяки таланту якого вдало
ся прописати в посольстві
традиційну народну сим
воліку. Варто згадати й го

Урочисте підняття Державного прапора України 24 травня
1995 р. під час офіційного відкриття посольства.
Зліва – представники громадськості, дипломатичного
корпусу, латвійські та українські журналісти
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ловного будівельника – ін
женера Сергія Калайду,
який виніс на своїх плечах
тягар неймовірної кількос
ті труднощів.
Із перших днів роботи
посольства ми зіткнулися
з такою дуже непростою
проблемою, як українсько
українські відносини. Тоб
то, стосунки української
держави із зарубіжними
українцями. Ніколи вони
не були цілком адекватни
ми ані потребам діаспори,
ані державотворчим інте
ресам України. У радянсь
кий час заважала ідеологія,
а зі здобуттям самостій
ності – фінансові злидні та
переляк владоможців пе
ред активністю і наростаю
чими вимогами «інозем
ців». В умовах Латвії це
ускладнювалося ще й про
блемами з натуралізацією
українців, дискримінацій
ним статусом негромадян,
накопиченням консуль
ських і візових недолад
ностей. А йшлося про по
над 80 тис. вихідців з Укра
їни (за переписом 1989 р.,
тобто до розпаду СРСР –
понад 92 тис.).
Із часом ми переконува
лися, що покладатися тре
ба тільки на власні сили та
цілеспрямовану, поетапну
роботу з владними струк
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турами в Ризі та Києві.
Набравшись
терпіння,
уважно вислуховували об
разливі нарікання земля
ківдрузів і недругів, пере
жили навіть пікетування
посольства. А тим часом
«бомбили» керівництво
різноманітними пропози
ціями, поступово, послі
довно, день за днем поліп
шуючи ситуацію. Врешті
навіть «Русская газета»
(15.02.1997), незадовго до
завершення моєї диплома
тичної місії, констатувала,
що завдяки зусиллям по
сольства МЗС України
встановило низку пільг
для відвідання етнічної
батьківщини латвійськи
ми українцями. Це без
платні в’їзні візи ветера
нам війни та праці, інвалі
дам, пільгові – пенсіоне
рам, студентам, учням то
що. І що це «найвищий рі
вень пільгового сприяння
діаспорі серед усіх по
сольств, акредитованих у
Латвії, за винятком, ли
бонь, російського». Додам,
що все це стосувалось і
громадян, і негромадян.
Від сплати консульських
зборів звільнялися також
ліквідатори чорнобиль
ської аварії, особи, які ви
їжджали в Україну у зв’яз
ку зі смертю чи хворобою

близьких людей по теле
грамі, з метою відвідання
могил родичів.
Нелегким був і клубок
питань, пов’язаних із ко
лишніми військовослуж
бовцями Радянської (зго
дом – російської) армії
при виході на пенсію чи
виїзді в Україну. Це був
один із болючих подразни
ків, оскільки торкався
трьох країн – країни про
живання (Латвія), країни
в’їзду (Україна) і країни
правонаступниці СРСР
(Росія). Україна не була
стороною переговорів про
вивід російських військ, а
переговорники, на жаль,
питання третіх сторін
обійшли повністю. Отже,
формально, як нам говори
ли, це було не наше питан
ня. Але ж це були україн
ці, або вихідці з України!
Треба віддати належне ро
сійським ліквідаційним
службам, які за всіх нега
раздів забезпечували пев
ну організаційну культуру
в цих справах. Коли Тим
часовий Уповноважений
РФ генералполковник
Майоров Леонід Сергійо
вич (раніше – командую
чий ПівнічноЗахідною
групою військ) показав
мені спеціальний блокнот і
карту з географією виїздів,
я здивувався, бо майже вся
Україна була «червоною».
З нею багатьох солдатів і

офіцерів пов’язували не
тільки колишні місця про
живання, а й бойове армій
ське минуле. У цьому ми
переконалися, коли за до
рученням уряду вручали
ветеранам війни медалі за
визволення Києва й Украї
ни від фашистських за
гарбників.
Посольство прагнуло до
помагати українській гро
маді бути солідарною й
об’єднаною у вирішенні
спільних справ на засадах
загальнолюдських ціннос
тей і національних тради
цій. Ми не підтримували
жодних розколів. З цією
метою постійно співпра
цювали з товариством
«Дніпро» на чолі з худож
ником Георгієм Крутим і
членами однойменного ан
самблю. У разі необхіднос
ті для репетицій цього ко
лективу надавався посоль
ський зал та інші примі
щення. Теж саме можна
сказати й про акторів ризь
ких театрів, які в силу об
ставин опинилися поза
творчими колективами.
Нам вдалося згуртувати їх
і створити своєрідну опер
ну студію при Посольстві
України під художнім ке
рівництвом Неллі Воног
Шевченко. У мене зберег
лася навіть її візитівка з та
ким унікальним титулом
колишньої солістки Ризь
кої опери. Усе це, природ

но, вимагало певних зу
силь, проте дуже допома
гало нам в організації ка
мерних і масових культур
ноінформаційних заходів.
На якомусь етапі підклю
чилася й чудова піаністка
з юнацьким колективом
скрипалів «Віртуози Ри
ги» Людмила Піесе. Шко
да тільки, що для заохо
чення цих митців матері
ально ми мали мінімальні
можливості.
Культурнопросвітниць
ке товариство «Дніпро» в
самому імені своєму, гор
дому й шляхетному, несло
потужний, зобов’язуючий
заряд консолідації укра
їнства. Воно входило в ке
ровану відомим інтелекту
алом професором Раффі
Хараджаняном Асоціацію
національнокультурних
організацій Латвії, і ми
вважали, що за всіма озна
ками – формою та змістом
завдань – було природним
союзником
посольства.
Певні тертя в його роботі,
як і одвічну українську си
туацію, коли кожен хоче
бути гетьманом, тенденції
«гілкування» чи «бруньку
вання» вважали справою
громади та внутрішньої
культури обраних нею чле
нів правління.
З особливою теплотою
згадую Ризьку українську
школу, якій допомагали
(наприклад, комп’ютерний
клас від МЗС) і за яку ду
же переживали. Бо це уні
кальний освітній заклад, у
якому поза родиною ма
ленькі різномовні українці
вчаться любові до своєї
країни, Вітчизни своїх
батьків і дідусів, навчають
ся майбутньому, оволоді
вають наукою європей
ської інтеграції. Це – своє
рідна освітня лабораторія.
На власному досвіді бачи
мо, як часом важко дорос
лим поєднати в собі інте
реси двох країн – етнічної

та прибраної батьківщини.
Задача з простим запитан
ням: «перша» чи «друга»?
– іноді є непосильною для
розв’язання. Бо ж ідеться
про обидві. Щоб досягти
гармонії, за цих обставин
найкраще розпочинати з
дитинства. Тому школа
стала однією з опорних
застав нашої співпраці з
прицілом на перспективу.
Пригадую, як із її невтом
ним директором Лідією
Кравченко
обстоювали
державний статус школи,
єдиної такої на теренах ко
лишнього Радянського Со
юзу. Як ходили по старих
ризьких клубах, фабриках,
заводах у пошуках примі
щення, як, зрештою, поро
зумілися з мерією міста та
попри шовіністичні напад
ки Лужкова, заручившись
рішучою позицією прези
дента Гунтіса Улманіса, ви
рішили питання. Не забу
ла й Лідія Олександрівна,
тепер уже кавалер високих
українських нагород. Не
щодавно в Києві, на парла
ментських слуханнях у
Верховній Раді України, у
присутності рижан Вікто
ра Стефановича й Анато
лія Скальського, привсе
людно згадала наші зусил
ля добрим словом. Мов
ляв, школа не має ордена,
але ми виготовили спеці
альний срібний знак, і я
хочу вручити його з вдяч

ністю за підтримку першо
му керівникові Посольства
України.
Зрозуміло, що в роботі з
громадськістю ми не шука
ли якоїсь особливої виго
ди, але було б несправед
ливо не сказати, що дуже
часто отримували суттєву
допомогу і в процесі будів
ництва й облаштування
посольства, і у вирішенні
різноманітних поточних
справ, забезпечення на від
повідному рівні прийомів,
виставок тощо. Поради
Богдана Верцешука, нап
риклад, щодо контактів із
потрібними спеціалістами,
вибору будматеріалів і оп
тимальних фарбників, бу
ли іноді на вагу золота. Так
само важливими для нас
були подаровані або про
дані зі знижкою меблі, сві
тильники, телерадіоапара
тура, отримані під чесне
слово художні картини.
Без такої допомоги ми
змушені були б приймати
свого президента в порож
ніх стінах. Серед числен
них друзів посольства міг
би назвати, окрім згада
них, багатьох вихідців з
України, так само, як і ді
лових людей, начебто да
леких від неї. З підприєм
ливою Людмилою Кли
менко вдалося навіть реа
лізувати одну з екзотич
них кулінарних ідей. Не
подалік посольства, на за

тишній вулиці Алунана, у
квітні 1996 р. відкрито
кав’ярню «Дніпро». Нев
довзі тут з’явилися попу
лярні українські вареники
та борщі. А те, що вхід у
«смачну» установу означе
ний синьожовтим вимпе
лом, було приводом для
обміну жартами з послом
Андреасом Адалом, дипло
матичне представництво
якого розмістилося нав
проти під синьожовтим
прапором
Королівства
Швеція. Він, як і багато
хто, схвалював появу тако
го земляцького клубу в
Ризі.
Шкодую, що не все, про
що вели розмови з друзя
ми, вдалося реалізувати,
хоч виникали вони не на
пустому місці. У багатьох
випадках потрібна була
суттєва моральна й матері
альна допомога центру.
Але вже тоді відчувалося,
що ейфорія перших років
незалежності швидко роз
віюється, ідейність пливе
за легкими грошима, про
буджується, за Марксом,
смак первісного накопи
чення капіталу, і знаходи
ти серед чиновництва ен
тузіастів щось переймати,
щось упроваджувати ста
вало все важче.
Працівників іноземних
посольств у всьому світі
охоче запрошують на різ
номанітні інформаційні,
культурномистецькі та ін
ші заходи. Це завжди доб
ра нагода для орієнтації в
питаннях діяльності офі
ційних і громадських орга
нізацій, а також можли
вість установити та розши
рити потрібні знайомства.
У відповідь на латвійську
гостинність ми запрошува
ли й творчі групи з Украї
ни, щоб найширше ознайо
мити з досягненнями своєї
національної
культури.
Розглядали таку практику
як ефективний діалог
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культур, через який прок
ладалися духовні стежки
до стовпової дороги ста
більних дружніх взаємин
наших народів. Найпоміт
нішою подією в цьому пла
ні вважаю відзначення в
березні 1994 р. 180річчя
від дня народження укра
їнського генія Тараса Шев
ченка. Серед безлічі тодіш
ніх заходів особливо виді
лив би велелюдний уро
чистий концерт, що від
бувся в Ризькому театрі
російської драми, примі
щення якого люб’язно на
дав нам директор Едуард
Цеховал. Мало сказати, що
зал театру, балкон і всі
проходи були заповнені
вщерть. Численні шану
вальники Великого Кобза
ря тіснилися біля дверей і
в коридорах. Проте всі бу
ли віддячені прекрасною
програмою вечора.
Ще згадав би масштабну
виставку творів народно
го декоративноужитково
го мистецтва «Краса руко
творна» в ризькому Прези
дентському палаці та Кра
єзнавчому музеї Вентспіл
са. Її ми організували
спільно з колишнім Мініс
тром культури, директо
ром київського центру
«Український дім» Лари
сою Хоролець. Це – понад
150 експонатів кінця ХІХ
ХХ століть: вишивка, ки
лимарство, холодне скло,
художні вироби з дерева,
шкіри, шедеври народного
малярства.
Подібні культурномис
тецькі заходи і задумува
лися, і сприймались як
свято національної культу
ри, як розповідь про здо
бутки народу в інтелекту
альнодуховній сфері жит
тя та державотворення. У
нашій історії, однак, не од
ні лише святкування. У
ній було чимало сумних і
трагічних подій, які потре
бували гласності.
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Отримую якось зап
рошення на молебень у
пам’ять убієнних перед
Білим домом у Москві.
Опісля запитав отця
Амвросія (ми вже були
знайомі), чому не було
відправи в пам’ять
жертв жахливого голо
домору в Україні в
193233 роках? А він
подивився на мене яс
ним своїм поглядом і
якось подитячому щи
ро мовив: «А ви знаєте,
ніхто не підказав. Та я
й не дуже обізнаний.
Допоможіть». Це було,
якщо не помиляюсь, у
вівторок. Сергій Васи
льєв підготував і пере
дав отцеві добірку ма
теріалів. А вже в четвер
у центрі Риги, в Хрис
торіздвяному соборі,
устами настоятеля хра
му Амвросія україн
ською мовою в супро
воді церковного хору
було віддано посильну
скорботну данину безвин
ним мільйонам наших
співгромадян, убієнних го
лодом. Серед яких, на
жаль, був і мій однорічний
молодший брат.
Бути першим – це не
стільки почесно, скільки
відповідально. Адже йшло
ся про закладання фунда
менту відносин між двома
країнами й народами на
довготривалу перспективу.
Отже, потрібно було від
повідно формулювати та
формувати наші завдання,
створюючи доброзичливу
атмосферу для їх здійснен
ня. Серйозним позитивом і
підґрунтям щодо цього був
той історичний факт, що
між Україною та Латвією
не було будьякого спадку
минулого, що міг би розці
нюватись як провина од
ного перед іншим. До того
ж тоді ще звучали голоси,
що міжнародна громад
ськість хотіла б бачити в

незалежній Україні не
тільки борця за власну са
мостійність, а й своєрідно
го гаранта незалежності й
стабільності своїх малих
сусідів, у тому числі й
дружніх балтійських дер
жав.
Історія своє слово з цьо
го приводу сказала. Що ж
до посольства, то ми фі
зично, юридично, культур
но й політично успішно
закріпилися на карті Лат
вії. Рівень цієї присутності
часто засвідчувався актив
ною зовнішньополітичною
діяльністю самої країни
перебування, інтерес до
якої в той період був дово
лі відчутним. На практиці
це давало щасливу нагоду
бачити в роботі лідерів
провідних держав світу,
включно з Президентом
США Білом Клінтоном, та
осіб високого духовного
сану, зокрема, римського
Понтифіка Папи Івана

Павла ІІ, який пізніше
відвідав і Україну. На
протокольній зустрічі в
Президентському палаці
на мої слова: «Вас в Ук
раїні знають і шанують»
відповідь Понтифіка бу
ла: «Дякую!» – україн
ською мовою.
Практично повсюдно і
в Латвії, і в Україні від
значалося, що рівень на
ших політичних міждер
жавних відносин і спів
робітництва в міжнарод
них організаціях на той
час був доволі високим і
динамічним. Ми відчу
вали, що це схвалювало
ся й іноземним диплома
тичним корпусом у Ризі.
Дивно, що «стратеги»
МЗС і Адміністрації
Президента, повторюю
чи зрідка такі ж позитив
ні оцінки, чотири (!) ро
ки протримали відноси
ни з дружньою країною
на рівні Тимчасового
Повіреного. В офіційних
колах Латвії не раз зверта
ли на це увагу.
Проблемними залиша
лися згадані вже питання
гуманітарного характеру,
вдосконалення
візової
практики та економічний
блок. Зовнішньоторговель
ний обмін обсягом нижче
150 млн. дол. із негатив
ним балансом для України
не міг нас задовольняти.
Опорою будьякого дип
ломатичного представниц
тва за кордоном є знання
про його країну. Ми це
усвідомлювали та всіляко
нарощували свою інформа
ційну присутність. Зреш
тою напровесні 1994 р. вда
лося організувати при по
сольстві перший у системі
наших зарубіжних установ
Інформаційнокультурний
центр. За тих умов, коли
ми навіть поняття не мали
про Інтернет, це був уні
кальний проект. Суть його
зводилася, серед іншого,

