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КОЛОНКА ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА

Індіанське плем’я Віннебаго традиційно навчає свою мо8
лодь того, як досягти стану «Вапакунунк», тобто здатності
жити комфортно та з відчуттям повної гармонії з оточуючим
світом. Наука включає в себе не тільки весь перелік конкрет8
них знань і навичок виживання за різних умов, а й спромож8
ність нести відповідальність за всіх і кожного.
Є давня легенда про одного молодого вождя, якого старій8
шини племені навчили різних премудростей, окрім однієї –
смиренності. Хоробрий юнак, який майже опанував систему
«Вапакунунк», часто використовував свою силу без співчут8
тя і розуму. Позбавлений смиренності, він перетворився на
вперту людину, яка не хотіла вчитися нічого нового. Зарозу8
мілість і самовпевненість стали для юнака основними його
рисами й заважали іншим. Після кількох таємних нарад ста8
рійшини запросили до себе свого колишнього не до кінця
навченого учня. Вони попросили його власноруч вбити во8
жака вовчої зграї, яка докучала племені вже досить тривалий
час. Старійшини знали, що самовпевненість і гонор зроблять
свою справу, і впертий вождь не проситиме чиєїсь допомоги.
З першими сонячними променями плем’я вийшло попроща8
тися зі своїм гоноровим очільником. І щойно він зник за об8
рієм, індіанці розібрали намети, залишили табір і розійшли8
ся в різні боки, щоб влитися в інші племена. Так ціла спіль8
ність людей назавжди припинила своє існування, тому що її
старійшини не зуміли як слід підготувати вождя до влади та
відповідальності, не надали йому статусу «Вапакунунк».
На 198му році своєї Незалежності Україна зробила ще
один крок на шляху до «Вапакунунку». За версією амери8
канського журналу «Newsweek» українці мають найвищий
рівень життя, щоправда, серед мешканців країн із низьким
рівнем доходу. Це дозволило нам увійти в перші півсотні
найкращих держав світу, обійнявши 49 сходинку. Отже, має8
мо можливість зробити своє життя ще більш комфортним і
гармонійним, щоб уже 208річний ювілей Незалежності зус8
тріти на нових висотах.
Читаймося!
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Вектор зовнішньої політики:
серйозний імпульс для розвитку
економіки України
На початку серпня відбу8
лася зустріч Президента
України Віктора Януковича
з Міністром закордонних
справ України Костянтином
Грищенком, у ході якої був
обговорений графік закор8
донних візитів Президента
та візитів в Україну лідерів
інших країн. Проаналізова8
ні найбільш актуальні пи8
тання, які на сьогодні стоять
перед зовнішньополітичним
відомством України, пріо8
ритетні завдання та напря8
ми подальшої роботи. У ході
розмови міністр наголосив,
що за період перебування
В.Януковича на посту Пре8
зидента України «динаміка
наших взаємних відносин з
основними стратегічними
партнерами набула зовсім
іншого виміру». К.Грищен8
ко підкреслив, що йдеться
про їхню суттєву активіза8
цію, про що, зокрема, свід8
чить державний статус за8
планованого на 2–5 вересня
візиту Президента України
до Китайської Народної
Республіки. «За нашою ін8
формацією, китайська сто8
рона готується до цього ві8
зиту як до виняткової по8
дії», – сказав Міністр закор8
донних справ, додавши, що
йдеться не лише про прото8
кольну форму, а й про сер8
йозне змістовне наповнен8
ня. За словами К.Грищенка,
програма візиту передбачає
відвідання
Президентом
України Пекіна, де відбу8
деться зустріч В.Януковича
з трьома лідерами Китаю.
Також заплановане відві8
дання Шанхаю – найпотуж8
нішого економічного центру
КНР, і Гонконгу, де зосеред8

жено значні фінансові та
банківські ресурси. «Усе це
має дати реальну користь
нашій державі», – підкрес8
лив К.Грищенко, кажучи
про найважливіші найближ8
чі закордонні візити.
Міністр розповів про за8
планований на 30 серпня ві8
зит до ФРН, у програмі яко8
го – зустрічі з федеральним
канцлером Німеччини Ан8
гелою Меркель та іншими
політичними лідерами краї8
ни. Міністр підкреслив, що
цей візит «дозволить нам
довести свою точку зору на
ті домовленості, яких ми
прагнемо досягнути з Євро8
союзом, і розвинути двосто8
ронні відносини з ФРН».
Керівник МЗС окремо
зазначив суттєвий інтерес
до нашої держави з боку
східних партнерів. У цьому
контексті він нагадав про
запланований на вересень
візит в Україну Президента
Казахстану та очікуваний
восени візит до нашої дер8
жави Президента Азербай8
джану. «Там є питання стра8
тегічної ваги, є динаміка і
реальний інтерес, який ма8
тиме серйозні позитивні
наслідки», – сказав К.Гри8
щенко.
За його словами, також
дещо пізніше має відбутися
офіційний візит Президента
України до Франції. 6 верес8
ня керівник МЗС планує
відбути у Лондон для підго8
товки візиту Президента
України до Великої Брита8
нії. Окрім того, триває сер8
йозна підготовка до участі
В.Януковича у сесії Гене8
ральної Асамблеї ООН та і
саміті, який їй передувати8

ме. «Усі ці міжна8
родні заходи, за8
ходи двосторон8
нього порядку, а
також участь Пре8
зидента у сесії
Генасамблеї ООН
наприкінці верес8
ня спрямовані на
зміцнення міжна8
родних позицій
України, реаліза8
цію конкретних планів, які
мають здійснюватися як у
двосторонньому, так і бага8
тосторонньому форматах»,
– сказав К.Грищенко.
Також міністр доповів
главі держави про реоргані8
зацію центрального апарату
закордонних установ Украї8
ни. «Головне завдання, яке
ставить сьогодні Президент,
– продовження прагматич8
ного курсу насамперед на
економізацію зовнішньої по8
літики», – зазначив К.Гри8
щенко після зустрічі.
За його словами, йдеться
не просто про декларативні
заяви, а про конкретну ро8
боту, спрямовану на під8
тримку українських експор8
терів, допомогу у вирішенні
актуальних питань на між8
державному рівні та в кон8
тексті реалізації великих
проектів, які «можуть дати
серйозний імпульс для роз8
витку економіки України в
енергетичній, авіабудівній,
космічній та інших сфе8
рах».
«Йдеться про залучення
серйозних інвестицій, які
мають прийти не тільки зав8
дяки зусиллям зовнішньо8
політичного відомства, а в
результаті серйозного ре8
формування економічної