до того, щоб давати латвій
ському населенню, у тому
числі й десяткам тисяч
місцевих українців, сис
темну, послідовну й опера
тивну інформацію про Ук
раїну за певною схемою:
українська сторінка в газе
ті «Ригас балсс» – україн
ська передача на латвій
ському радіо – українська
рубрика в газеті «Діена» –
український сюжет на лат
війському
телебаченні.
Тобто практично через
день, іноді з анонсуванням
наступного виступу, заці
кавлений і не обов’язково
зацікавлений читачслу
хачглядач міг щось дізна
тися про нашу Вітчизну.
Називався й телефон, по
якому можна було отрима
ти необхідну інформацію,
або матеріали – у відкри
тій для вільного відвіду
вання кімнаті поруч із кон
сульським відділом (за ре
комендацією Управління
зовнішньої політики Адмі
ністрації Президента Ук
раїни цей досвід було уза
гальнено для застосування
в інших посольствах). Крім
того, як звичайно, офор
млялися відповідні стенди,
розсилалися різномовні
пресрелізи, проводилися

пресконференції, Дні Ук
раїни, давалися інтерв’ю –
усе те, що роблять у будь
якому дипломатичному
представництві.
Найважливіше, що це
здійснювалося в тісній
професійній співпраці з
провідними журналістами.
У мене не було проблеми
вийти в латвійський радіо
чи телеефір із роз’яснен
ням нашої позиції з тих чи
інших питань внутрішньої
та зовнішньої політики
України чи конкретної ді
яльності посольства. Певні
дискусійні труднощі вини
кали з деякими російсько
мовними друкованими ви
даннями. Навіть тоді, коли
йшлося про журналістів
українців. Скажімо, Воло
димир Стешенко та Ната
ля Лебедєва чимало зроби
ли для висвітлення (по су
ті – популяризації) нашої
роботи, але водночас були
дуже жорсткими, якщо
йшлося про наші розбіж
ності з позицією Росії. І це
теж було реальністю. Трап
лялися також випадки ви
користання преси з прово
каційною, антиукраїнсь
кою метою, які доводилося
коментувати або опротес
товувати. Не без того... Але

в цілому всі ці контакти
оцінюю позитивно, як
сприятливі для нашої зов
нішньополітичної діяль
ності.
Як би там не було, а на
пам’ять про першу дипло
матичну місію України в
розкішному районі Риги
залишився належно об
лаштований, технічно ос
нащений і прийнятий дер
жавною комісією посоль
ський комплекс із виведе
ними на дві вулиці, але
зручно з’єднаними між со
бою представницькими та
консульськими приміщен
нями, інформаційнокуль
турним центром, гаражем
із відповідним парком ав
томобілів. Усе це приємно
і, безумовно, важливо.
Однак головним для нас
усі чотири роки було, зви
чайно ж, ефективне полі
тичне забезпечення бага
тогалузевих національних
інтересів України на терені
Латвійської Республіки,
налагодження та розвиток
взаємовигідного співробіт
ництва між нашими краї
нами та народами. З цією
метою відбувся обмін візи
тами президентів, мініст
рів закордонних справ, ке
рівників інших міністерств
і відомств, приїзди парла
ментських делегацій, у то
му числі й на чолі з голо
вою Верховної Ради Украї
ни. Поступово напрацьо
вано договірноправову
базу з різних сфер двосто
ронніх відносин, зокрема
29 діючих на той час доку
ментів, що пройшли всі
внутрішньодержавні та
міждержавні процедури, та
ще 15, які перебували в ро
боті. Чинні – це передусім
засадничі договори про
дружбу та співробітниц
тво, про правову допомогу
та правові відносини в ци
вільних, сімейних, трудо
вих і кримінальних спра
вах. Це також низка міжу

рядових угод з питань тор
говельноекономічного
співробітництва, взаємно
го захисту інвестицій, тру
дової діяльності та соці
ального захисту осіб, які
постійно проживають в
Україні та Латвії і працю
ють на території обох дер
жав, взаємної допомоги в
митних питаннях, про
співробітництво в галузі
науки та культури, міжна
родні аспекти транспорт
ного сполучення – повіт
ряного, автомобільного,
морського. Особливе зна
чення для фізичних і юри
дичних осіб мала міжуря
дова конвенція про уник
нення подвійного оподат
кування та попередження
податкових ухилень сто
совно податків на дохід і
майно. Серед міжвідомчих
угод відзначив би питання
співпраці МЗС (загальні
та у сфері інформації),
МВС (щодо боротьби з ор
ганізованою злочинністю,
передачі та перевезення
осіб, узятих під варту) і
Міноборони (військове
співробітництво). Окре
мими угодами врегульова
но питання поштових гро
шових переказів і міжбан
ківських розрахунків.
У рамках однієї з угод
було вирішено питання
про купівлю комплексу
посольських споруд і без
коштовну оренду земель
ної ділянки для потреб
дипломатичного представ
ництва на правах взаєм
ності. Згодом від імені уря
ду було підписано й акт
про закріплення за Украї
ною першої в нашій історії
власності в Латвійській
Республіці.
Зразу ж після цього мені
повідомили, що час повер
татися додому.
Період становлення за
вершився.
Фото – з архіву автора.
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Олександра ШАПОВАЛОВА,
Вячеслав ЦІВАТИЙ,
перший проректор
кандидат політичних наук,
Дипломатичної академії
старший викладач
України при МЗС,
кафедри зовнішньої
кандидат історичних наук,
політики і дипломатії
доцент кафедри
Дипломатичної
дипломатичної та консульської
академії України
служби, заслужений
при МЗС
працівник освіти України
Європейський Союз – це
досить складний історико
політичний об’єкт, у якому
суміщено 27 суверенних
держав і європейські влад
ні інститути з наднаціо
нальними повноваження
ми. На сьогодні ЄС не
можна назвати глобаль
ним актором, який висту
пає на міжнародній арені з
єдиновизначених позицій і
«говорить одним голосом
– співзвучно». На міжна
родній арені в різних інс
танціях від його імені вис
тупають Європейська ко
місія (ЄК), Європейський
центральний банк (ЄЦБ),
Голова Європейської ради,
Високий представник ЄС
із зовнішніх справ та без
пекової політики та ін.
Зрозуміло, що таке розма
їття інституційних акторів
не має можливості пред
ставляти інтереси Євросо
юзу одночасно й на рівних.
Саме тому в кожному кон
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кретному випадку відпо
відні функції делегуються,
формально чи не формаль
но, одному чи декільком
агентам.
Інтеграція у сфері зов
нішньої політики та безпе
ки є одним із найбільш
амбітних і водночас най
більш суперечливих вимі
рів інтеграційних процесів
у Європейському Союзі.
Важливою стратегічною
метою зовнішньої політи
ки ЄС проголошено досяг
нення «ефективної бага
тосторонності»i. Мається
на увазі формування силь
ного міжнародного співто
вариства, сфокусованого
на посилення інтересу Єв
росоюзу до міжнародних
організацій і режимів, що
забезпечують його інсти
туціоналізацію та вклю
чення до процесів глобаль
ного управління. І відпо
відно, на сьогодні актуалі
зується питання визначен

ня ролі та місця Європей
ського Союзу в міжнарод
них структурах, особливо
в контексті нещодавнього
(наприкінці 2009 р.) всту
пу в силу Лісабонського
договору 2007 р., який
зміцнив організаційну сто
рону Спільної зовнішньої
політики ЄС, започатку
вав посаду (пост) Високо
го представника ЄС із зов
нішніх справ та безпекової
політики і Європейську
службу зовнішньої діяль
ності («міністерство за
кордонних справ» Євросо
юзу)ii.
Однією з характерних
особливостей розвитку су
часних міжнародних від
носин є те, що в останні де
сятиріччя зміцнилася при

рода європейських взаємо
відносин, яка набула інтег
раційного характеру. Ідея
щодо нової дипломатичної
служби
Європейського
Союзу зумовлена транс
формацією сучасних кон
цепцій зовнішніх зносин у
контексті формування ба
гатополярної системи між
народних відносин, необ
хідністю створення більш
ефективного скоординова
ного механізму співробіт
ництва держав ЄС з інши
ми світовими державами
та регіонами задля подо
лання і попередження су
часних викликів та загроз
європейській і світовій
безпеціiii.
Із самого початку зов
нішня політика була відок

ремлена від загального ко
ла сфер європейської ін
теграції, оскільки до неї не
можна було застосувати
модель наднаціональної
комунітаризації, тобто пе
редачі окремих повнова
жень на рівень наднаціо
нальних структур. Зовніш
ньополітична інтеграція
розвивалася шляхом ство
рення власних механізмів і
процедур із залученням
комунітарних органів ЄС,
але при збереженні ключо
вої ролі державчленів у
процесі прийняття рішень.
Разом з тим, логіка інтег
рації зовнішньої політики
в Євросоюзі вибудовува
лася навколо ідеї станов
лення та підтримання уні
фікованого зовнішньопо
літичного позиціонування
ЄС, його автономної між
народної суб’єктності та
здатності «говорити одним
голосом». А для цього не
обхідне не лише посилен
ня солідарності держав
членів у визначених пи
таннях відносин із зовніш
нім світом, а й запровад
ження певного ступеня
централізації
процесу
прийняття спільних рі
шень, у тому числі шляхом
створення інституційних
механізмів, здатних здій
снювати агрегацію позицій
національних держав і рет
ранслювати її назовні як
спільну позицію Євросою
зуiv.
Протягом багатьох років
ці функції виконували
держави, головуючі в Єв
ропейській Раді. З набран
ням чинності Амстердам
ським договором деякі
повноваження із забезпе
чення єдності представ
ництва ЄС у зовнішніх
зносинах були надані Ви
сокому представнику з пи
тань спільної зовнішньої
та безпекової політики, хо
ча головну роль у форму
ванні та реалізації зовніш

ньополітич
ного порядку
денного про
довжували ві
дігравати го
ловуючі дер
жави. Поряд з
цим, взаємодія
з міжнародни
ми партнера
ми в питаннях,
віднесених до
комунітарного
рівня, відбува
лася під про
водом Комісії
Європейсько
го Союзу, передусім Комі
сара із зовнішніх справ.
Така інституційна дис
персія зовнішньополітич
них функцій обмежувала
ефективність і послідов
ність діяльності ЄС на
міжнародній арені. Тому
формування більш злагод
женого та цілісного меха
нізму здійснення спільної
зовнішньої політики стало
одним із головних завдань
у ході вироблення Євро
пейської Конституції, під
готовка проекту якої пок
ладалася на Європейський
Конвент. Саме в ході дис
кусій у Конвенті у 2002
2003 рр. із подачі представ
ника Німеччини, тодіш
нього державного секрета
ря МЗС ФРН Гюнтера
Плойгера виникла ідея
створення окремого орга
ну, покликаного посилити
координацію зовнішньо
політичної діяльності ЄС,
а з нею і вплив євроінтег
раційної спільноти у світі.
У результаті, у тексті Єв
ропейського Конституцій
ного договору містилося
положення про заснуван
ня Європейської служби
зовнішньої
діяльності
(ЄСЗД). Однак, відхилен
ня цього документа на ре
ферендумі у Франції та
Нідерландах відтермінува
ло реалізацію вказаного
положення. Підготовка та

набрання чинності Ліса
бонським договором знову
винесли на перший план
питання координації зов
нішньої політики Союзу, а
з ним – ідею створення
ЄСЗД. Однак у ст. 27 оста
точного тексту Лісабон
ського договору (аналогіч
но до ст. ІІІ296 Конститу
ційного договору) були про
писані лише загальні фор
мулювання: «При здійс
ненні своїх повноважень
Високому представнику
буде сприяти Європейська
служба зовнішньої діяль
ності. Ця служба буде пра
цювати в співробітництві з
дипломатичними відомс
твами державчленів та
включатиме посадовців із
відповідних департаментів
Генерального Секретаріату
Ради та Комісії, а також
персонал, делегований від
національних дипломатич
них відомств державчле
нів. Порядок організації та
функціонування Європей
ської служби зовнішньої
діяльності повинен бути
встановлений рішенням
Ради. Рада має діяти на
підставі пропозицій Висо
кого представника після
консультацій з Європей
ським Парламентом та піс
ля отримання згоди Комі
сії». Тобто договір фіксу
вав лише сам факт станов
лення ЄСЗД, тоді як її

конкретні пов
новаження та
конфігурація
мали були виз
начені згодом.
Парадоксаль
но, але попри
загальновизна
ну необхідність
у формуванні
цієї структури,
її започатку
вання супро
воджувалося
бурхливими
дискусіями що
до статусу та
повноважень, що, утім, є
цілком звичним явищем
для брюссельської бюрок
ратії. Ключову роль у цих
дискусіях відігравали го
ловуючі у 20092010 рр.
держави, – Швеція та Іспа
нія – провідні держави
члени ЄС, які мають най
більший вплив у процесі
прийняття
рішень,
–
Франція, Велика Британія
та Німеччина – Європей
ська Комісія на чолі з Жозе
Мануелем Баррозу та, звіс
но, новопризначений Ви
сокий представник ЄС із
зовнішніх справ та безпе
кової політики Кетрін Еш
тон, яка мала очолювати
нову структуру.
Ці дискусії сприяли ух
валенню Європейською
Радою 26 липня 2010 р. ба
зового рішення щодо по
рядку організації та функ
ціонування ЄСЗД. Цим рі
шенням визначались ос
новні юридичні рамки, ор
ганізаційна будова та клю
чові функції нового органу.
Але засади роботи Служ
би, викладені в базовому
рішенні, не створювали
чітких і вичерпних умов її
функціонування. Низка
аспектів як процедурного,
так і практичного характе
ру залишилися без одноз
начного трактування та
повинні були вироблятися
безпосередньо в процесі
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діяльності.
З одного боку, така особ
ливість є цілком іманент
ною для європейської ін
теграції взагалі, яка є без
прецедентним політичним
експериментом, що не має
прямих історичних анало
гів, а тому повинен вина
ходити інноваційні рішен
ня, оптимізація яких від
бувається в ході практич
ного функціонування та
займає, як правило, пев
ний час. Але, з іншого –
відсутність остаточної по
зиції щодо деяких аспектів
роботи ЄСЗД або її неод
нозначне формулювання
відображає наявні проти
річчя між провідними
учасниками переговорного
процесу, розв’язання яких
відкладається, доки заці
кавлені сторони не знай
дуть прийнятного компро
місу.
Більшість цих протиріч
пов’язана з тим, що почат
ковий задум поєднання
всіх зовнішньополітичних
функцій в одному органі
зачіпав інтереси всіх без
винятку учасників євроін
теграційних процесів – як
комунітарних інституцій,
так і державчленів. По су
ті, він був інструментом
реконфігурації усталеного
інституційного механізму
реалізації спільної зовніш
ньої політики ЄС, а з ним і
всієї євроінтеграційної ар
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хітектоніки. Це не могло
не спричинити закономір
них складнощів, які проя
вилися ще на етапі станов
лення ЄСЗД і супровод
жують її діяльність донині.
Для розуміння специфі
ки Європейської служби
зовнішньої діяльності не
обхідно розглянути її ха
рактерні риси в чотирьох
аспектах: 1) завдання та
функції; 2) організація ро
боти; 3) місце в інститу
ційній структурі Євросою
зу; 4) взаємодія з держава
мичленами ЄС.
Завдання та функції
ЄСЗД. Стаття 2 базового
рішення Європейської Ра
ди визначає завдання но
воствореної Служби дово
лі розпливчасто та пов’я
зує їх із функціями Висо
кого представника із зов
нішніх справ та безпекової
політики. Так, у цій статті
стверджується, що ЄСЗД
повинна надавати під
тримку Високому пред
ставнику у здійсненні його
мандатів: поперше, реалі
зації Спільної зовнішньої
та безпекової політики ЄС,
у тому числі його Спільної
безпекової та оборонної
політики; подруге, вико
нання обов’язків Голови
Ради із зовнішніх справ;
потретє, виконання обо
в’язків віцепрезидента
Комісії ЄС, відповідально
го за її зовнішні зносини.

При цьому конкретизація
функцій у рамках такої
підтримки наводиться ли
ше щодо першого мандата
– реалізації СЗБП, де ЄСЗД
покликана надавати про
позиції стосовно розвитку
цієї політики, на здійснен
ня якої Високий представ
ник уповноважений Ра
дою, та забезпечувати ці
лісність зовнішньої діяль
ності ЄС.
Як можна побачити, Єв
ропейська служба зовніш
ньої діяльності не має чіт
ких, юридично закріпле
них функцій, повноважень
та обов’язків. Але з поло
жень основних документів
випливають дві ключові її
функції – ініціативна та
координаційна. Причому
міжурядовий
характер
зовнішньополітичної ін
теграції дотримується не
ухильно, адже новому дип
ломатичному органу фор
мально не передається по
літична компетенція в
жодній зі сфер зовнішньої
політики. Фактично, ЄСЗД,
виходячи з установчих до
кументів, створюється як
інструмент виконання по
передньо узгоджених дер
жавами цілей у певних
напрямах зовнішньої полі
тики. Тому ініціативна
функція Служби обмеже
на лише наданням пропо
зицій у рамках мандата Ра
ди, тоді як центральне міс
це відводиться координа
ційній функції, яка поля
гає в забезпеченні злагод
женості та послідовності в
реалізації спільної зовніш
ньої політики.
На перший погляд полі
тична роль ЄСЗД є не над
то вагомою. Її оператив
ний простір обмежений
волею державчленів і пов
новаженнями інших кому
нітарних інституцій. Але
на практиці покладена на
неї місія є надзвичайно
комплексною, оскільки їй

необхідно сформувати ці
лісний стратегічний курс
із набору різних за спрямо
ваністю, масштабом і прак
тичним наповненням ме
ханізмів, переданих до її
відома.
Не секрет, що СЗБП до
цього розвивалася шляхом
конвергенції позицій у пи
таннях «середньої ланки»
зовнішньої політики дер
жавчленів,
переважно
секторальних двосторон
ніх чи регіональних проек
тів, стосовно яких найлег
ше було досягти компромі
су. Як правило, такі проек
ти започатковувались у ре
зультаті складного внут
рішнього торгу між євро
пейськими столицями, у
якому чимало залежало
від наполегливості голову
ючої держави, але їхнє по
дальше підтримання та
функціонування визнача
лося пріоритетністю для
наступних
головуючих
держав. У результаті, за
більш ніж півтора десяти
річчя свого існування
СЗБП постала як доволі
сегментоване зібрання різ
норідних інструментів і
форматів діалогу, не об’єд
наних чітким і стратегічно
орієнтованим політичним
баченням. З цієї причини в
численних оцінках і ко
ментарях щодо перспектив
ЄСЗД на перший план ви
носиться її спроможність
здійснювати стратегічне
планування зовнішньої
політики ЄС, від чого, во
чевидь, залежатиме її за
гальна ефективність і міс
це в євроінтеграційній ар
хітектурі.
Однак, первинне завдан
ня політичної координації
серйозно ускладнюється
необхідністю здійснювати
координацію між учасни
ками інтеграційних проце
сів, причому як горизон
тальну (між інтеграційни
ми структурами), так і вер

тикальну (між державами
членами). ЄСЗД не просто
повинна
упорядкувати
певний спектр питань та
інструментів, їй слід узго
дити позиції різних грав
ців, які прагнуть зберегти і
посилити свій вплив у єв
роінтеграційній спільноті,
а тому розглядають процес
узгодження не тільки з
точку зору остаточної
ефективності, а й з точки
зору своїх статусних інте
ресів. Це означає, що
ЄСЗД доводиться висту
пати медіатором між дер
жавами та інституціями в
ході вироблення спільних
позицій усередині ЄС і їх
головним (але не єдиним)
ретранслятором назовні,
себто своєрідним «вузло
вим центром» внутрішньої
та зовнішньої дипломатії
Євросоюзу.
Складність цих завдань
посилюється також тією
обставиною, що сам факт
становлення ЄСЗД є кро
ком у напрямі інституціо
налізації зовнішньополі
тичного механізму ЄС, що
вносить серйозний ступінь
централізації та ієрархіза
ції у сферу, яка до того
функціонувала в системі
гнучкого і здебільшого си
туативного торгу. І як би
не посилювався міжурядо
вий характер СЗБП в уста
новчих документах, сут

ність цього процесу є бага
то в чому подібною до мо
делі комунітаризації з тією
лише відмінністю, що в ра
зі ЄСЗД ідеться не про ос
таточну передачу компе
тенції, а про наділення
Служби певними повнова
женнями, не позбавляючи
цих повноважень держав
членів. Це робить зовніш
ню політику в певному ро
зумінні сферою змішаної
або спільної компетенції, у
якій жорсткий розподіл
функцій між комунітарни
ми та міжурядовими струк
турами послаблюється, а
натомість формується но
вий спосіб інтеграційного
поступу, який аналітики
називають «наднаціональ
ною міжурядовістю»v.
Утім, брак процедурного
та інституційного офор
млення ЄСЗД означає, що
зовнішньополітичний ме
ханізм ЄС поки зберігати
ме свою варіативність і
гнучкість. Включення но
вого учасника саме по собі
ще не усталює його конфі
гурацію, а лише певним
чином упорядковує процес
політичного торгу, робля
чи окремі аспекти та нап
рями СЗБП менш залеж
ними від його перипетій.
Тому Європейська служба
зовнішньої діяльності в
цьому механізмі не має
єдиноподібної ролі, але

i Див. дет.: A Secure Europe in a Better World/ European Security
Strategy. – Brussels. – 12 December 2003 // http://consilium.euro
pa.eu/uedocs/cmsUpload/78367.pdf
ii The EU Presence in International Organizations. Ed. by: Spyros
Blavoukos and Dimitris Bourantonis. – London, 2012.
iii Див. дет.: The Performance of the EU in International Institutios.
Ed by: Sebastian Oberthur, Knud Erik Jorgensen, Jamal Shahin. –
London, 2012.
iv Див. дет.: Ціватий В.Г. Інституціональноісторичні особли
вості європейської регіональної політики / В.Г. Ціватий // Нау
ковий вісник Дипломатичної академії України. – К., 2009. – Вип.
15. – С. 445452; Шаповалова О.І. Нормативна сила Європей
ського Союзу в Східній Європі / О.І. Шаповалова // Науковий
вісник Дипломатичної академії України. – К., 2009. – Вип. 15. –
С. 187194.
v Howorth J. Decisionmaking in security and defense policy: To
wards supranational intergovernmentalism? / J. Howorth // Co
operation and Conflict. – 2012. – Vol. 47, No. 4. – P. 433453.

адаптується від питання до
питання до мінливого ба
лансу між різними зацікав
леними сторонами, посту
пово, інкрементальним чи
ном утверджуючи (чи не
утверджуючи) свою значи
мість і своє лідерство в ок
ремих напрямах СЗБП.
Отже, за своїми функціо
нальними якостями ЄСЗД
не може вважатися дип
ломатичною службою «в
чистому вигляді». До її
повноважень належить ко
ординація сфер, які не є
типовими для диплома
тичного відомства (кризо
ве регулювання, плануван
ня цивільновійськових
операцій), при тому, що во
на позбавлена низки «кла
сичних» для нього функ
цій, у тому числі функцій
консульської підтримки та
візового забезпечення, які
державичлени категорич

но відмовляються включа
ти до компетенції Служби.
Ключова для будьякого
міністерства закордонних
справ
представницька
функція також включена
до компетенції ЄСЗД у об
меженому вигляді. Тому
більш справедливо буде
характеризувати Службу
як інноваційний, експери
ментальний орган зовніш
ньої політики інтеграцій
ного об’єднання, поклика
ний синтезувати позиції
його учасників, оптимізу
вати наявні в нього засоби
та виступати від його імені
у взаємодії із зовнішнім
світом, не підміняючи при
цьому первинних функцій
національних дипломатич
них відомств.
Читайте продовження
статті в наступному
номері «З.С.»

АНОТАЦІЯ
У статті проаналізовано основні напрями зовнішньої політики Єв
ропейського Союзу (20092013 рр.) та етапи формування її дипломатії
в умовах глобалізації. Особливу увагу приділено інституційному роз
виткові, здобуткам, проблемам і перспективам Європейської служби
зовнішньої діяльності (ЄСЗД).
Ключові слова: зовнішня політика, дипломатія, інституціоналізація,
дипломатична служба, модель дипломатії, інститути дипломатії, Євро
пейський Союз, Європейська служба зовнішньої діяльності (ЄСЗД).
АННОТАЦИЯ
В статье проанализированы основные направления внешней поли
тики Европейского Союза (20092013 гг.) и этапы формирования её
дипломатии в условиях глобализации. Особое внимание уделяется
институциональному развитию, достижениям, проблемам и перспек
тивам Европейской службы внешнеполитической деятельности
(ЕСВД).
Ключевые слова: внешняя политика, дипломатия, институционали
зация, дипломатическая служба, модель дипломатии, институты дип
ломатии, Европейский Союз, Европейская служба внешнеполитичес
кой деятельности (ЕСВД).

45

ДИПЛОМАТІЯ

Превентивна дипломатія:

міф чи реальність?

Світлана МЕЛЬНИК,
кандидат юридичних наук,
старший викладач
кафедри дипломатичної
та консульської служби
Дипломатичної академії
України при МЗС, старший
науковий співробітник
Інституту держави і права
імені В.М. Корецького
НАНУ
«Боротьба за мир – це
постійна праця». Нерідко
вона відбувається за лаш
тунками, інформація про
неї не завжди з’являється
на перших шпальтах періо
дики. До такої діяльності,
без сумніву, належить і
превентивна дипломатія,
спрямована на поперед
ження конфліктів на їх
ранніх стадіях. Якщо ж
конфлікт усетаки розго
ряється, то це не сприяє
іміджу превентивної дип
ломатії, якій подекуди за
кидають «втрачені мож
ливості». Адже будьякі
збройні конфлікти одразу
ж стають публічним яви
щем, натомість превентив
ні дії з метою підтримання
миру часто залишаються у
тіні. Генеральний секретар
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ООН Пан Гі Мун у цьому
зв’язку справедливо зазна
чає: «Ми знаємо, коли пре
вентивна дипломатія спра
цьовує ефективно, однак
це важко довести емпірич
ним шляхом» [1].
Якщо критика на адресу
превентивної дипломатії,
що нерідко лунала протя
гом 1990х років, коли світ
здригався від численних
конфліктів, була подекуди
справедливою, то протя
гом останнього десятиріч
чя спостерігається поліп
шення ситуації. За даними
Стокгольмського інституту
дослідження проблем ми
ру (SIPRI), у 2010 р. в ак
тивній формі мали місце 17
масштабних збройних кон
фліктів внутрішнього ха
рактеру в 16 країнах світу
порівняно з 27 у 1999 році.
Навряд чи було б пере
більшенням стверджувати,
що одним із чинників, які
сприяли такій позитивній
тенденції, було активне ви
користання інструментів
превентивної дипломатії.
Її зусилля після завершен
ня епохи конфронтації бу
ли успішно реалізовані в
низці випадків, зокрема, в
Балтійських країнах, Ма
кедонії, Намібії, Нікара
гуа, Сальвадорі, Гаїті то
що. Сьогодні превентивна
дипломатія не виглядає як
ідеалістична теорія, вона
змогла себе виправдати як
реально діюча практична
концепція. Особливо це
проявляється за умов еко
номічної кризи, коли з но
вою силою підтверджуєть
ся, що з фінансової точки
зору попередження кон
фліктів значно вигідніше,
ніж їх урегулювання.

УДК 94:327

This article deals with the evolution of preventive diplomacy as a
modern instrument for maintaining international peace and secu
rity. The author discloses the origins of this concept, analyses its
main instruments, demonstrates special importance of the docu
ment ”Agenda for Peace” (1992) for the emergence of preventi
ve diplomacy, defines the role of the UN Secretary General in the
framework of its practical implementation, and proves the effec
tiveness of preventive diplomacy in comparison to other mecha
nisms of preserving peace and security, especially under the cir
cumstances of world economic crisis.
Keywords: preventive diplomacy, peacekeeping operations, pea
ceful settlement of disputes, UN Secretary General, preventive
deployment, early warning.

Сам термін «превентив
на дипломатія» є похідним
від англійського «to pre
vent», тобто «попереджа
ти». Відтак нерідко в літе
ратурі можна зустріти де
що спрощене визначення
превентивної дипломатії
як дипломатичних дій,
спрямованих на поперед
ження конфліктів. Підсві
домо превентивний метод
завжди застосовувався в
зовнішніх відносинах дер
жав. Тому деякі вчені
стверджують, що превен
тивна дипломатія існувала

в усі історичні часи. До
традиційних превентив
них дій належить, зокрема,
встановлення та підтри
мання дружніх відносин
урядів, підписання догово
рів, укладення династич
них шлюбів, обмін дорого
цінними подарунками то
що. Однак мета такої дип
ломатії полягала радше у
задоволенні власних інте
ресів держав, а не в під
тримці миру та безпеки в
регіоні чи світі [2].
У сучасному розумінні
концепція превентивної

Даґ Гаммаршельд, Генеральний секретар ООН (19531961 рр.)