складової діяльності нашого
уряду, зменшення кількості
ліцензій, формування іншої
регуляторної бази», – наго8
лосив міністр. Він підкрес8
лив, що МЗС має сприяти
цьому процесу.
К.Грищенко, окрім того,
доповів Президенту про
плани розширення взаємо8
дії з Росією, США, а також
про переговорний процес з
Євросоюзом. Він підкрес8
лив, що російська сторона
високо цінує готовність Ук8
раїни надати допомогу РФ
у боротьбі з пожежами.
«Ваша готовність надати
допомогу дуже високо ціну8
ється нашими партнерами в
Москві. Це наочне свідчен8
ня того, що не тільки з боку
Росії може надаватися до8
помога, а й що ми можемо
реально допомогти в склад8
ній ситуації», – зазначив мі8
ністр.
«Ми виходимо на той
етап, коли від злагодженої
роботи різних міністерств і
відомств залежить кінцевий
результат. Президент поста8
вив конкретні завдання не
тільки перед МЗС, а й перед
іншими міністерствами та
відомствами України», – ре8
зюмував Костянтин Гри8
щенко.
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Україна на перехресті
європейської та євразійської
інтеграції:

SOS чи шанс ?

Василь МАРМАЗОВ,
кандидат юридичних наук

Ігор ПІЛЯЄВ,
доктор політичних
і кандидат економічних
наук

Частина 2
Перспективи «стиковки» європейської
та євразійської інтеграції
У рамках нової Регіональної стратегії ЄС щодо Цент8
ральної Азії, розрахованої на 2007–2013 роки, Євросоюз
планує виділити країнам регіону 750 млн. євро. Одним із
основних напрямів співпраці в рамках «ЄС – Центральна
Азія» Євросоюз визначив для себе диверсифікацію еконо8
мік країн партнерів, розвиток торгівлі та інвестування. Ще
одним пріоритетним напрямом співпраці ЄС із державами
Центральної Азії визначено зміцнення відносин у сфері
енергетики і транспорту.
На відміну від НАТО, Європейський Союз у рамках сво8
єї Регіональної стратегії намагається налагодити інститу8
ційне співробітництво зі всіма євразійськими регіональни8
ми інституціями, включаючи ШОС, СНД і ОДКБ. Так, у
Першому форумі ЄС – Центральна Азія з питань безпеки,
що відбувся восени 2008 р. у Парижі, взяли участь генсек
ШОС Б.Нургалієв, виконавчий секретар СНД С.Лєбєдєв і
заступник генсека ОДКБ.
Нині експерти ЄС і ШОС обговорюють можливість ство8
рення так званого «Другого євроазіатського трансконти8
нентального мосту», який з’єднав би Китай (і далі Півден8
но8Східну і Південну Азію) і Європу через Центральну
Азію. У країнах ШОС цей трансконтинентальний міст на8
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зивають «Новим шовковим шляхом», здатним зв’язати 40
країн з населенням понад 2 млрд. чол. і скоротити, за підра8
хунками Азіатського банку розвитку, термін доставки ван8
тажів з Китаю до Європи (залізницею порівняно з мор8
ським шляхом) з 20–40 до 11 діб1. Подібний варіант транс8
портування товарів вигідний не тільки Європі та Китаю, а й
несе в собі відчутні перспективи для економічного розвит8
ку центральноазіатських країн. При цьому він, очевидно,
передбачає формування в даному макрорегіоні інтегрова8
ного економічного простору та відносно однорідної транс8
портно8комунікаційної інфраструктури відповідно до між8
народних стандартів. Фактично початок «Нового шовково8
го шляху» покладено на напрямку Китай – Росія – Європа,
у 2006 р. було підписано меморандум про трансконтинен8
тальні залізничні вантажоперевезення між Росією, Китаєм
і Німеччиною, також активно проробляється проект будів8
ництва автокоридору «Західна Європа – Західний Китай»,
який передбачає модернізацію автотранспортної інфо8
структури Казахстану, Киргизстану, Узбекистану і Туркме8
нистану з можливим підключенням Афганістану.
Отже, нині, можливо, вперше в історії, склалися умови
для формування справжнього загальнонаціонального кон8
сенсусу щодо цивілізаційного вибору, геополітичних пріо8
ритетів і стратегічного інтеграційного вектора розвитку Ук8
раїни. Саме розуміння європейської інтеграції України як
полілінійного процесу, що відбувається і відповідним чи8
ном цілеспрямовується одночасно у кількох вимірах (вимір
внутрішніх реформ, процес поглиблення та подальшої інс8
титуціоналізації відносин з ЄС, розвиток стратегічного
партнерства та економічною інтеграції з державами8учас8
ницями СНД, ЄврАзЕС та ШОС, повна реалізація можли8
востей України як транзитної держави, нарешті, вимір за8
гальноєвропейської інтеграції з ключовим значенням в ньо8
му Ради Європи) здатне забезпечити, на наш погляд, досяг8
нення максимального політичного консенсусу, суспільної
консолідації та злагоди щодо основних цілей та механізмів,
базових засад стратегії європейського вибору України.

Пріоритетні завдання для України
на центральноазійському
та євразійському напрямках
Розвиток геополітичної ситуації, зокрема, активізація ін8
теграційної політики та процесів різнобічного регіонально8
го співробітництва в рамках ЄврАзЕС та ШОС, безпосе8
редньо впливає на життєво важливі інтереси України. На
тлі стратегічного зміцнення відносин країн ЦАР з РФ та

Віктор Янукович бере участь у третьому саміті Наради
із взаємодії і заходів довіри в Азії. 8 червня 2010 року

КНР, багатомільярдних російських і китайських інвестицій
в розвиток їх економік, в тому числі в нафтогазову промис8
ловість, впродовж останнього п’ятиріччя помітно відчува8
лося послаблення зацікавленості до зовнішньополітичних
ініціатив Києва, особливо на фоні євроатлантичних пріори8
тетів попередньої української влади.
Попит у країнах8членах ШОС на українське обладнання
для нафтогазової, хімічної, гірничорудної промисловості, а
також для залізниці на сьогодні залишається досить висо8
ким, проте за умов подальшої пасивності на східному нап8
рямку вітчизняні товаровиробники можуть остаточно втра8
тити свої позиції на євразійських ринках, передусім у Цен8
тральній Азії. Так, узбецька сторона у вересні 2007 р. фак8
тично відмовилася від проектів масштабної закупівлі трак8
торної техніки з України (виробництва ХТЗ) та створення
СП в Узбекистані для її складання (питання обговорювало8
ся під час офіційного візиту прем’єр8міністра України
В.Януковича в Узбекистан 25 квітня 2007 р.) на користь
довгострокової співпраці з російською стороною – Волго8
градським тракторним заводом. На таке рішення вплинули
не лише суто комерційні чинники, зокрема, кращі цінові
пропозиції російського виробника, а й тривалий період
внутрішньополітичної нестабільності в Україні, що не дава8
ло Ташкенту остаточно визначитися, як продовжувати
оновлення двосторонніх відносин.
Україна була однією з перших країн, якій Узбекистан на
початку 20008х років наполегливо пропонував на найвищо8
му рівні спільну розробку вуглеводневої сировини на кон8
цесійній основі на принципах угоди про розподіл продукції
(50х50), зокрема, в Гісарському нафтогазовому регіоні.
НХК «Узбекнафтогаз» передав НАК «Нафтогаз України»
необхідну документацію. Проте через брак коштів та на8
лежної уваги з української сторони, пропозиція не була ре8
алізована. Сьогодні Гісар активно розробляється росій8
ською стороною, на цей ринок увійшли також національні
нафтогазові компанії Китаю, Малайзії, Південної Кореї.
Подальша пасивна позиція України щодо діяльності