дипломатії виникла та роз
винулась у рамках системи
ООН. Уперше згадану ідею
озвучив Генеральний сек
ретар ООН Даґ Гаммар
шельд під час XV сесії Ге
неральної асамблеї у 1960
році. Це відбулось у період
глобального протистояння
двох політичних систем
світу, коли фактично бло
кувалися механізми забез
печення колективної без
пеки, закріплені в Статуті
ООН. У той час превен
тивна дипломатія ще не
усвідомлювалась як пов
ноцінний інструмент із
підтримання миру та без
пеки у світі. Це була лише
певна ідея з метою попе
редження розростання ло
кальних конфліктів, уне
можливлення втручання
в такі конфлікти з боку
США та СРСР. Передбача
лося, що вказаний підхід
мав допомогти стримувати
розростання
«холодної
війни», а також позитивно
вплинути на авторитет
ООН щодо врегулювання
конфліктів [3].
У цілому, саме з постат
тю Д. Гаммаршельда пов’я
зують активізацію діяль
ності ООН у сфері попе
редження міжнародних
конфліктів. Він був пер
шим із Генеральних секре
тарів ООН, хто став широ
ко на практиці трактувати
положення ст. 99 Статуту
ООН, яке надає право Ген
секу ООН доводити до ві
дома Ради Безпеки ООН
різноманітні питання, які,
на його думку, можуть за
грожувати міжнародному
миру та безпеці. Це дало
змогу Д. Гаммаршельду не
тільки активно користува
тися вказаними повнова
женнями, а й обґрунтову
вати можливість висунен
ня власних ініціатив щодо
врегулювання того чи ін
шого міжнародного кон
флікту. Він добре розумів,

що за відсутності довіри
між учасниками конфлік
тів сторонам украй важко
досягти компромісу. На
його думку, допомогти
могла лише участь такої
авторитетної організації,
як ООН, що пропонує ле
гітимність, неупередже
ність і компетентність. Так,
Д. Гаммаршельд особисто
брав участь у переговорах
із урегулювання близько
20 міжнародних криз.
Йому, разом із Міністром
закордонних справ Кана
ди Л. Пірсоном, належить
ідея запровадження опера
цій із підтримання миру,
яка виникла під час Су
ецької кризи у 1956 році.
Гаммаршельд виступив
прихильником невідклад
ного втручання в цей кон
флікт з боку міжнародного
співтовариства з метою
попередження його еска
лації.
Таким чином, завдяки
активній позиції Д. Гам
маршельда була трансфор
мована роль Генерального
секретаря ООН із суто ад
міністративної в безпосе
реднього учасника заходів
із попередження конфлік
тів. За трагічною іронією
долі сам Д. Гаммаршельд
загинув у авіакатастрофі,
коли летів до Конго на пе
реговори з лідером сепара
тистського руху. У 1961 р.
Д. Гаммаршельду посмерт
но було присуджено Нобе
лівську премію в галузі
миру. Цього ж року бібліо
теку в Штабквартирі ООН
у НьюЙорку назвали його
іменем, а в 1997 р. в ООН
затвердили медаль Даґа
Гаммаршельда як посмерт
ну нагороду для військо
вих, які загинули під час
виконання операцій із під
тримання миру.
Активна діяльність Д. Гам
маршельда гостро крити
кувалася з боку СРСР.
При цьому вказувалося на

те, що Генсек ООН нібито
виражає інтереси певної
групи держав і намагаєть
ся узурпувати права відпо
відних органів ООН. СРСР
не сприйняв ідею миротвор
чих операцій, механізм
проведення яких не був
передбачений Статутом
ООН. Перші радянські
спостерігачі взяли участь
у миротворчих операціях
ООН лише в 1970х роках
у період розрядки.
Превентивними засоба
ми в більш широкому ро
зумінні також можна наз
вати такі методи підтри
мання миру та безпеки, як
протест, санкції, контроль
над роззброєнням тощо. Ці
інструменти часто вико
ристовувалися на практиці
в період «холодної війни».
Достатньо згадати Кариб
ську кризу 1962 р., яка бу
ла успішно врегульована
не в останню чергу за до
помогою особистого посе
редництва Генерального
секретаря ООН У Тана в
організації
переговорів
між конфліктуючими сто
ронами.
У широкому розумінні
концепція превентивної
дипломатії охоплює також
традиційні засоби мирного
врегулювання спорів. Од
нак, потрібно враховувати,
що такі засоби переважно
використовуються в між
народних конфліктах. Де
які з них практично не мо
жуть застосовуватись у
конфліктах внутрішньо
державного
характеру.

Звернення до Міжнарод
ного Суду ООН є виключ
ною прерогативою держав.
До того ж, такі звернення
спрямовані на врегулю
вання вже існуючих між
державних спорів. Нато
мість концепція превен
тивної дипломатії охоплює
також попередження кон
флікту на його ранніх ста
діях, засоби впливу на
структурні причини кон
флікту тощо.
Отже, концепція превен
тивної дипломатії в період
«холодної війни» не зни
кає, вона продовжує латен
тно еволюціонувати відпо
відно до ситуації у світі,
що поступово змінюється.
Подальше загострення у
відносинах СРСР і США
не сприяло розвиткові
превентивної дипломатії.
Тільки наприкінці 1980х
років ця концепція отри
мала нове дихання.
Окремі дослідники вва
жають, що поняття превен
тивної дипломатії в сучас
ному його розумінні най
кращим чином знайшло ві
дображення в Декларації
про попередження та усу
нення спорів 1988 року.
Хоча цей документ не має
юридичної сили, однак він
володіє політичним авто
ритетом. У ньому, зокрема,
передбачаються окремі ви
ди превентивних засобів,
закріплюється принцип
відповідності держав за
попередження та ліквіда
цію спорів і небезпечних

Генеральний секретар
ООН У Тан під час
Карибської кризи
1962 року сприяв
успіхові
переговорного
процесу
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ситуацій. Відтак, Деклара
ція 1988 р. нерідко розгля
дається в міжнароднопра
вовій доктрині як відправ
на точка формування пре
вентивної дипломатії [4].
Вважається, що концеп
ція превентивної диплома
тії в сучасному розумінні
розвинулася після закін
чення «холодної війни»,
коли світове співтоварис
тво стикнулося з новими
видами загроз. Війни не
припинилися, як пророку
вав американський філо
соф Ф. Фукуяма. Скоріше
навпаки, кількість зброй
них конфліктів зросла. Од
нак тепер вони мають пе
реважно внутрішній ха
рактер, можуть набувати
значних масштабів і бути
загрозою міжнародному
миру та безпеці. Завер
шення «холодної війни»
зняло низку обмежень, що
стримували внутрішньо
державні конфлікти, як на
території СРСР (Чечня,
Нагірний Карабах), так і в
інших країнах світу (Юго
славія, Руанда, Сомалі).
При цьому кількість внут
рішніх конфліктів переви
щила кількість конфліктів
міждержавних [5]. Отже, у
нових геополітичних умо
вах традиційні методи вре
гулювання міжнародних
спорів уже не спрацьову
вали повною мірою. Тому
особливо гостро відчува
ється необхідність у ви
робленні якісно нових під
ходів до механізмів під
тримання миру та безпеки
у світі.
Про кардинальні наслід
ки припинення епохи кон
фронтації образно висло
вився Генеральний секре
тар ООН Бутрос Бутрос
Галі: «Закінчення холодної
війни стало потужним зру
шенням тектонічних плит,
і наступні поштовхи відчу
ваються й досі. Тим не
менше, хоча земля під на
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шими ногами не припини
ла тремтіти, ми живемо
вже в нову епоху, в якій
відкривається більше по
тенційних можливостей як
для миру, так і для розвит
ку» [6]. За його словами,
це був час сподівань і змін,
коли й сама ООН чекала
багато на що, і від неї очі
кували не менше.
Засідання Ради Безпеки
ООН на рівні глав держав
та урядів уперше відбуло
ся 31 січня 1992 року. Від
чуваючи необхідність ство
рення нової концепції у
сфері підтримання миру та
безпеки, РБ ООН зверну
лася до Генерального сек
ретаря ООН із пропози
цією здійснити аналіз і
підготувати рекомендації
щодо шляхів підвищення
ефективності потенціалу
ООН у галузі превентив
ної дипломатії, встанов
лення та підтримання ми
ру. Через п’ять місяців, у
червні 1992 р., Генераль
ний секретар ООН Б. Галі
представив оновлену, від
повідно до нових реалій,
концепцію превентивної
дипломатії, яка була вик
ладена в системній допові
ді «Порядок денний для
миру» («Agenda for Peace»).
Ця доповідь стала, по суті,
головним концептуальним
документом, у якому були
закріплені нові механізми
забезпечення безпеки у
світі. У ньому відмічалася
не тільки поява нової якос
ті збройних конфліктів, а й
були запропоновані нові
засоби їх урегулювання, по
передження та ліквідації.
У цьому документі Б. Га
лі виклав ідею комплек
сного підходу до забезпе
чення безпеки у світі, який
розкривається через чоти
ри основні види діяльнос
ті: 1) превентивна дипло
матія (preventive diploma
cy); 2) підтримання миру
(peacekeeping); 3) миротвор

Бутрос БутросГалі, Генеральний секретар ООН
(19921996 рр.). Автор доповіді «Порядок денний для миру»

чість (peacemaking); 4) ми
робудівництво (peacebuil
ding). При цьому в допові
ді Генсека ООН усі чотири
поняття знаходяться в тіс
ному взаємозв’язку та прак
тично завжди передбача
ють превентивні заходи.
Миротворчість визначе
на як дії з метою схилити
ворогуючі сторони до до
сягнення згоди, головним
чином за допомогою мир
них засобів, передбачених
у ст. 33 Статуту ООН (пе
реговори, посередництво,
обслідування, примирен
ня, арбітраж, судовий роз
гляд, звернення до регіо
нальних органів чи угод).
Під підтриманням миру
розуміється забезпечення
присутності ООН у конф
ліктних зонах світу. Така
присутність пов’язується
із розгортанням військово
го чи поліцейського персо
налу та забезпечується за
згодою всіх зацікавлених
сторін конфлікту. Відпо
відно до існуючої практи
ки операцій із підтриман
ня миру заборонялося зас
тосування сили, за виклю
ченням випадків самообо
рони. Однак у Доповіді
1992 р. йшлося про необ
хідність розширення ман
дата в разі проведення гу
манітарних операцій шля
хом запровадження ще од
ного виключення із забо
рони застосування сили, а

саме – «захисту мандата».
Крім того, вводилася та
кож концепція миробудів
ництва у постконфліктний
період з метою зміцнення
миру та попередження ре
цидиву конфлікту.
Власне, сама превентив
на дипломатія визначалася
Б. Галі як «дії, спрямовані
на попередження виник
нення спорів між сторона
ми, недопущення перерос
тання існуючих спорів у
конфлікти й обмеження
масштабів конфліктів піс
ля їх виникнення». У До
повіді особливо підкрес
лювалося, що найбільш ді
євим способом превентив
ної дипломатії є застосу
вання її методів на ранніх
стадіях конфлікту. Гене
ральний секретар зазна
чав, що спори між держа
вами повинні й надалі
розв’язуватися за допомо
гою усталених засобів, а
саме – шляхом перегово
рів, надання добрих пос
луг, посередництва, обслі
дування, арбітражу, судо
вого розгляду тощо.
Однак Генсек ООН виз
начає низку додаткових
інструментів, притаман
них саме превентивній
дипломатії: 1) встановлен
ня довіри; 2) раннє попе
редження, що базується на
зібранні й аналізі інформа
ції; 3) встановлення фактів
(офіційним і неофіційним

шляхом); 4) превентивне
розгортання; 5) утворення
демілітаризованих зон.
До засобів з установлен
ня довіри (confidence buil
ding measures) зазвичай
відносять обмін військови
ми місіями, утворення ре
гіональних центрів зі змен
шення небезпеки розвитку
конфліктів, контроль за
дотриманням регіональ
них угод у сфері роззбро
єння тощо. На практиці за
значений метод зареко
мендував себе як один із
найбільш дієвих інстру
ментів у сфері послаблен
ня напруження та попере
дження ескалації конфлік
ту. Вважається, що свого
часу саме згаданий метод
відіграв особливу роль у
нормалізації відносин між
СРСР та США і сприяв
настанню етапу розрядки.
Застосування засобів зміц
нення довіри заклало під
валини для загальноєвро
пейської системи безпеки
шляхом ухвалення Гель
сінського заключного акта
1975 р. [7]. Цей метод до
сить широко використову
ється в рамках ОБСЄ й
сьогодні (діють механізми
регулярних консультацій,
відбуваються щорічні зус
трічі військових, прово
диться обмін інформацією
тощо).
Встановлення
фактів
(fact finding) допомагає
виявити причини конф
лікту, отримати більш дос
товірну інформацію офі
ційним та неофіційним
шляхами про ситуацію,
пов’язану з конфліктом.
Неофіційну можуть зокре
ма надавати міжнародні
неурядові організації, від
ділення ТНК, розвідка то
що. Офіційна інформація
надходить від держав, між
народних універсальних і
регіональних організацій.
Цей метод повинен ґрун
туватися на точному отри
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ращення ситуації та відно
У статті розглядається історія розвитку превентивної дипломатії як
вити контакт між конфлік
інструменту підтримання миру та безпеки у світі. Автор роз
туючими сторонами. Нап сучасного
криває причини виникнення такої концепції, аналізує її основні інс
риклад,
розслідування трументи, демонструє значення документа «Порядок денний для ми
факту загибелі у 2007 р. ру» 1992 у формуванні превентивної дипломатії, визначає роль Гене
мігрантів із Гани, тіла яких рального секретаря ООН у механізмі реалізації превентивної дипло
матії, а також доводить ефективність застосування превентивної дип
були знайдені у Гамбії, зіг ломатії в умовах світової економічної кризи в порівнянні з іншими інс
рало позитивну роль у від трументами підтримання миру та безпеки у світі.
Ключові слова: превентивна дипломатія, миротворчі операції, мирне
новленні двосторонніх від
врегулювання спорів, Генеральний секретар ООН, превентивне роз
носин між країнами. По гортання, раннє попередження.
ширеною практикою в
статье рассматривается история развития превентивной диплома
міжнародних відносинах є тииВ как
современного инструмента поддержания мира и безопасности.
утворення слідчих комісій Автор раскрывает причины возникновения данной концепции, анали
для встановлення фактів з зирует ее основные инструменты, демонстрирует значение документа
метою врегулювання мор «Повестка дня для мира» 1992 в формировании превентивной дипло
матии, определяет роль Генерального секретаря ООН в механизме ее
ських чи авіаційних інци реализации, а также доказывает эффективность применения превен
тивной дипломатии в условиях экономического кризиса по сравнению
дентів.
с другими механизмами поддержания мира и безопасности.
Продовження статті
Ключевые слова: превентивная дипломатия, миротворческие опера
читайте в наступному
ции, мирное урегулирование споров, Генеральный секретарь ООН,
превентивное развертывание, раннее предупреждение.
номері «З.С.»
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Придністровський
цугцванг