ЄврАзЕС та ШОС загрожує поглибленням тенденції витіс8
нення українських підприємств зі стратегічних ринків Цен8
тральної Азії.
З огляду на подальше посилення російського політично8
го та економічного впливу в Центральній Азії, поглиблення
енергетичного співробітництва Казахстану, Туркменистану
та Узбекистану на східному напрямку (КНР, Південна Ко8
рея, Японія, Малайзія, Сінгапур), сьогодні відсутні реальні
підстави для підтримки ініціатив, спрямованих на диверси8
фікацію джерел постачання вуглеводневих енергоносіїв до
Європи в обхід Росії, зокрема шляхом будівництва тран8
скаспійського газопроводу. Головний інтерес для країн
ЦАР на найближчу перспективу становитиме розвиток азі8
атського енергоринку, передусім у рамках ШОС, а також
можливість постачання природного газу з Центральної Азії
європейським, у т.ч. українським, споживачам за сприятли8
вими цінами на основі домовленості з ВАТ «Газпром».
Ще в 2007 р., перебуваючи тоді на посаді прем’єр8мініс8
тра, Віктор Янукович у своєму виступі перед учасниками
наради керівників закордонних дипломатичних представ8
ництв України наголошував: «Перспективним напрямом
диверсифiкацiї джерел енергопостачань є входження в наф8
товидобувний сектор інших країн через механізм концесії
та спiвпрацi на умовах угод про розподіл продукції. З цього
випливає необхiднiсть значного посилення роботи з Росі8
єю, державами Центральної Азії, Об’єднаними Арабськими
Еміратами, Єгиптом, Лiвiєю та іншими країнами»2.
Офіційний візит В.Януковича у ранзі прем’єр8міністра
України до Узбекистану (25.04.2007 р.) засвідчив обопільне
прагнення сторін до оновлення та поглиблення двосторон8
ньої співпраці у таких стратегічних сферах, як нафтогазова
галузь, гідроенергетика, авіаційна галузь, сільськогосподар8
ське машинобудування, транспорт, військово8технічне
співробітництво. Прикладом плідної співпраці може слугу8
вати запровадження з 2 квітня 2007 р. між Україною і Узбе8
кистаном унікального для пострадянського простору режи8
му вільної торгівлі без вилучень та обмежень.
Сьогодні присутня об’єктивна зацікавленість у залученні
українських компаній до довгострокових інвестиційних
проектів, що здійснюються в країнах ЦАР під егідою ВАТ
«Газпром», за умови проведення відповідних міждержав8
них переговорів на найвищому або вищому рівнях. Зокре8
ма, наразі здійснюючи геологорозвідувальні та видобувні
роботи на нафтогазових родовищах в основному силами
російських субпідрядників, країни ЦАР відчувають серйоз8
ний дефіцит кваліфікованих кадрів у цій сфері. Можна бу8
ло б підвищити масштаб зазначених робіт та їхню якість
шляхом залучення українських постачальників нафтогазо8
вого обладнання, трубної продукції, фахівців із геологороз8
відки, нафто8 та газодобувних підприємств, формування
бригад з українських геологів, газовиків і нафтовиків. Та8
кож інтерес могла б становити участь українських поста8
чальників трубопровідного обладнання у спільних з ВАТ
«Газпром» проектах щодо модернізації та реконструкції ме8
режі магістральних газопроводів, що проходять теренами
Центральної Азії.
З кардинальним поліпшенням з березня 2010 р. клімату
українсько8російських відносин відкриваються перспекти8
ви залучення вітчизняних компаній до довгострокових ін8
вестиційних проектів, які здійснюються в Центральній Азії
під егідою ВАТ «Газпром», за умови проведення відповід8
них міждержавних переговорів.
Збалансованість і далекоглядність у реалізації стратегіч8
них національних інтересів України в ЦАР має передбача8
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ти, зокрема, такі концептуальні
Доцільно також використовувати й та8
моменти:
кий важіль впливу, як участь України в
– розбудова транзитних тран8
робочих групах із розгляду заявок країн
спортних коридорів під егідою
Центральної Азії на членство в СОТ, зок8
ЄС не має перешкоджати функ8
рема, для просування спільних інфра8
ціонуванню та подальшому роз8
структурних проектів, допуску україн8
витку довгострокової стратегіч8
ських компаній до розвідки та експлуата8
ної схеми постачання до України
ції нафтогазових родовищ РУз, забезпе8
та транзиту її територією цен8
чення можливостей прямих поставок
тральноазіатських енергоресур8
природного газу з цих країн в Україну від8
На 27му засіданні Міждержавної Ради
сів, передусім природного газу, євразійського економічного співтовариства повідно до принципів СОТ та Європей8
магістральними маршрутами че8
ської енергетичної хартії.
5 липня 2010 р., на якому були розглянуті
рез Казахстан і Росію;
Важливе значення належить також ак8
питання подальшого розвитку та виходу
– підтримка будь8якого альтер8
тивізації участі України в стабілізаційних
на якісно новий рівень, присутній прапор
нативного від нинішнього мар8
процесах в Афганістані, що матиме поміт8
України як країниспостерігача
шруту постачання центральноа8
ні як економічні, так і політичні вигоди
зіатських енергоресурсів до України означатиме: 1) їх пос8 для нашої країни, в тому числі в контексті посилення авто8
тавку до нашої держави за світовими цінами, тобто суттєве ритету України в Центральноазіатському регіоні та у світі в
зростання їхньої вартості порівняно з нинішньою; 2) значні цілому.
ризики того, що навіть за світовими цінами центральноазі8
Слід очікувати відкриття в осяжній перспективі нових
атські енергоресурси надходитимуть переважно не до Укра8 транспортних коридорів територією Афганістану, які забез8
їни, а перекуповуватимуться іншими країнами Європей8 печать можливості нарощування експортних поставок до
ського та Середземноморського регіонів, спроможними ІРА через Центральну Азію, а також їх транзиту суходолом
запропонувати кращі конкурентні умови закупівлі та тран8 до Пакистану та Індії. У зв’язку з цим перспективним вба8
зиту; 3) ймовірне погіршення політичного та ділового клі8 чається участь української сторони в реалізації спільних з
мату відносин України з РФ та її стратегічними партнерами країнами СНД та Іраном проектів з реконструкції та роз8
в ЦАР, що може суттєво погіршити умови постачання в пів8 витку паливно8енергетичного комплексу та транспортної
нічному напрямку до України центральноазіатського газу;
інфраструктури Афганістану.
– обов’язкове врахування інтеграційних тенденцій у рам8
Усе вищезазначене обумовлює надзвичайно серйозні вик8
ках ШОС та ЄврАзЕС, передусім щодо формування «енер8 лики для української дипломатії, особливо для її економіч8
гетичного клубу ШОС».
ної складової. Україна має знайти своє достойне місце в
Зважаючи на вищевикладене, пріоритетними завданнями складних, багатофакторних процесах у Центральноазіат8
України на найближчу перспективу вбачаються:
ському регіоні та забезпечити там свої стратегічні, переду8
– проведення на високому рівні переговорів (у двосто8 сім енергетичні інтереси, що вимагає ретельного моніто8
ронньому та багатосторонньому форматах) з Росією, Турк8 рингу як внутрішньої ситуації в кожній країні, так і проце8
менистаном, Узбекистаном і Казахстаном щодо участі Ук8 сів регіонального співробітництва, що активізуються остан8
раїни в реконструкції магістрального газопроводу «Серед8 нім часом як у безпековому, так й в економічному вимірі.
ня Азія – Центр», можливої участі України в масштабних
Перспективи посилення українсько-російської
інвестиційних проектах, які здійснюються у цих країнах під
співпраці на центральноазійському напрямку
егідою ВАТ «Газпром» щодо розробки нафтогазових родо8
У зв’язку з високими темпами економічної експансії дер8
вищ, модернізації та реконструкції магістральних трубо8
жав Східної та Південно8Східної Азії на ринках ЦАР, що
проводів;
– розвиток взаємовигідної промислової кооперації з кра8 здійснюється за потужної державно8політичної підтримки,
їнами Центральної Азії в базових галузях економіки, зокре8 постає нагальна необхідність посилення координації полі8
ма, в нафтогазовій, електроенергетиці, кольоровій металур8 тики економічних відомств України і Російської Федерації
щодо просування високотехнологічної продукції україн8
гії, машинобудуванні, транспортній сфері;
– забезпечення державної підтримки потужним україн8 ських та російських товаровиробників, зокрема, на ринки
ським експортерам у постачанні товарів та послуг до країн країн Центральної Азії і Китаю3. Йдеться, зокрема, про
можливість створення українсько8російських консорціумів
Центральної Азії на умовах кредиту;
– розробка програми участі українських інвесторів у при8 із виробництва та експорту сільськогосподарської, авіацій8
ватизації стратегічних господарських об’єктів в країнах ної техніки, енергетичного обладнання, металопродукції та
обладнання для реконструкції газотранспортної системи
Центральної Азії.
– продовження роботи щодо реалізації основної багатос8 ЦАР тощо. Адже для реалізації подібних проектів нині іс8
торонньої угоди про розвиток міжнародного транспортного нує потужний потенціал політичної підтримки на найви8
щому рівні.
коридору Європа–Кавказ–Азія;
Сьогодні, коли в практичній площині почали обговорю8
– розгляд питання щодо доцільності подання Україною
заявки на отримання статусу спостерігача в ШОС, який до8 ватися питання інтеграції авіабудівних комплексів України
зволив би залучити українських урядовців та експертів до і Росії, перспективним вбачається налагодження у трьох8
розробки та спільного обговорення стратегічних докумен8 сторонньому форматі виробничої кооперації у галузі ви8
тів організації, передусім в галузі енергетичної політики. У робництва та ремонту літаків серії Ан (зокрема, регіональ8
цьому питанні варто скоординувати дипломатичні зусилля ного літака Ан8148) за участю українського ДП «Антонов»,
з білоруською стороною, яка вже офіційно заявляла про свій Ташкентського авіаційного виробничого об’єднання ім.
інтерес брати участь у діяльності ШОС у статусі спостері8 В.Чкалова (ТАВОіЧ) та російської Об’єднаної авіабудівної
гача, а в 2009 р. набула статусу «партнера ШОС по діалогу». корпорації.

8

Очевидно, передусім з російською стороною слід обгово8
рювати питання стосовно участі України в масштабних ін8
вестиційних проектах, що здійснюються у країнах ЦАР під
егідою ВАТ «Газпром».
Питання про нагальну необхідність поновлення україн8
сько8російської співпраці в енергетичному секторі країн
ЦАР президент України В.Янукович і міністр палива та
енергетики України Ю.Бойко вже порушували перед пре8
зидентом Росії Д.Медведєвим під час українсько8росій8
ського бізнес8форуму в Києві 18 травня 2010 р. Зокрема,
В.Янукович відверто заявив: «За п’ятирічний період часу,
прямо скажемо, Україна не самостійно пішла з ринків Се8
редньої Азії, газових ринків, а Україну виштовхали». Пре8
зидент України підкреслив, що ні про які претензії мова не
йде, але ми б хотіли повернутися до цього питання (…) – і
по нафті, і по газу». Ю. Бойко, розвиваючи тему, зазначив,
що розрахунки за постачання газу російськими трубопро8
водами могли б вестися, як кілька років тому, у вигляді ро8
біт і послуг, які виконуються українськими компаніями у
співпраці з російськими компаніями в Центральній Азії.
Президент Росії Д.Медвєдєв не виключив можливості по8
новлення подібних схем ділової співпраці, але підкреслив,
що вони передбачають «трьохсторонній формат», тобто
впираються в російські домовленості з відповідними цен8
тральноазійськими країнами походження газу. Зазначимо,
що в 2009 р. Україна намагалася виступити провідником
інтересів Євросоюзу в поставках туркменського газу за
альтернативними маршрутами, включаючи участь у спіль8
них проектах будівництва газопроводів, але переговори
В.Ющенка з президентом Г.Бердимухамедовим з цього пи8
тання не дали результатів.
Величезний потенціал має й проект добудови спільними
зусиллями України і Росії гіганта електроенергетики регіо8
ну Рогунської ГЕС проектною потужністю 3600 МВт (оці8
ночна вартість завершення будівництва – 2,2 млрд. дол.
США) шляхом підписання тристоронньої українсько8ро8
сійсько8таджицької міжурядової угоди, за обов’язкової
умови врахування в проекті життєво важливих інтересів
сусідніх країн регіону.
Також вбачається доцільним розробити конкретні про8
позиції щодо спільної участі провідних українських та ро8
сійських компаній, зокрема тих, які мають статус націо8
нальних або стратегічних і перебувають у віданні держав8
них органів, у тендерах, що оголошуються міжнародними
фінансовими інституціями (Світовий банк, Азіатський та
Ісламський банки розвитку тощо) на постачання продук8
ції та послуг у рамках проектів міжнародної економічної,
технічної та гуманітарної допомоги країнам Центральної
Азії.
Скоординована на міждержавному рівні спільна участь
у міжнародних тендерах синергетично посилила б кон8
курентні позиції українських і російських компаній у
ЦАР.
1

Див.: Мухидинова Е.А. ШОС и ЕС: общие усилия в сфере
безопасности в Центральной Азии. – Проект «Время Вос$
тока». – Бишкек. – 16.07.2009 [Електронний ресурс]. – Ре$
жим доступу: http://www.easttime.ru/reganalitic/1/214.html
2 Янукович: Необходимо активизировать сотрудничество
с рядом стран в сфере добычи нефти. – Електронні вісті. –
28 серпня 2007 року. http://elvisti.com/node/70005
3 Як позитивний приклад такої співпраці можна навести до$
сягнуту в серпні 2007 р. домовленість між харківським ВАТ

Висновки
У цілому можна зробити висновок про серйозні зміни гео8
політичної ситуації в регіоні Центральної Азії за рахунок по8
силення позицій Китаю та Росії (а серед регіональних інсти8
туцій, передусім, Шанхайської організації співробітництва) і
одночасного зменшення впливу західних держав і структур,
насамперед, США, НАТО, ОБСЄ та ЄС. Вищезазначене, а
також надання статусу спостерігача в ШОС Індії, Ірану та
Пакистану дає підстави очікувати на поступове формування
через «нове стратегічне партнерство» в рамках ШОС ком8
плементарного євроатлантичному геополітичного та інтегра8
ційного простору на теренах Євразії, що в осяжній перспек8
тиві може охопити величезну та ресурсно самодостатню те8
риторію від російської Балтики до Шанхаю та Калькутти.
При цьому політико8ідеологічним стрижнем такого потен8
ційного альянсу, найвірогідніше, стане протистояння «трьом
лихам» (тероризм, сепаратизм, екстремізм), неприйняття
наддержавного гегемонізму, затвердження принципів євра8
зійської «єдності в багатоманітності» й «багатополярного
світоустрою». У зв’язку з цим перспективним вбачається ко8
ординація дипломатичних зусиль України та Білорусі щодо
набуття статусу спостерігача в ШОС, зокрема, опрацювання
відповідної консолідованої позиції наших держав під час пе8
реговорів із основними акторами ШОС – Росією, Китаєм,
Казахстаном та Узбекистаном.
Таким чином, від участі в ШОС і ЄврАзЕС, навіть у ролі
спостерігача, Україна здатна отримати солідні економічні та
політичні дивіденди.
Взята ЄС «стратегічна пауза» в подальшому розширенні
на схід на тлі загострення кризових явищ та внутрішніх
проблем об’єднання надає країнам8учасницям ЄврАзЕС і
ШОС додатковий час для того, щоб «скоротити відставан8
ня» у темпах і рівні економічної інтеграції. Питання в тому, в
який бік скорочуватиметься відставання: зближення інтег8
раційних процесів у рамках ЄС і ЄврАзЕС, формування єди8
ного загальноєвропейського простору або в напрямку поси8
лення конкуренції та геополітичного суперництва на євра8
зійському просторі різних систем цінностей і моделей госпо8
дарювання.
На наше переконання, саме від активної позиції України,
успіху українсько8російського діалогу істотним чином зале8
жить, чи стане вектор трансконтинентального співробітниц8
тва та загальноєвропейської і, ширше, євразійської інтеграції
визначальним.
Формування нової парадигми зовнішньої політики Украї8
ни, що передбачає конструктивну інтегруючу роль нашої
держави для Великої Європи, поєднання євроінтеграційного
вектора зі стратегічним партнерством на пострадянсько8єв8
разійському просторі, активне використання форматів Ради
Європи, СНД, ЄврАзЕС та ШОС мають стати сьогодні пріо8
ритетами вітчизняної дипломатії та знайти своє законодавче
втілення в Законі України про засади зовнішньої політики,
розробка та прийняття якого вбачається одним із найнагаль8
ніших завдань нової української влади.