Ігор ГОРОБЕЦЬ,
кандидат історичних наук,
доцент кафедри
глобальних і регіональних
систем та європейської
інтеграції Дипломатичної
академії України при МЗС
Годинник історії відрахо
вує третє десятиріччя при
дністровського конфлікту.
За цей час було запропо
новано стільки варіантів
його вирішення, що це дає
підстави визначити для
провідних світових потуг
та України ситуацію, як
«придністровський цуг
цванг». Термін «цугцванг»
використовується в комбі
наторній теорії ігор і озна
чає ситуацію, у цьому разі
на геополітичний шахівни
ці, коли сторони не мають
корисних або нейтральних
ходів, які наближали б до
перемоги. Навпаки – ко
жен новий хід веде до по
гіршення позиції.
У Молдові 22 серпня
2012 р. побувала канцлер
ФРН А. Меркель. Деякі екс
перти прогнозували, що
бундесканцлер привезе
план федералізації Мол
дови, інші розраховували,
що остання швидко стане
асоційованим членом Єв
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росоюзу. Прорумунські
політичні сили Молдови
сподівалися на те, що від
мову від Придністров’я
можна буде обміняти на
возз’єднання Молдови та
Румунії. Утім, жодного
прориву не відбулося.
Меркель підтримала фор
мат переговорів «5+2». Не
було вирішено й питання
скасування віз для молда
ван. Канцлер висловила
підтримку молдавському
вибору європейського кур
су та закликала терпляче
проводити реформи, доки
Молдова стане стабільною
демократичною державою.
Ці заяви лунають не один
рік. Скасування віз Мол
довою для громадян ЄС не
знайшло відгуку. Навпаки,
державі висуваються все
нові й нові вимоги. Це
спричинило певний скеп
тицизм щодо європейської
інтеграції принаймні у
частини громадян країни,
орієнтованих на Росію.
Особливо ця ідея попу
лярна серед молдавських
аграріїв, адже держава не
знайшла альтернативно
го російському аграрного
ринку. Тож головним зав
данням для Меркель була
підтримка
правлячого
«Альянсу за європейську
інтеграцію» і прем’єрмі
ністра Влада Філата. Мол
давська опозиція, навпаки,
вважає, що за п’ять років
перебування при владі ця
коаліція завела країну в
глухий кут. У листопаді
2012 р. Берлін відвідав го
лова парламенту Молдови
Маріан Лупу. Він укотре
отримав запевнення в го
товності запровадити без

візовий режим для грома
дян Молдови. Показово,
що молдавська сторона
запропонувала включити
питання придністровсько
го врегулювання до поряд
ку денного німецькоро
сійських відносин. Спікер
молдавського парламенту
наголосив на важливості
інтернаціоналізації проце
су придністровського вре
гулювання.
Кишинів 30 листопада
2012 р. відвідав голова Єв
ропейської Комісії Жозе
Мануель Баррозу. Він за
певнив, що Молдова зро
била правильний вибір,
ставши на шлях європей
ської інтеграції. На його
думку, країна проводить
послідовні та швидкі ре
форми, які дадуть резуль
тати. Баррозу запевнив,
що Молдова «входить до
однієї родини з Євросою
зом». Голова Єврокомісії
обіцяв, що перевагами уго
ди про асоціацію та лібера
лізацію візового режиму
Молдови з ЄС зможуть
скористатися мешканці
Придністров’я. Це могло б
стати частиною процесу
забезпечення територіаль
ної цілісності Молдови.
Мирне врегулювання при
дністровського конфлікту
Баррозу прямо не пов’язав
із перспективами європей
ської інтеграції Молдови.
Аванси від лідерів Євросо
юзу молдавська сторона
використала для посилен
ня тиску на керівництво
Придністров’я. Утім, у Ти
располі вважають, що по
літика «малих кроків» з
вирішення конкретних со
ціальноекономічних про

блем відносин із Молдо
вою не знайшла адекват
ного відгуку в Кишиневі.
На думку голови «Асоціа
ції незалежних політоло
гів Придністров’я» Андрія
Сафонова, Молдова нама
гається змусити керівниц
тво Придністров’я пого
дитися на унітарний сце
нарій урегулювання. Тому
пропонувалося відмови
тися від поступок і ком
промісів, які сприймають
ся опонентами як слаб
кість.
Розблокуванню стано
вища навколо придніс
тровського врегулювання
не сприяли й два візити
представника російського
президента та віцепре
м’єрміністра Д. Рогозіна,
які відбулися у квітні та
листопаді 2012 року. Бага
то хто був переконаний,
що РФ готова до самостій
них кроків у Придніст
ров’ї. За підсумками пере
говорів ні Рогозін, ні
придністровський прези
дент Євген Шевчук не
констатували можливості
виділення 3 млрд. крб. на
допомогу придністровцям.
Не йшлося також про
можливість посилення ро
сійського миротворчого
контингенту в Придніст
ров’ї, зокрема, ескадрою
гелікоптерів. Не додали
ясності й слова Рогозіна
про те, що на землі Прид
ністров’я служать не пар
тизани, а бойові частини
Збройних сил Російської
Федерації, які пережива
ють реформування та пе
реозброєння.
Не стала сенсаційною й
молдавська частина візиту

Рогозіна. Кишинів не по
годився на відкриття двох
російських консульств у
Придністров’ї, зокрема,
Тирасполі та Бєльцях, де
мешкає найбільше грома
дян Росії. Проти цього бу
ло МЗС Румунії. Відсут
ність прогресу у вирішенні
вказаного питання при
гальмувало розвиток еко
номічного партнерства
між Молдовою та При
дністров’ям. Фактичний
економічний бойкот, за
стосований Заходом до ос
таннього, залишається ін
струментом політичного
тиску. Молдова також за
тримувала сировину для
придністровських підпри
ємств, відмовилася відно
вити залізничне сполучен
ня, бойкотувала придніст
ровські банки та ретранс
ляцію телебачення. Це да
вало привід придністров
ському керівництву біль
ше орієнтуватися на Ро
сію.
Головуючий у ОБСЄ Мі
ністр закордонних справ
України Л. Кожара 2122
січня 2013 р. відвідав Ти
располь і Кишинів. Наго
лошувалося, що Придніст
ров’я готове обговорювати
політичний статус у фор
маті Республіки Молдова.
Утім, після цього Прези
дент Придністров’я Євген
Шевчук запевнив, що
предметом перемовин у
всіх форматах може бути
тільки обговорення еконо
мічних, а не політичних
питань. На перемовинах у
Львові 19 лютого 2013 р. у
форматі «5+2» Молдова та
Придністров’я не були
представлені вищими по
садовими особами. У під
сумку не було підготовле
но проект угоди про вільне
переміщення, яку мали
підписати Прем’єрміністр
Молдови Влад Філат і
Президент Придністров’я
Євген Шевчук. Наступна

зустріч запланована на
травень 2013 р. в Одесі.
Зосередженість України
як цьогорічного голови
ОБСЄ на вирішенні кон
кретних економічних і гу
манітарних проблем мол
давськопридністровських
відносин може дати пози
тивний результат. Безу
мовно, така ситуація обу
мовлена не лише станом
справ у відносинах між
Молдовою та Придніст
ров’ям, а й між Україною
та РФ. На думку росій
ської сторони, неузгодже
ність дій Києва та Москви
на придністровському на
прямі зриває переговори,
віддаляє перспективу вре
гулювання. Придністров
ці також виступають за
синхронізацію дій Украї
ни та Росії в процесі вре
гулювання, що може за
безпечити вирішення ре
альних проблем повсяк
денного життя громадян
України та РФ у При
дністров’ї.
З іншого боку, серйозно
ускладнити процес урегу
лювання може політична
криза в Молдові, пов’язана
з прогнозованим розпадом
правлячої коаліції «Аль
янс за європейську інтег
рацію». Позачергові пар
ламентські вибори можуть
спричинити нові усклад
нення. Румунська сторона
вважає, що перспективи
європейської інтеграції
України залежать від пози
ції Києва щодо придніст
ровського конфлікту під
час головування в ОБСЄ.
Румуни наполягають на
постановці більш склад
них політичних питань
урегулювання, пов’язаних
із заміною російських ми
ротворців, посиленням ро
лі США та Євросоюзу в
Молдові. Зокрема, ідеться
про перехід від двох пер
ших кошиків – соціально
економічних питань, гума

нітарних проблем і прав
людини до третього коши
ка – загального врегулю
вання конфлікту з вирі
шенням проблем безпеки.
Наразі російська та при
дністровська сторони на
полягають, аби перехід до
третього кошика відбував
ся лише після вирішення
проблем перших двох. У
цьому контексті Придніст
ров’я не влаштовує закон
Молдови 2005 р. про наді
лення автономним стату
сом. Росія також вважає,
що обговорення питання
політичного статусу Прид
ністров’я апріорі неможли
ве, доки Молдова не скасує
згаданий закон.
Для України в коротко
терміновій перспективі
прийнятною є ситуація
збереження статускво в
цьому регіоні. Придніс
тров’я залишається лакму
совим папірцем геополі
тичного співвідношення
сил, своєрідною «буфер
ною зоною» між сферами
впливу Росії та Заходу,
особливо після визнання
незалежності Косово, а та
кож Абхазії та Південної
Осетії. Збереження при
сутності російського вій
ськового контингенту в
такому разі є військово
політичною гарантією від
швидкого вступу до НАТО
Молдови й України. Не
можна виключати – в разі
загострення конфронтації
між Росією і НАТО щодо
режиму виконання Дого
вору про звичайні збройні
сили в Європі та створен
ня системи протиракетної
оборони без участі Росії –
визнання Кремлем неза
лежності Придністров’я та
його подальшої інтеграції
до Митного союзу й Орга
нізації договору про колек
тивну безпеку.
Другий сценарій обумов
лений вірогідним стрім
ким погіршенням станови

ща на Півдні Європи
(грецька боргова криза,
«аварійна» трансформація
зони євро). У такому разі
ймовірними будуть спроби
Румунії, спираючись на со
юз із США, серйозно зай
нятися «інтеграцією» Мол
дови. «Придністровський
фронт» може стати епіцен
тром нової «холодної вій
ни» між Росією та Захо
дом. Це, безперечно, уск
ладнить процес реалізації
європейського курсу Укра
їни. Черговий територіаль
ний переділ у Європі може
спровокувати
локальні
війни поблизу кордонів
нашої країни.
На етапі головування
України в ОБСЄ важливо
послідовно погоджувати
переговорні кроки з усіма
учасниками формату пе
реговорів «5+2», уникати
інформаційних провока
цій і не перетворювати
Придністров’я на розмін
ну монету спеціальних
операцій як з боку Росії,
так і з боку Заходу. На пер
спективу остаточного вре
гулювання політичного
статусу Придністров’я, ма
буть, варто нагадати про
особливий статус Аланд
ських островів. За Паризь
ким мирним договором
1856 р. острови були демі
літаризовані, хоча росій
ські війська залишалися
тут до 1917 року. У 1921 р.
Ліга Націй закріпила за
Аландськими островами
статус широкої автономії
у складі Фінляндії. На
острові збережено швед
ську мову, а після вступу
Фінляндії до ЄС Аланд
ські острови також зберег
ли особливий автономний
статус. Утім, для диплома
тичного варіанта вирішен
ня придністровської проб
леми насамперед потрібна
добра воля всіх зацікавле
них сторін, якої поки що
немає.
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Гуманітарний аспект
політики України
щодо Придністров’я

Оксана ВАСИЛЬЄВА,
слухач І курсу
Дипломатичної академії
України при МЗС
Одним з пріоритетів голо
вування України в ОБСЄ про
голошено врегулювання при
дністровського конфлікту
(тут і далі йдеться про При
дністровський регіон Рес
публіки Молдова).
Серед причин конфлікту –
політичні, економічні та етно
культурні. Тому, узгоджений
1718 квітня 2012 р. у Відні та
затверджений спеціальним
протоколом 1213 липня
2012 р. порядок денний офі
ційного переговорного про
цесу у форматі «5+2» (Мол
дова, Придністров’я – сторо
ни конфлікту, Україна та Росія
– гаранти й посередники,
ОБСЄ – посередник, ЄС і
США – спостерігачі) склада
ється з трьох «кошиків»:
1) соціальноекономічні пи
тання;
2) загальноправові та гу
манітарні питання і права лю
дини;
3) політичні аспекти врегу
лювання конфлікту та визна
чення статусу ПМР (Само
проголошеної Придністров
ської Молдавської Республі
ки).
Отже, гуманітарна скла
дова або, іншими словами,
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«м’яка сила» повинна також
відігравати важливу роль у
розв’язанні конфлікту.
Поняття «тверда сила» та
«м’яка сила» ввів американ
ський політолог Джозеф Най.
У своїй книзі «М’яка сила:
шляхи доcягнення успіху у
світовій політиці» він розгля
нув «м’яку силу» як спромож
ність досягти своїх цілей зав
дяки власній привабливості
[6, с. 36]. «М’яка сила» – за
порука впливу на інших: якщо
країна приваблива, інші дер
жави будуть поважати та на
слідувати її, ставитися пози
тивно, поділяти позиції та
прагнути діяти в одному ключі.
Як зазначає український
науковець В. Цимбалістий,
«м’яка сила включає цілий
комплекс інструментів взає
мозалежності – динамізм
економіки, соціальну згурто
ваність суспільства, його орі
єнтованість на сприйняття
нової інформації, включення
в систему міжнародних ко
мунікацій, універсальність і
привабливість культурних та
ідеологічних цінностей певно
го суспільства і професіона
лізм дипломатів» [5, с. 219].
Розглядаючи гуманітарну
складову придністровського
врегулювання, необхідно вра
хувати, що історично Придніст
ров’я входило до складу
Молдавської Республіки з
1940 р., до цього – було час
тиною УРСР. Етнічний склад
Придністров’я складається з
трьох приблизно рівних за
чисельністю основних етніч
них груп: українців, молдаван
і росіян.
Слід також наголосити, що
переважна більшість при
дністровських українців є ав
тохтонними, а понад 120 тис.
осіб із них (із загальної кіль

кості українців – понад 150
тис.) набули громадянство
України.
Отже, Україна має всі об’єк
тивні підстави для всебічної
підтримки українців Придніст
ровського регіону.
З перших років незалежно
сті наша країна не оминала
увагою українську громаду
Придністров’я та надавала їй
посильну допомогу у відрод
женні рідної мови, культури
та збереженні традицій.
Гуманітарна політика Укра
їни щодо Придністров’я зо
середжена, зокрема, на осві
тянському напрямі. Для шкіл,
де викладається українська
мова, дитячих садків, кафед
ри української філології при
Тираспольському універси
теті імені Тараса Шевченка з
боку Міністерства освіти і на
уки України, громадських ор
ганізацій і місцевих адмініст
рацій України надавалися
підручники, організовували
ся методичні семінари за
участю українських фахівців
– педагогівукраїністів, від
бувався обмін досвідом між
навчальними закладами. Ве
лике значення мало надання
Міністерством освіти і науки,
молоді та спорту України
квот на навчання українців,
які проживають за межами
нашої країни, у вищих нав
чальних закладах.
У сфері культури за спри
яння української сторони (Мі
ністерства культури України
та товариства «УкраїнаСвіт»)
організовувалися виступи в
регіоні відомих українських
митців, зокрема, Ніни Матві
єнко, Оксани Білозір, Націо
нального академічного укра
їнського народного хору іме
ні Г. Верьовки тощо [4].
Допомога надавалася різ