«Турбоатом» та санкт$петербурзьким ВАТ «Силові маши$
ни» про поставку турбинного обладнання для китайських
ГЕС «Шансігоу» та «Імпань» (див.: ОАО «Турбоатом» и
ОАО «Силовые машины» договорились о совместной постав$
ке оборудования для ГЭС «Шансигоу» и «Импань» (Китай).
– Сайт проекта «Золотая элита СНГ». – 17 августа 2007
года [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.
goldenunion.net/news/new21367.htm
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ГЕОПОЛІТИКА

Зовнішня політика Малайзії:

від колоніальної залежності
до регіонального лідерства

Ігор ЛОССОВСЬКИЙ,
кандидат фізикоматематичних наук

Частина 2
Історичний екскурс
У роки перебування при
владі п’ятого Прем’єра країни Абдули Ахмада Бадаві
(2003 – березень 2009 рр.)
зовнішня політика Малайзії
продовжувала свій посту8
пальний розвиток і нарощу8
вання політичних “м’язів”
авторитетної регіональної
держави.
Серед найбільш помітних
зовнішньополітичних ініці8
атив того часу можна від8
значити такі:
– формування прагматич8
них відповідей на сучасні ге8
ополітичні та економічні
виклики;
– більш комплексний і на8
уковий підхід до формулю8
вання офіційної позиції Ма8
лайзії з того чи іншого між8
народного питання;
– намагання відігравати
впливову лідируючу роль в
ролі головуючої країни в
Русі неприєднання, ОІК і
ASEAN;
– динамічне поглиблення
змісту зовнішньої політики;
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– формулювання концеп8
ції Ісламу Хадхарі, позицію8
вання Малайзії як провідно8
го прикладу прогресивної та
толерантної ісламської дер8
жави.
Однією з перших дій
А.Бадаві після вступу на по8
саду Прем’єр8міністра в
жовтні 2003 року було вве8
дення поняття Ісламу Хад8
харі (цивілізованого ісла8
му). Цей спершу незрозумі8
лий термін було конкрети8
зовано у вересні 2004 року
формулюванням десяти ос8
новних принципів, лише
один із яких мав суто релі8
гійний зміст. Утім, цей крок
виявився саме тим, який був
необхідним проісламським
виборцям для повернення в
лави прихильників правля8
чої партії (ОМНО – Об’єд8
нана малайська національна
організація). На парламент8
ських виборах у березні
2004 року помірні мусуль8
мани принесли А.Бадаві
цілковиту перемогу, що
значно підняло авторитет
нового прем’єра. Відтоді він
популяризує концепцію Іс8

ламу Хадхарі, використову8
ючи її як засіб перенесення
фокуса з санкціонуючої
функції ісламу на його циві8
лізуючий потенціал, щоб
зробити його менш ідеоло8
гічним. Завдяки цьому в
сьогоднішній Малайзії іс8
лам підноситься як генера8
тор цивілізації та культури,
а не лише як джерело релі8
гійного натхнення. Це допо8
магає протистояти екстре8
містським тенденціям все8
редині країни та надає кон8
цептуальну платформу для
помірного, «цивілізовано8
го» ісламу. Фактично зав8
данням нової концепції Іс8
ламу Хадхарі було переко8
нати виборців і світову му8
сульманську спільноту в то8
му, що матеріалізм і націо8
налізм правлячої партії Ма8
лайзії ОМНО не суперечать
основоположним нормам іс8
ламу.
За допомогою вдало виб8
раної стратегії Малайзія
ефективно впоралася з нап8
руженістю між світською
програмою модернізації та
сповідуваною малайцями іс8
ламською вірою. Зробивши
ісламістів та ісламістські
настрої частиною процесу
модернізації, країна проде8
монструвала всьому світу,
що ісламська віра та еконо8
мічне зростання можуть
гармонійно поєднуватися,
якщо політики є досить
компетентними та передба8
чуваними, щоб не ставитися
до цих понять, як до супе8
речливих категорій.
Зовнішньополітичними
пріоритетами в останні мі8
сяці діяльності Прем’єр8мі8
ністра А.Бадаві було підтри8
мання двостороннього діа8
логу із країнами ісламського
світу. Впродовж січня 2009

року відбувся візит Пре8
м’єр8міністра Сирії до Куа8
ла8Лумпур та турне глави
малайзійського уряду краї8
нами Перської затоки, в
рамках якого він відвідав
Бахрейн, Катар та ОАЕ. У
березні відбувся офіційний
візит до Кувейту, який став
останньою закордонною по8
їздкою А.Бадаві у статусі
прем’єра. Основними тема8
ми переговорів з керівниц8
твом близькосхідних країн
стала ситуація в Палестині
та створення зони вільної
торгівлі між Малайзією та
державами Ради співробіт8
ництва арабських держав
Перської затоки. У контек8
сті розвитку співпраці між
країнами ісламського світу
слід розглядати і участь
А.Бадаві у 58му Світовому
ісламському економічному
форумі, що відбувся на по8
чатку березня в м. Джакарта
(Індонезія).
Одним із основних зов8
нішньополітичних досяг8
нень Уряду А.Бадаві вважа8
ється підписання в березні
2009 р. Угоди про деліміта8
цію спірних територій та ак8
ваторій між Малайзією та
Брунеєм, яка зняла з поряд8
ку денного проблемне пи8
тання, що було каменем спо8
тикання у відносинах з цією
країною впродовж кількох
десятиліть. Проте сьогодні
це рішення неоднозначно
сприймається окремими по8
літиками у парламенті, на8
віть із числа учасників прав8
лячої коаліції, у тому чис8
лі, колишнім (четвертим)
Прем’єр8міністром країни
М.Мохаммадом.
Очевидним зовнішньополітичним пріоритетом нового керівництва Малайзії
стало налагодження персо8

нальних контактів Прем’єрміністра Наджиба Тун Разака (вступив на посаду у
квітні 2009 року) зі своїми
колегами з держав АSЕАN.
Саме цій меті підпорядкову8
валися його візити до Індо8
незії (22–23 квітня, 20 жов8
тня), Брунею (29–30 квіт8
ня) та Сінгапуру (21–22
травня). 8 червня з аналогіч8
ною місією Куала8Лумпур
відвідав Прем’єр8міністр Та8
їланду, а в грудні 2009 року
відбувся візит Н.Разака до
цієї країни та історичне
спільне відвідання прем’є8
рами двох країн південних
регіонів Таїланду, в яких ос8
танніми роками спостеріга8
ється терористична актив8
ність місцевих мусульман8
ських сепаратистських ру8
хів. Усе це, а також активна
участь керівництва Малай8
зії в міжнародних заходах у
рамках багатосторонніх фо8
румів АSЕАN і АТЕС стали
яскравим свідченням пріо8
ритетності регіонального
вектору зовнішньої політи8
ки нового Уряду Малайзії.
Важливі кроки було зроб8
лено новим Урядом для ак8
тивізації двостороннього
співробітництва з Китаєм.
Упродовж 2009 року відбув8
ся офіційний візит Н.Разака
до КНР (2–5 червня) та дер8
жавний візит до Малайзії