ними каналами, зокрема,
дипломатичним: знаковою
подією було започаткування
МЗС України Культурноін
формаційного центру у скла
ді Посольства України в Рес
публіці Молдова, що здій
снює роботу в тому числі в
Придністровському регіоні.
Першим заходом у примі
щенні центру було відзначен
ня Дня Соборності України в
січні 2007 р. за участю пред
ставників громадських орга
нізацій українців з обох бере
гів Дністра.
Посольство України було
також ініціатором створення
українського
культурного
центру при Тираспольсько
му університеті імені Тараса
Шевченка, відкритого в жов
тні 2007 року. За підтримки
України було започатковано
ще один осередок українсь
кої культури в Тирасполі.
На якісно новий рівень вий
шла співпраця з придніст
ровськими українцями із за
провадженням державних
програм співпраці із зарубіж
ним українством. Перші бюд
жетні кошти на сприяння ук
раїнським громадам за кор
доном були виділені у 2005 р.,
що дало змогу вже на почат
ку 2006 р. здійснити низку
важливих заходів, зокрема, з
удосконалення роботи єди
ної на той час україномовної
газети «Гомін», яку видає
Спілка українців Придніст
ров’я.
Місцевим українським гро
мадським організаціям сут
тєво сприяла реалізація бюд
жетної програми 1401150
«Заходи щодо підтримки
зв’язків з українцями, які
проживають за межами Укра
їни». Так, за її кошти протя
гом 20082010 рр. було ство

рено і встановлено пам’ятник
Т. Шевченку в м. Кам’янка,
проведено фестивалі мис
тецтв, низку художніх виста
вок, тематичних семінарів,
лекцій, гастрольних поїздок,
забезпечено оздоровлення
українських дітей із постраж
далих унаслідок повені райо
нів Придністров’я в дитячому
центрі «Молода гвардія» у м.
Одеса та багато інших важ
ливих і корисних справ.
Значну роботу з відрод
ження українства регіону
(вивчення української мови,
створення аматорських мис
тецьких колективів, широке
відзначення Дня Незалеж
ності України, Шевченків
ських днів, проведення що
річних фестивалів україн
ської пісні «Пшеничне пере
весло» тощо) здійснюють
громадські організації само
го Придністров’я (Спілка ук
раїнців Придністров’я, гро
мадська організація «Укр
просвіта»), а також України
(товариства «УкраїнаСвіт»,
«Просвіта»).
Разом з тим, на думку го
лови Спілки українців При
дністров’я Л. Ткачука, «сьо
годні є проблема і в Україні.
На жаль, зважаючи на зміню
ваність влади, – ніхто ще не
прийняв жодного концепту
відносно Придністров’я. По
заяк немає стратегічного ба
чення ситуації Придністров’я,
чіткої політики. Ми змушені
доводити, що маємо якісь
права. Більшість наших дітей
навчається в Україні, але кво
ту отримати дуже важко і
задля цього потрібно зверта
тися до численних інстанцій.
До порівняння, випускники
молдавських шкіл отримують
до 56 тис. місць на безкош
товне навчання в університе
тах Румунії. Ми маємо проб
лему з перетином кордону.
Нашу республіку завжди під
давали різним зовнішнім не
гативним факторам. У цій си
туації, зрозуміло, ми були
раді будьякій підтримці від
будьякої держави. Ця допомо
га надійшла з боку Росії» [3].
Саме так Л. Ткачук пояснив
той факт, що на референдумі
в Придністров’ї 2006 р. біль

шість населення регіону вис
ловилася за приєднання до
Росії. «…Ми вважаємо Украї
ну не просто державою, із
якою маємо нині кордон. Ук
раїна для нас – це рідне, бо
родинні зв’язки ніколи не пе
реривалися і не перервуться.
Тому політики мусять це вра
ховувати. Треба змінювати
щось у цьому напрямі, тоді
покращиться авторитет Ук
раїни у світі, бо всі побачать
із якою повагою Україна ста
виться до своїх іноземних
громадян. У нас, до речі,
мешкає 130 тис. українців,
які не мають можливості ско
ристатися навіть таким пра
вом, як піти на вибори», – за
уважив Л. Ткачук [3].
У своєму досить емоційно
му інтерв’ю лідер придніст
ровських українців визначив
суть питань, які мала б вирі
шити наша країна з метою
наближення до розв’язання
конфлікту:
1) виробити стратегію ви
рішення конфлікту;
2) враховувати при цьому
виключно інтереси Україн
ської держави в безперечній
відповідності до українського
законодавства та норм між
народного права;
3) налагодити чітку систе
му надання всебічної допо
моги українській громаді При
дністров’я.
Щодо реалізації останньо
го положення, слід зазначи
ти, що, як видно зі змісту ухва
лених документів щодо ста
тусу та сприяння закордон
ним українцям, особливий
статус придністровських ук
раїнців у них не врахований.
Достатньо звернути увагу
на визначення терміну «за
кордонний українець» у За
коні України «Про закордон
них українців» [2].
«Стаття 1. Визначення тер
мінів
Закордонний українець –
це особа, яка є громадяни
ном іншої держави або осо
бою без громадянства, а та
кож має українське етнічне
походження або є походжен
ням з України;
українське етнічне поход
ження – це належність особи

або її предків до української
нації та визнання нею Украї
ни батьківщиною свого етніч
ного походження».
Таким чином, більшість ук
раїнців, мешканців Придніст
ровського регіону, яка через
особливі обставини, що скла
лися (невизнаність ПМР), на
була це громадянство, але
постійно проживає за межа
ми батьківщини і тому не мо
же конкурувати в будьякій
сфері з громадянами Украї
ни, які постійно проживають
на її території, не є закордон
ними українцями і, відповід
но, не мають права на допо
могу, передбачену державою
для закордонних українців.
Особливо ретельно остан
нім часом стало дотримува
тися цього закону Міністер
ство освіти і науки, молоді та
спорту України, що призвело
до випадків виходу з грома
дянства України придніст
ровської молоді з метою от
римання можливості безкош
товно навчатися в Україні.
Виходом з цієї ситуації
могло б бути внесення змін
до Закону «Про закордонних
українців» і приведення його
першої статті у відповідність
до статті 12 Конституції Ук
раїни, яка проголошує, що
«…Україна дбає про задово
лення національнокультур
них і мовних потреб україн
ців, які проживають за межа
ми держави» [1].
Підтримка української гро
мади регіону та її європеїза
ція могла б також здійснюва
тися через залучення до єв
ропейських культурногума
нітарних проектів, наприк
лад, у рамках Ради Європи,
досвід якої у сприянні нала
годженню міжкультурного ді
алогу важко переоцінити.
Оптимальним форматом
взаємин із європейськими
партнерами вбачається між
регіональне співробітництво.
Тематику для надзвичайно
цікавих можливих проектів
пропонує сама історія – у не
величкому селі Варниця у пе
редмісті м. Бендери влашту
вав свій табір шведський ко
роль Карл ХІІ після поразки
під Полтавою. З ним був ук

раїнський гетьман Іван Мазе
па. Місце табору і Бендер
ська фортеця, розташована
неподалік, гідні ретельного
вивчення та вшанування, на
приклад, у рамках проектів
Ради Європи «Київська ініціа
тива» або Днів європейської
спадщини.
Придністровський регіон
досі потерпає від наслідків
конфлікту 19891992 років.
Його політичне врегулюван
ня – складний і довготрива
лий процес: тут переплелися
інтереси багатьох вагомих
гравців, не всі з яких зацікав
лені у його вирішенні. Однак,
є понад 500 тис. людей, жит
тя яких уже понад два деся
тиріччя триває в цих умовах.
З них третина – близько 150
тис. – українці. Турбота про них
повинна стати головним зав
данням для Української дер
жави, у тому числі в контексті
врегулювання конфлікту.
Урахування особливості
ситуації придністровського
українства дало б змогу запо
бігти масовому виходу з гро
мадянства України придніст
ровської молоді, забезпечи
ти підготовку кадрів для регі
ону в нашій країні й таким чи
ном підвищити її авторитет.
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Частина 2
Метафорично сучасний
механізм досягнення вій
ськової переваги функціо
нує подібно живій вибу
хівці, де динаміт – це емо
ції натовпу, в якості сірни
ків може бути застосована
ідеологія, аналогом бік
фордового шнура, що га
рантує безпеку для палія,
виступає стратегія тран
сформації
традиційних
збройних воєн між держа
вами – у цивільні війни
всередині «ненадійних»
держав.
За зрежисованої політи
ки навіть позитивне можна
перевести в розряд недолі
ків, а розбрату не запобігти
навіть у разі сповідування
єдиних канонів. Наприк
лад, після краху СРСР, Ко
муністична партія Китаю
взяла на озброєння ідео
логію «Великого Китаю»,
отож у нових шкільних
підручниках з’явилися
«патріоти Великого Ки
таю», які раніше були ан
тигероями, зокрема імпе

54

ратори та воєначальники
колишніх династій; пар
тійні ж чиновники почали
брати участь у церемоніях
поклоніння «китайському
першопредку імператору
Хуанді» або «великому
першоучителю Конфуцію»
тощо. Однак наразі докт
рину «Великого Китаю»
перехопили радикальні на
ціоналісти, які виступали
проти КПК. Їхні гасла та
заклики – парадоксально
суперечливі: проти глоба
лізаційних процесів (хоча
саме глобалізація сприяла
розквіту КНР), за «Вели
кий Китай», за демократи
зацію, за війну з Японією.
Якщо в теорії ще якось
можна поєднати антигло
балізаційний процес із де
мократизацією, то на прак
тиці – це нонсенс. Теорія
демократичного миру, яку
ідейно сформулював у
1983 р. М. Дойл, – обіцяє
подолання війни. Але це
розходиться з ідеологією
китайських націоналістів,
які, пропагуючи демокра
тію, вимагають розпочати
війну з Японією. Тому ж бо
й закидають солдатів ка
мінням із викриками
«Ганьба нашій армії!»
(причиною стала недавня
купівля японським урядом
трьох із п’яти спірних ост
ровів у приватних влас
ників). Парадоксальність
сенсу лозунгів не переш
коджає націоналістам зби
рати все більше і більше
прихильників. Під упли
вом емоційного сплеску
будьякі наміри індивідів
девальвуються, підпоряд
ковуючись єдиному ритму
натовпу. Створена натов
пом аура дає унікальну
змогу кожному учасникові

зібрання вирости у влас
них очах, відчути себе щи
рим патріотом, готового
безкорисно віддати себе на
благо суспільства. Будь
яке гасло лідера за цієї си
туації буде схвально під
тримане емоційнозбудже
ним натовпом. Довіра лю
дей до лідера – беззасте
режна, оскільки в гурті ко
жен перестає мислити са
мостійно, бо ж імпліцитно
довіряється розуму біль
шості. І так чинить кожен
індивід. Хоча в такому разі
«розум натовпу» – це ли
ше заготовка ідей невели
кої групи людей, що подіб
но маятнику створює резо
нанс з метою отримати чи
утримати владу для себе.
Наразі ідеологією «Ве
ликого Китаю» стали кру
тити як циган сонцем і ра
дикальні націоналісти, і
члени компартії, перегина
ючи палицю задля власних
цілей. На перший погляд
здається, що причин для
хвилювань немає, адже ні
чого не змінилося: доктри
на «Великого Китаю», яка
на практиці виявилася
ефективною, продовжує

існувати. З нею ніхто не
бореться, навпаки – вона
стає дедалі могутнішою
силою. Однак це починає
становити небезпеку КСД.
І тут для превентивності
не використаєш тривіаль
ний «метод зовнішньої
заміни» зі збереженням
внутрішнього стрижня –
подібно зніманню плазу
нами старої шкіри, коли
вона стає замалою. Проб
лема криється аналогічно
небезпеці підводних рифів
– на ендогенному рівні.
Доктрина «Великого Ки
таю», що на початкових
стадіях спиралася на умо
виводи, може трансфор
муватися в ірраціональну
емоційну. Якщо раніше
Китай використовував си
лу глобалізації для еконо
мічного зростання країни,
спираючись на доводи ло
гіки, то наразі в державі
назріває потужна некеро
вана сила емоцій антигло
балістів. Радикальні націо
налісти КНР також закли
кають до війни з Японією.
Такий крок надовго відки
нув би назад Піднебесну.
Хоча навіть без війни, одні

лише протести вже нега
тивно позначаються на
економіці КНР, оскільки
місцем проведення найра
дикальніших антияпон
ських акцій стала провін
ція Гуандун, де зосередже
но основний кластер екс
портного
виробництва.
Патріотизм невдоволеного
натовпу є потужною збро
єю проти зовнішнього во
рога, що може забезпечити
перемогу навіть за відсут
ності технічних чи люд
ських ресурсів. Однак
«патріотичні» війни всере
дині власної країни вреш
тірешт призводять до за
непаду самої держави.
Незважаючи на те, що вис
тупи китайців часто спря
мовані на «зовнішнього
ворога» (наприклад, коли
у 2001 р. над островом
Хайнань пілот китайсько
го винищувача загинув у
ході зіткнення з літаком
розвідником США, чи
проти французької про
дуктової мережі Carrefour,
після заклику Н. Саркозі
у 2008 р. бойкотувати літні
Олімпійські ігри в Пекіні),
проте винних шукають у
власній країні, де відбува
ється виверження негатив
них емоцій патріотично
налаштованого натовпу.
Доктрину ж «Великого
Китаю», що ґрунтується на
націоналізмі, можна порів
няти з отрутою змії: вия
виться смертель
ною або сприя
тиме швидкому
одужанню. Усе
залежить від до
зи, передозуван
ня – шкідливе.
Таким чином,
виникає можли
вість перевести
міжнародну по
літику в багатоп
лощинну гру для
реалізації цілі –
режисерування
потрібного май

бутнього, тривалий час не
засвічуючи карти. Пред
ставники сучасного реаліс
тичного напряму, зокрема
К. Волтц і Р. Гілпін, пере
конані, що глобалізаційні
процеси покликані форму
вати глобальну міжнарод
ну систему з наявними уп
равлінськими закономір
ностями, що приховані за
хаотичними подіями та не
узгодженою поведінкою
гравців. Події диких карт
стають тією невидимою
частиною айсберга, про
яку дізнаються лише в мо
мент невідворотності ка
тастрофи.
Режисерування майбут
нього, у тому числі події
диких карт, пов’язані з
далекоглядними плана
ми, ефективність реаліза
ції яких підвищується за
дій «з кінця»: від далеко
перспективних планів до
середніх, короткотерміно
вих і, зрештою, – до дій
сності, яку вже неможливо
змінити. Реалізація сцена
рію «з кінця» (див. рис. 5а),
із залученням інформацій
них шумів, дає можливість
тримати суспільство у не
віданні до останнього мо
менту. Люди, не здогадую
чись про їхній програш у
разі реалізації сценарію, –
не протидіють. А отже,
імовірність розгортання
подій за написаним сцена
рієм стає дуже високою.

Рисунок 5

Метод реалізації сцена
рію «з кінця» дає можли
вість прокласти заздале
гідь лижню для успішного
просування цілей лялько
водів. Однак суспільство
не підготовлене за тепе
рішнього часу до необхід
них змін згідно зі сценарі
єм може піти альтернатив
ним шляхом. Ось чому
для режисерування май
бутнього використовуєть
ся тактика, аналогічна
прокладанню пунктирної
лінії: одночасно прово
дяться дії і з майбутнього, і
з сьогодення (див. рис. 5б).
У цьому слабкість сучас
них режисерів майбутньо
го: пунктир дає можли
вість простежити головну
лінію. Щоб цього не трапи
лося, її намагаються замас
кувати в хаосі інформацій
ного шуму, у тому числі й
серед вигаданих загроз,
які, до речі, можуть істотно
вплинути на хід історії.
Так, Дж. Най
пише, що сьо
годні, швидше
за все, увага, а
не інформація,
стає дефіцит
ним ресурсом, і
той, хто зможе
відрізнити цін
ні сигнали від
шумів,
стане
найсильнішим.
У сучасному
театрі міжна
родних відно
син не можна

заперечити наявність бага
тьох опонуючих сценарис
тів майбутнього, де кожен
намагається
приховати
свої карти до останнього
моменту, тим більше – ко
зирні. З цією метою режи
сер застосовує метод пун
ктиру, обережно реалізову
ючи короткострокові пла
ни (щоб не насторожити
суспільство здогадками) і
не боячись діяти в рамках
довготермінових планів,
масштабність яких не від
криває точку кінцевого ре
зультату. Це як шукання
голки в копиці сіна. Як ре
жисери часто застосову
ють у різних фільмах одну
й ту ж декорацію, так і в
режисеруванні майбутньо
го можливе використання
ідентичного довготрива
лого плану різними сцена
ристами, серед яких існу
ють і такі, які не здогаду
ються про консолідацію з
майбутнім конкурентом, а,
можливо, й ворогом.
Глобалізація стає своє
рідною прокладеною лиж
нею, по якій планують
просуватися вперед учас
ники «забігу». І хоча нара
зі навіть серед науковців є
ті, хто відкидає саму наяв
ність глобалізації, цей про
цес іде до нас із далекопер
спективних планів. Вико
ристовуючи глобалізацій
ні процеси, Китай став на
бирати потугу. Сполучені
Штати також зміцнили
свої позиції завдяки ТНК,
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ГЕОПОЛІТИКА
ТНБ тощо. Оскільки гло
балізація дає шанс бага
тьом акторам, то конкуру
ючі сили приходять до
консенсусу на самих по
чатках. Звичайно, США
стурбовані тим, що Китай
дихає їм у потилицю. Од
нак існує ймовірність того,
що американцям слід очі
кувати головну небезпеку
не від держав, як це було
споконвіку, – а від неспів
відносної з державою
структури. Факт відсут
ності подібного в історії
людства дає змогу новій
потузі залишатися непомі
ченою аж до того часу, ко
ли наступить подія диких
карт, за якою вплив геге
мона буде зміщений на уп
равління світом новою не
державною структурою.
Зі Сполученими Штата
ми може зіграти злий жарт
принцип У. Ешбі, згідно з
яким процес змушують
протікати двома стадіями,
кожна з яких отримує не
обхідну порцію енергії та
при цьому одна, менша,
слугує для переключення,
зміни напряму потоку
більшої. Однак на практи
ці можлива несподівана
перетасовка ролей, коли
роль більшої сили перехо
пить менша, а США віді
грають лише допоміжну
роль.
Зобразимо схематично,
яким чином може з’явити
ся нова сила. Нехай точка
О – нинішній гегемон
(див. рис. 6), котрого вино
сять на найвищий рівень
ієрархічної системи країн
його державотворчі струк
тури, у тому числі «допо
міжні» (покликані сприя
ти могутності США), нап
риклад, ТНК, які на «піра
міді
державотворення»
позначені точками М1 та
М2.
І хоча деякі американці
вважають Піднебесну най
більшою небезпекою, бо ж
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Рисунок 6

після США другу позицію
займає КНР (точка С), од
нак транснаціональна по
літика Сполучених Шта
тів на певному етапі може
вийти з поля впливу самої
держави та розпочати дії
всупереч національним ін
тересам. «Національність»
недержавних акторів між
народних відносин не га
рантує, що вони не поч
нуть забивати голи у воро
та батьківщини.
На перший погляд зда
ється малоймовірним, щоб
ТНК переграла державу.
Однак якщо скоротити
процес гри до мінімуму, а
залишити тільки виграш із
гри «виграшів», тоді мож
лива кардинальна зміна
міжнародної системи з но
вим центром управління.
Наразі еквівалентом виг
рашу служать гроші. А ос
кільки американський до
лар є міжнародною резерв
ною валютою, понад 60%
обсягу валютних резервів
світу закладено в доларо
вих активах, то виграш – у
руках США. Проте амери
канському доларові дово
диться конкурувати з різ
ними валютами. Якщо
якась із них переграє аме
риканську, тоді гіпотетич
но Сполучені Штати втра
тять і силу. Якщо ж якась
потужна
недержавна
структура, досягнувши
можливостей наддержави,
зможе іще виграти у грі

виграшів, тоді лінія
зміщення «держава
– державою» (лінія
d на рис. 6) деваль
вується, а події ди
ких карт презенту
ють кардинально
нову
дійсність.
Міжнародна полі
тика ще функціо
нує за канонами ді
дапрадіда, коли
тільки країни ста
новили небезпеку
для найсильнішої, а виг
раш оцінювався військо
вою перемогою. Оскільки
за виграш зумовлював ці
лий комплекс факторів
(чисельність армії, кіль
кість і новітність бойової
техніки, бойовий дух сол
датів, командирів), то це
давало змогу виграшу ста
ти заручником багатьох
складових, передаючи його
як перехідний прапор. Зав
жди якась армія ставала з
часом потужнішою та змі
нювала наявного лідера.
Оскільки еквівалент виг
рашу – перемога у війні –
залежала від численних
факторів, то встановити
гегемонію назавжди було
неможливо. Якщо ж виг
раш не залежатиме від на
бору факторів, а буде спро
щений до найменшої скла
дової, яка не розкладаєть
ся і є життєво необхідною
для кожної людини, і якщо
встановити за цим еквіва
лентом виграшу контроль
по всьому світові закон
ним шляхом, то таким чи
ном гіпотетично можна за
хопити світову владу неза
лежно від того, чи вона бу
де в руках держави, чи не
державної структури. Нап
риклад, наразі існує ТНК
«Монсанто», якій вдається
у глобальному вимірі пос
тупово трансформувати
виграш у напрямі життєво
необхідної для людства
константи, підірвавши ос
нови виграшу нинішнього

гегемона вже в близькій чи
середній перспективі. Ос
кільки ТНК не розташова
на по лінії зміщення «дер
жава – державою» (лінія
d), то США не фіксують
слабкі сигнали, що можуть
привести до подій диких
карт.
Згідно зі стратегією
ТНК, їхній виграш не є
продовженням розкруче
ної спіралі виграшів. Об
раний транснаціональною
корпорацією еквівалент
виграшу розпочинає хід з
основи – життєво необхід
них складових – транс
формувавши звичну для
нас спіраль виграшів у
зворотному напрямі. Без
чого людина не може жи
ти? Без повітря, їжі. Зви
чайно, важко уявити кон
троль над дозуванням ви
дачі повітря, а ось кон
троль над продуктами хар
чування – можливий.
Отож, структура, якій
вдасться це зробити, – бу
де управляти світом. І в
цьому разі не потрібна до
мовленість держав щодо
переведення людства до
нового еквіваленту вигра
шу, як це відбувається, ко
ли пропонується перехід
від ВВП до «індексу щас
тя». Оскільки без їжі нас
тупає смерть, то за хитрої
політики ТНК, продукти
харчування стають вигра
шем самі по собі. Устано
вивши контроль над ними
– установлюється конт
роль над людством. Наразі
фіксуються слабкі сигна
ли щодо такої можливості.
«Монсанто», спираючись
на законодавство, вироби
ла стратегію, згідно з якою
можливе встановлення то
тального контролю за
кожною насіниною чи тва
риною на планеті Земля,
що дає корпорації змогу
встановити управління і
над світом. ТНК націлена
на перетворення в поляр

ній системі координат
(див. рис. 7), коли тради
ційний хід еволюційного
розвитку людства з ви
користанням звичайних
культур (зображено су
цільною гіперболічною
спіраллю) трансформу
ється в споживання куль
тур «інтелектуальної влас
ності» (g) унаслідок пов
ного знищення звичайних
культур. При зростанні g
змінюється траєкторія ру
ху (проти часової стріл
ки), що зображено контур
ною гіперболічною спірал
лю. Іноді суцільна та кон
турна спіралі пересікають
ся, однак коли звичайні
культури досягнуть точки
неповернення, еволюцій
ний хід людського розвит
ку вже не зможе поверну
тися в старе русло.

Рисунок 7

«У порівнянні з продо
вольчою кризою, іпотечна
криза може здатися м’я
кою», – наголошує Дж. Рок
феллер у статті «Зникнен
ня їжі: наступні глобальні
«дикі карти»?».
Наразі ТНК різними об
хідними шляхами знищу
ють звичайні культури, на
саджуючи світові транс
генну інтелектуальну влас
ність, яка коштує дорого та
чинить згубний вплив на
людський організм. Так,
Д. Глікман, колишній го
лова Департаменту США
з сільського господарства
за Б. Клінтона з 1995 по
2000 рр., визнає, що він був
безсилий протидіяти цьо
му процесові [1]. Отож іс
нує висока ймовірність, що
невдовзі за зрежисованим
сценарієм жоден фермер,
жоден аграрійлюбитель

не зможе посіяти чи поса
дити вирощене ним же, ос
кільки це буде інтелекту
альною власністю ТНК.
Наразі американські фер
мери банкрутують, оскіль
ки в США майже не зали
шилося звичайного посів
ного матеріалу, а наявний
трансгенний є інтелекту
альною власністю, і його
потрібно щороку купувати
в ТНК за високими ціна
ми. І це ще не все. До по
сівного матеріалу потрібно
придбати у компанії гербі
циди, без яких не буде вро
жаю. Ще гірша ситуація в
Індії, де після того, як тра
диційне насіння бавовни
повністю вивелося, ціни на
інтелектуальну власність
піднялися вчетверо. Час
тими є випадки суїциду се
ред індійських фермерів,
які не мо
жуть придба
ти посівний
матеріал
і,
відповідно,
прогодувати
сім’ю. З ана
логічними
проблемами
зіткнулися жителі Латин
ської Америки. У Канаді та
Мексиці закони щодо за
борони на трансгенні куль
тури також не є ефектив
ними через зону вільної
торгівлі зі США. У бага
тьох країнах продають по
сівний матеріал за заниже
ними цінами, не говорячи,
що це – ГМО. Незважаючи
на велике бажання не до
пустити проникнення в
країну генетично модифі
кованих культур, не можна
прослідкувати за закупка
ми, оскільки серед чистого
насіння з’являється одне
трансгенне, яке згодом
опилить поле. А фермер
навіть не здогадується, що
його урожай став інтелек
туальною власністю ТНК.
У невіданні та спокої жи
тиме аграрій до тих пір, по
ки на ринку остаточно

зникнуть звичайні культу
ри. Лише тоді інтелекту
альна власність пред’явить
свої права.
Якщо людство дозво
лить розкрутитися запу
щеному механізмові, то
еквівалентом виграшу ста
нуть продукти харчування,
а гроші самі по собі втра
тять вагу. Хто від цього
постраждає більше: США
чи КНР? Незважаючи на
те, що китайці роблять
ставку на фінанси, вони
підготували запасний варі
ант – світове промислове
виробництво. Що ж мають
у запасі США? Долар? Але
якщо еквівалентом вигра
шу стануть продукти хар
чування, то Сполучені
Штати автоматично пере
творяться на другорядну
країну, попри те, що саме
з лона США виходить но
вий претендент на світове
лідерство.
Згідно зі зрежисованим
сценарієм, світом може
правити ТНК, що матиме
всі патенти на вирощуван
ня продуктів харчування.
За таких обставин може
вистояти КНР, що намага
ється захопити промисло
вий сектор виробництва,
за обсягом якого Китай по
сів 1 місце у світі у 2011
році. Отож, можливе існу
вання двох неспівмірних

глобальних сил управлін
ня: ТНК та держави, які
можуть досягти консенсу
су в розподілі ролей. Влас
не, КНР для надійності
кладе яйця в різні кошики.
Якщо світ буде розвивати
ся в усталених рамках –
китайці роблять ставку на
фінанси, якщо ж спрацює
альтернативний сценарій,
режисером якого є ТНК,
то Піднебесна також гото
ва до змін: ТНК – світова
житниця, КНР – світова
фабрика.
Читачеві не подобаються
сценарії диких карт? Од
нак за М. Барбером, дикі
карти – як придворні блаз
ні процесу передбачення,
які «не турбуються, хто бу
де ображатися на принесе
ні ними повідомлення». Бо
ж наша ціль – «думати
глибоко і творчо про май
бутнє, інакше ризикуємо
бути здивованими та не
підготовленими» [2, Р. 5].
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Вячеслав ЦІВАТИЙ,
перший проректор
Дипломатичної академії
України при МЗС,
кандидат історичних
наук, доцент кафедри
дипломатичної
та консульської служби,
заслужений працівник
освіти України
Цей навчальний посіб
ник авторського колекти
ву вийшов друком у Мол
давському
державному
університеті на факультеті
міжнародних відносин, по
літичних і адміністратив
них наук. Його концепція
розроблена на кафедрі
міжнародних відносин під
керівництвом завідувача
кафедри професора Вален
тини Теоса.
Дипломатія у ХХІ ст.
стала надзвичайно значу
щою, впливовою, відпові
дальною як за двосторонні,
так і глобальні міждержав
ні відносини. Дипломатія
безпосередньо належить
до сфери зовнішньої полі
тики та за своєю суттю є
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одним із головних і най
більш ефективних інстру
ментів її здійснення. Тому
автори посібника приділи
ли належну увагу питан
ням теорії й історії дипло
матії та дипломатичній
службі в історичній рет
роспективі.
Багатий фактологічний
матеріал для розуміння
витоків дипломатії, як од
ного з видів державної ді
яльності, автори подають у
розділі І «Основи дипло
матичної служби». Тут, зо
крема, розглядаються ос
новні нормативноправові
акти універсального (між
народного) і національно
го характеру, що формують
базові принципи та меха
нізм діяльності диплома
тичної служби. Аналізу
ються структура та право
ва сутність головних ком
понентів дипломатичної
служби і державних орга
нів зовнішніх зносин, дип
ломатичних імунітетів і
привілеїв, дипломатично
го листування тощо.
У розділі ІІ особливу
увагу акцентовано на пи
таннях практики диплома
тичної служби, а саме: за
безпечення безпеки дипло
матичної служби; дипло
матичний протокол і доку
ментаційне забезпечення
дипломатичної служби;
кадри дипломатичної служ
би; дипломатична служба
в контексті багатосторон
ньої дипломатії тощо.
Історичний досвід свід