Президента КНР Ху Цзінь8
тао (10–12 листопада). Під8
писано Спільний план дій зі
стратегічного партнерства,
який став дорожньою кар8
тою, що охоплює співпрацю
у 12 основних сферах – еко8
номіка, політика, наука, ос8
віта, ВТС тощо. Вперше при
визначенні характеру двос8
торонніх відносин сторона8
ми було використано визна8
чення «стратегічне парт8
нерство». Укладено Угоду
про скасування візового ре8
жиму для власників дипло8
матичних і службових пас8
портів, досягнуто домовле8
ності про розширення спів8
праці між Національною
нафтогазовою компанією
Малайзії «Петронас» та
китайською Національною
нафтовою
корпорацією
(зокрема, у спільній розроб8
ці родовищ у Судані). Сто8
рони погодили умови будів8
ництва другого мосту до
о.Пенанг, принципові мо8
менти щодо будівництва за8
лізничної дороги м.Гемас –
м.Джохор Бару, алюмінієво8
го заводу та паперового ком8
бінату в штаті Саравак. Кон8
тракти на відповідні об’єкти
будівництва отримали ки8
тайські компанії.
На нинішньому етапі
спостерігаються деякі прин8
ципові зміни у зовнішній

політиці Малайзії на китай8
ському напрямі. Якщо рані8
ше основними рушіями
двостороннього співробіт8
ництва були економіка та
торгівля, то останнім часом
дедалі чіткіше простежуєть8
ся посилення політичної
складової у двосторонніх
відносинах, що свідчить про
більш глибоке усвідомлення
керівництвом
Малайзії
зростаючого впливу КНР та
специфіки державного уп8
равління Китаю, де реаліза8
ція будь8яких серйозних
проектів неможлива без по8
літичного лобіювання на
найвищому державному та
партійному рівні. Іншим
фактором, який підштовхує
офіційний Куала8Лумпур до
більш інтенсивного діалогу
з Пекіном, є зростаючий
вплив Китаю в Азіатсько8
Тихоокеанському регіоні,
активна економічна експан8
сія якого спирається на ва8
гомі політичні фактори
(членство у РБ ООН, наяв8
ність значної китайської ді8
аспори практично в усіх
державах Південно8Східної
Азії) та зростаючу військову
міць.
Можна зазначити помітну
інтенсифікацію малайзій8
сько8американського діало8
гу. 14–15 травня 2009 року
Міністр закордонних справ

Малайзії А.Аман здійснив
робочий візит до Вашингто8
на, в ході якого відбулися
переговори із Державним
секретарем США Г.Клінтон
та Головою Комітету у за8
кордонних справах Сенату
Р.Лугаром.
У вересні 2009 року Ма8
лайзію відвідав заступник
Державного секретаря США
Д.Стейнберг. Головною те8
мою, яка обговорювалась
під час його зустрічі з Н.Ра8
заком, стало розблокування
переговорного процесу нав8
коло створення малайзій8
сько8американської зони
вільної торгівлі. Сам факт
візиту Д.Стейнберга (пер8
ший за два роки візит такого
рівня після візиту до Куала8
Лумпуру Держсекретаря
К.Райс у липні 2007 року)
та тематика переговорів за8
свідчили, що як США, так і
Малайзія намагаються від8
найти нову парадигму дво8
сторонніх відносин. При
цьому остання не приховує,
що покладає значні споді8
вання на нову політику
Адміністрації Президента
Б.Обами щодо країн іслам8
ського світу.
Перший Візит Н.Разака
до США 23–24 листопада
2009 року мав виключно
діловий, а не політичний
характер. Перебуваючи в
Нью8Йорку та Вашингтоні,
він не провів жодної зустрі8
чі з офіційними політич8
ними чинниками країни, зо8
середившись на спілкуванні
з вищим менеджментом
корпорацій «Моторолла»,
CIMB Group, Credit Suisse
та медіамагнатом Стівом
Форбсом.
У 18му кварталі 2010 року
спостерігалося певне загос8
трення малайзійсько8амери8
канських відносин. Амери8
канська сторона виступила з
критикою факту викраден8
ня з малайзійської військо8
во8повітряної бази «Сун8
гай» двох авіаційних двигу8
нів для винищувачів амери8
канського виробництва. За
офіційними даними слідс8
тва, зазначені двигуни були
продані до Аргентини, після
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ГЕОПОЛІТИКА
чого перенаправлені до
Уругваю. Водночас у деяких
ЗМІ існували непідтвер8
джені припущення, що дви8
гуни через треті країни були
продані Ірану.
15 січня Державний де8
партамент США оголосив
застереження для громадян
США на відвідання східно8
малайзійського штату Са8
бах, яке було спричинено
ризиком організації теро8
ристичних актів і викраден8
ня іноземних туристів теро8
ристичними і кримінальним
угрупованнями, які нібито
базуються в Сабаху та на
півдні Філіппін. Зазначене
попередження викликало
гостру негативну реакцію
уряду Малайзії. Американ8
ську сторону було офіційно
закликано зняти застере8
ження, оскільки воно пап8
люжить репутацію Малайзії
і завдає шкоди розвитку ту8
ризму.
23 січня 2010 року колиш8
ній Прем’єр8міністр Малай8
зії М.Мухаммад в інтерв’ю
для місцевих ЗМІ зробив
припущення, що терорис8
тичний напад на США –
9/11 було сплановано аме8
риканськими спецслужбами
для того, щоб розпочати вій8
ну проти країн мусульман8
ського світу. В інтерв’ю та8
кож наводився перелік до8
водів на користь такого
твердження.
Кульмінацією загострен8
ня відносин стала заява Гла8
ви Комітету в закордонних
справах Сенату США Дж.
Керрі на захист лідера опо8
зиції А.Ібрагіма, щодо яко8
го порушено кримінальну
справу зі звинуваченням у
содомії, та відповідні гострі
заяви представників полі8
тичного істеблішменту Ма8
лайзії про втручання США
у внутрішні справи країни.
Водночас, зазначені нега8
тивні прояви в цілому прин8
ципово не вплинули на за8
гальну тенденцію, яка ха8
рактеризується зближенням
позицій, покращенням взає8
морозуміння та активізаці8
єю американсько8малайзій8
ських відносин за часів ад8
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міністрацій Б.Обами і Н.Ра8
зака. Вагомою підставою
для такого висновку, зокре8
ма, можуть слугувати ре8
зультати другого чотири8
денного візиту малайзій8
ського прем’єра до США,
який завершився 18 квітня
2010 року. Н.Разак взяв
участь у роботі саміту з пи8
тань глобальної ядерної без8
пеки та провів низку двосто8
ронніх зустрічей, зокрема,
408хвилинну бесіду із Пре8
зидентом США Бараком
Обамою, під час якої глави
держав обговорили двосто8
ронні відносини, питання
безпеки та боротьби з теро8
ризмом в Азійському регіо8
ні. Прикметною ознакою ці8
єї події було те, що серед
країн всього Азійського ре8
гіону, американська сторона
ініціювала зустрічі Б.Обами
лише з Н.Разаком та Прези8
дентом КНР Ху Цзіньтао (у
саміті брали участь 47 глав
держав і урядів, серед яких
11 керівників азіатських
країн. Усього Б.Обамою бу8
ло проведено 9 окремих
двосторонніх зустрічей, у
т.ч. з Президентом України
В.Януковичем).
Підбиваючи
підсумки
свого візиту до США, Н.Ра8
зак зазначив, що він став од8
ним із найбільш плідних йо8
го закордонних візитів, а ре8
зультатом зустрічі із Б.Оба8
мою має стати подальше по8
тепління двосторонніх полі8
тичних відносин і значне
пожвавлення малайзійсько8
американського співробіт8
ництва у економічній та ін8
вестиційних галузях.
У квітні 2010 року відбув8
ся чотириденний офіційний
візит Прем’єр8міністра Ма8
лайзії Н.Разака до Японії, в
ході якого проведено двос8
торонні зустрічі з Прем’єр8
міністром, Імператором і
Спікером Парламенту краї8
ни, представниками вели8
ких японських корпорацій, а
також двосторонній бізнес8
форум та відвідання япон8
ського сталеливарного ком8
бінату «JFE». Останніми ро8
ками Японія незмінно вхо8
дить до трійки найбільших