чить, що держава міцна не
лише своєю економічною
потужністю, культурним,
науковотехнічним і вій
ськовим потенціалом, а й
зрозумілою та гнучкою
дипломатичною службою,
професійним і моральним
потенціалом кадрів дипло
матичного корпусу. Авто
ри навчального посібника
поставили перед собою за
вдання донести до студент
ської та слухацької аудито
рії (майбутніх дипломатів)
нову і важливу інформа
цію про дипломатію, яка є
предметом їх фахової під
готовки.
Саме дипломатична
служба багато в чому зу
мовлює успішність вирі
шення зовнішньополітич
них завдань, що стоять пе
ред державою. Роль дип
ломатичних інститутів та
їх співробітників об’єктив
но зростає в переломні мо
менти історії країни під
час зміни її правової бази
та соціальнополітичної
сутності. З іншого боку,
зміни в управлінні, органі
зації, формах і методах ді
яльності дипломатичних
структур обумовлені мо
дифікацією системи між
народних відносин, глоба
лізацією, інституціоналіза
цією та інтернаціоналіза
цією міжнародних проб
лем, посиленим впливом на
дипломатичний процес но
вих інформаційних техно
логій, розширенням бага
тосторонньої дипломатич

ної діяльності. Вплив цих
чинників ставить на поря
док денний завдання зміц
нення наукових основ дип
ломатії та дипломатичної
служби, виділення цієї
проблематики та, відповід
но, розроблення детальні
шого законодавчого регу
лювання дипломатичної
служби. Цю проблематику
подано в главі ІІІ розділу І:
«Інституційнофункціо
нальні основи диплома
тичної служби».
Метою навчального по
сібника є аналіз сучасної
дипломатичної служби як
складової частини держав
ної служби Республіки
Молдова, виділення основ
них проблем і формулю
вання перспектив розвит
ку з огляду на зовнішньо
політичні пріоритети дер
жави у світовому просторі.
Цій проблемі присвячено
розділ ІІІ «Дипломатична
служба Республіки Мол
дова: актуальні проблеми
дослідження», який висвіт
лює важливі аспекти тра
дицій дипломатичної шко
ли та сучасного розвитку
дипломатичної служби в
рамках державної служби
та її зовнішньополітичної
діяльності з огляду на роз
виток
глобалізаційних
процесів, які справедливо
вважаються головною тен
денцією сучасності, однак
не розроблені наукою дос
татньо.
У рецензованому нав
чальному посібнику роз

глянуто місце диплома
тичної служби в системі
органів державного управ
ління Республіки Молдо
ва, її основні поняття.
Сформульовано головні
проблеми та надано реко
мендації щодо вдоскона
лення діяльності органів
дипломатичної служби на
основі аналізу законодав
ства.
Дипломатична служба
є невід’ємною частиною
служби державної, проте
має унікальну галузеву
специфіку. Нові підходи,
пошуки шляхів раціональ
ної моделі організації ви
магають наукового перед
бачення та прогнозування.
Особливий інтерес, на
погляд рецензента, викли
кає розділ ІІІ навчального
посібника, який присвяче
но актуальним питанням
світової дипломатії та
особливостям розвитку
дипломатичної
служби
Республіки Молдова у
ХХІ столітті. Ауреалін Лав
рик, автор підрозділу
«Зв’язки масмедіа в сис
темі дипломатичної служ
би», слушно зазначає, що
електронні масмедіа є на
сьогодні найбільш ефек
тивними інструментами,
які повинні бути викорис
тані сучасною диплома
тичною службою для про
сування іміджу країни.
Розгляд усіх розділів
навчального посібника дає
підстави констатувати, що
авторському колективові
вдалося виконати постав
лене завдання. До досто
їнств навчального посібни
ка можна також віднести
те, що він містить додатки,
де наводяться тексти ос
новних документів, які ре
гулюють відносини у сфері
діяльності дипломатичної
та консульської служби, а
саме – Віденська конвен
ція про дипломатичні зно
сини (18 квітня 1961 р.),

Віденська конвенція
про консульські зноси
ни (24 квітня 1963 р.),
Положення про ді
яльність дипломатич
них місій Республі
ки Молдова (2007 р.)
тощо. Додатки також
містять таблиці, у
яких систематизова
но матеріали про
штатну чисельність
центрального апарату
Міністерства закор
донних справ Респуб
ліки Молдова (1993
2005 рр.), еволюцію
структури апарату
МЗС РМ, а також по
дано структуру Мі
ністерства закордон
них справ та європей
ської інтеграції Рес
публіки Молдова.
Навчальний посіб
ник – це вищою мі
рою цікава і дійсно талано
вита спроба створення по
дібного типу видань. Він є
першою роботою, яка дає
повну й узагальнену ха
рактеристику дипломатич
ної та консульської служ
би Республіки Молдова.
Книга підготовлена фа
хівцями в цій проблемати
ці, чим і пояснюється ви
сокий науковий рівень
усієї роботи, який відобра
жає новітні дослідження.
Особлива цінність видан
ня – напрацювання авто
рів. Поданий навчальний
посібник – значне явище в
новітній зарубіжній історі
ографії, яке може вплину
ти на напрям теоретико
методологічних пошуків у
сучасному знанні.
Можливо, навчальний
посібник викличе в чита
чів бажання подискутува
ти з авторами з того чи ін
шого питання. Однак це
зовсім не обов’язково по
в’язане із упущенням авто
рів, утім, майже немину
чим у такому багатоплано
вому дослідженні.

Як і будьяка значна нау
кова та творча праця, ре
цензований навчальний
посібник не позбавлений
певних недоліків. Зокрема,
хотілося б висловити зау
важенняпобажання авто
рам до наступних переви
дань навчального посібни
ка (що не викликає сумні
ву!), а саме – включити до
нього в більшому обсязі
матеріали з історії та су
часного стану дипломатич
них і консульських служб
інших держав, моделей їх
дипломатії, зокрема, країн
«великої вісімки», що, без
перечно, надасть виданню
ще більшої змістовності та
внесе елемент компаратив
ного аналізу дипломатич
них служб провідних дер
жав світу.
Усе це повинно спонука
ти авторів до нових науко
вих пошуків і досліджень.
Читач, який вдумливо ста
виться до сьогоднішніх
складних і суперечливих
подій у світовій політиці, і
зокрема, – дипломатичної
та консульської служби,

знайде в книзі
інформацію для
роздумів.
У цілому ж, сту
денти, слухачі й
викладачі отри
мали у своє роз
порядження доб
роякісний, зміс
товний, виваже
ний у науковоте
оретичному й ме
тодичному плані
та виданий на на
лежному поліг
рафічному рівні
навчальний по
сібник, який не
поступається кра
щим європейсь
ким зразкам нав
чальних видань.
Залишається ли
ше сподіватися,
що він найближ
чим часом надій
де до свого закордонного
читача і буде ним апробо
ваний.
Рецензована праця напи
сана на високому теоре
тичному та методичному
рівні, зацікавить також на
уковців, професійних по
літиків, дипломатів, аналі
тиків у сфері зовнішніх
зносин, викладачів, пра
цівників міністерств і ві
домств.
Рекомендуємо нашим
читачам цей новий нав
чальний посібник і споді
ваємося, що він їм стане в
нагоді, а студентамміжна
родникам і слухачам Дип
ломатичної академії Украї
ни при Міністерстві закор
донних справ допоможе в
засвоєнні начальних кур
сів «Компаративна історія,
теорія і практика диплома
тії» і «Дипломатія інозем
них держав». Хочеться
сподіватися, що ця книга
буде корисною знахідкою
для майбутніх дипломатів,
яким вона й адресована в
першу чергу.
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ГДІП

Правові та фінансові аспекти
діяльності іноземних
представництв в Україні
За сприяння Генеральної дирекції з обслуговування
іноземних представництв 1415 березня було організова
но та проведено семінарпрактикум «Функціонування
іноземних представництв в Україні – 2013. Правові та
фінансові аспекти їхньої діяльності». У роботі семінару
взяли участь представники Києва, Донецька, Харкова,
Львова, працівники КП «Донінпредкадри»; дирекції
«Інпредкадри»; співробітники посольств Канади, Нідер
ландів, Фінляндії та іноземних представництв, такий як
Німецький культурний центр «ҐетеІнститут», «Агент
ство Франс Прес», представництво фундації АНТИ
СНІДСША в Україні, Гертнер Сервіс ГмбХ, «Лукойл
Оверсіз Сервіс Б.В.», РОДЕ унд ШВАРЦ Естеррайх
ГмбХ та інші.
У ході семінару розглянуто важливі питання організа
ційноправового спрямування.
Керівник компанії
«БізнесІнформ Ак
цент», експертпрактик
із бухгалтерського та
податкового обліку
представництвнерези
дентів Ірина Гончарен
ко розповіла присутнім
про особливості опо
даткування, звітності,
бухгалтерського обліку
в іноземних представ
ництвах, зупинилася на
нововведеннях,
що
вступили в силу з 1 січ
ня нинішнього року. У
зв’язку з цим, допові
дач ознайомила при
сутніх зі змістом Зако

60

ну України «Про зайнятість населення».
Новим правилам роботи, які диктуються згаданим за
коном, присвятив свій виступ начальник юридичного
відділу Київського міського центру зайнятості Юрій По
роховець.
Головний правовий інспектор праці профспілок, член
редакційної ради журналу «Довідник кадровика» Ігор
Рашкевич у своїй доповіді зупинився на розгляді най
більш складних питань регулювання трудових відносин.
Зокрема, він акцентував увагу присутніх на особливос
тях прийняття на роботу та звільнення громадян Украї
ни – співробітників іноземних представництв; правиль
ному оформленні розриву трудового договору з метою
уникнення проблем із прокуратурою та подання судо
вих позовів.
Радник генерального директора ГДІП Олексій Горш
ков надав аудиторії інформацію про послугу «FAST
TRAСK» при обслуговуванні в аеропорту «Бориспіль».
Насамкінець Ірина Гончаренко розповіла учасникам
семінару про основні засади організації діяльності іно
земних представництв, адміністрування податків і збо
рів.
Доповідачі відповіли на численні запитання аудиторії.
– Нам дуже приємно, що у своїх відгуках учасники се
мінару відзначили належну організацію та продуктив
ність здійсненої роботи, –
розповів генеральний дирек
тор ГДІП Павло Кривонос. –
Зокрема, присутнім сподоба
лися змістовні виступи лек
торів, зокрема, основні допо
віді Ірини Гончаренко та Іго
ря Рашкевича. Матеріал, на
їхню думку, викладався в дос
тупній формі, з багатьма

прикладами застосування тих чи
інших норм законодавства на
практиці. У рамках лекцій було
використано вибірку листів регу
ляторних органів з питань діяль
ності представництв.
Дуже важливо, що матеріал по
давався крізь призму практичних
відповідей на запитання, що ви
никали в ході роботи. Лектори
відповідали на запитання по суті.
Не пройшло повз увагу присутніх
і те, що організаторами семінару
був ретельно підібраний роздат

фесійному вдосконаленню, дає змо
гу орієнтуватися та застосовувати
на практиці нові фахові документи.
Уже висловлено побажання доклад
ніше дізнатися про зміни в чинному
законодавстві, що стосуються пи
тань функціонування представ
ництв; почути думку кваліфікова
них працівників податкової інспек
ції з питань оподаткування та звіт
ності представництв тощо.
Інф. «З.С.»

ковий матеріал, який, на думку
багатьох, стане чудовою підмо
гою для бухгалтера, який працює
в цій сфері.
Працівники ГДІП потурбува
лися про те, щоб і кавабрейк, і
обід були організовані належним
чином і дали змогу учасникам
семінару поспілкуватися з коле
гами з інших представництв у
неформальній обстановці.
Присутні висловили надію на
подальше навчання в рамках се
мінару, яке сприяє їхньому про
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КУЛЬТУРА

П ол у день в ік у м и т ц я

Нинішній 149й концерт
ний сезон Національної
філармонії України – тра
диційно багатий на міжна
родні музичні події, підго
товлені за сприяння зару
біжних посольств і куль
турних фондів, які працю
ють у нашій країні. Окрім
цього, чимало іноземних
гостей відвідують філар
монійні заходи, так би мо
вити, у неформальний спо
сіб і за власної
ініціативи. Це
робить життя
одного з найві
доміших
му
зичних закла
дів України ще
більш живим і
насиченим. Од
на з таких зус
трічей відбула
ся під час твор
чого вечора на
честь 50річчя
народного ар
тиста України,
соліста Націо
нальної філар
монії України,
диригента, ком
позитора, про
фесора Київсь

62

кого національного
університету культу
ри і мистецтв В’ячес
лава Самофалова. Пе
ред прем’єрним вико
нанням «Сюїти ста
родавніх танців», яка
складається з алеман
ди, гавоту, сарабанди,
менуету, мазурки та
сальтарели, ювіляр
оголосив, що присвя
тив цей твір своєму
італійському колезі,
імпресаріо Розаріо
Белла, який спеціаль
но прилетів до Києва,
щоб привітати укра
їнського митця з по
луднем віку. На концерті
також був присутній Ніко
ла Франко Баллоні, який
представляв
Інститут
культури Посольства Іта
лії в Україні.
Утім, на цих гостей орга
нізатори вечора чекали, а
от поява в залі двох сестер
милосердя з Ватикану ста
ла для усіх справжньою
несподіванкою. Виявля
ється, перебуваючи в Киє

ві, вони дізналися, що у
програмі творчого вечора
лунатиме твір «Чорна Ма
донна» А. Голашевської в
композиції та аранжуванні
В. Самофалова, присвяче
ний іконі Божої Матері, і
прийшли послухати його
прем’єрне виконання.
Загалом, уся програма
вечора відзначалася жан
ровотематичною насиче
ністю та різноманітністю.
Вона значною мірою уві
брала в себе численні вра
ження музиканта та ком
позитора від зарубіжних
поїздок, втілені в оригі
нальні твори. У творчому
здобутку В’ячеслава Само
фалова – звання лауреата і
Перша премія Міжнарод
ного конкурсу «CITTA DI
CASTELFIDARDO» в Іта
лії; дипломи міжнародних
конкурсів «ASTOR PIAZ
ZOLLA» в Італії та «COU
PE MONDIALE» у Данії.
Усього ж нинішній ювіляр
є учасником 27 всеукраїн
ських і міжнародних фес
тивалів. За своє мистецьке

життя музикантові випало
гастролювати в Росії, Біло
русі, Польщі, Угорщині,
Німеччині, Франції, Італії,
Швейцарії, Голландії, Пе
ру, Колумбії, Сальвадорі,
Еквадорі, КостаРіці, Па
намі, Данії, Швеції.
Тож, не випадково в
авторському репертуарі
В. Самофалова зустріча
ються такі самобутні тво
ри, як музика до шести ка
зок Кіплінга, «Колумбій
ський карнавал», аранжу
вання творів А. П’яццол
ли та інші, створені на сти
ку світових культур.
Посправжньому глибо
кий дослідницький підхід
виявляє композитор при
написанні творів на націо
нальному матеріалі. Зок
рема, глядачі тепло приві
тали два Слов’янські кон
церти для мішаного хору
циклу «Пори року»: «Мас
ляна», «Купальська».
Слід також відзначити,
що В’ячеслав Самофалов
має дві вищі музичні осві
ти – як баяніст та оперно
симфонічний ди
ригент. І на своє
му творчому ве
чорі він гідно ви
явив себе в обох
цих іпостасях,
виконуючи соль
ні партії та керу
ючи виступами
хорового колек
тиву і симфоніч
ного оркестру.
Нагородою за ви
конавський і ком
позиторський та
ланти митця ста
ли щирі оплески
глядачів, які по
бажали ювіляро
ві нових творчих
злетів.
Інф. «З.С.»