торговельних партнерів Ма8
лайзії (після Китаю та
США), а також є найбіль8
шим зовнішнім інвестором
економіки країни.
Важливим пріоритетом
зовнішньої політики Уряду
Н.Разака залишається бага8
тостороння співпраця у
форматі ASEAN. Упродовж
2009 року Малайзія брала
активну участь у низці тра8
диційних заходів у рамках
угруповання, головними з
яких стали – 148й та 158й са8
міти Асоціації (Таїланд, лю8
тий і жовтень 2009 р.). За
підсумками самітів прийня8
то 63 міжнародні докумен8
ти, серед яких: Декларація
щодо дорожньої карти для
спільноти АSЕАN до 2015;
Угода про вільну торгівлю
АSЕАN–Австралія–Нова
Зеландія; Декларація щодо
зміни клімату; Декларація
про заснування Міжурядо8
вої комісії АSЕАN із прав
людини; Угода про привілеї
та імунітети АSЕАN.
На 158му саміті Асоціації
(а також у більш широкому
форматі АSЕАN + 3 +3),
Прем’єр8міністр Таїланду
зазначив, що основним пріо8
ритетом для 16 країн8учас8
ниць зустрічі, які станов8
лять половину населення
світу, має стати створення
нової економічної моделі
розвитку, яка має зменшити
залежність економік країн8
членів Асоціації і партнерів
від західних ринків, створи8
ти потужні місцеві ринки та
лібералізувати регіональну
торгівлю. Цю позицію було

підтримано Прем’єр8мініс8
тром Малайзії, який вказав,
що чинна економічна мо8
дель, в якій азіатським краї8
нам відводиться роль вироб8
ників продукції для потреб
розвинених країн сьогодні
не влаштовує Малайзію.
У квітні 2010 р. у В’єтнамі
відбувся 168й саміт АSЕАN,
одним із основних питань
порядку денного якого була
дискусія навколо включен8
ня США та Росії до групи
партнерів по діалогу (до
групи входять КНР, Індія,
Австралія, Японія, Південна
Корея, Нова Зеландія). Об8
говорювалася проблематика
розбудови до 2015 року
«Спільноти АSЕАN» на
кшталт
Європейського
Співтовариства і, серед ін8
ших питань, ситуація в
М’янмі. Учасники саміту
закликали уряд країни зро8
бити все необхідне, щоб нас8
тупні вибори були демокра8
тичними та відповідали
міжнародним стандартам.
На саміті також було оголо8
шено про заснування Гаран8
тійного фонду АSЕАN, бюд8
жет якого становитиме 700
млн. дол. США. Головна ме8
та фонду – пожвавлення
взаємної торгівлі між краї8
нами Асоціації.
Важливим багатосторон8
нім регіональним заходом, у
якому досить активну роль
відігравала Малайзія, був
черговий саміт країн Орга8
нізації Азіатсько8Тихоокеан8
ського Економічного Спів8
робітництва (АPЕС) у Сін8
гапурі (листопад 2009 р.).

У грудні 2009 року Пре8
м’єр8міністр Малайзії брав
участь у 158й Конференції
Сторін Рамкової Конвенції
ООН про зміну клімату та
58й Зустрічі Сторін Кіот8
ського протоколу до неї
(Копенгаген, Данія), в ході
яких було оприлюднено ок8
ремі ініціативи Малайзії, а
також висловлено колек8
тивну позицію від імені гру8
пи країн, що розвиваються.
Активна участь Н.Разака у
Конференції свідчить про
велику увагу, яку приділяє
його уряд глобальній проб8
лематиці зміни клімату.
Індія є одним із основних
торговельних
партнерів
Малайзії. Упродовж остан8
ніх 10 років товарообіг між
двома країнами зріс у понад
4 рази, а індійські інвести8
ції в економіку Малайзії за
останні 5 років становили
1,2 млрд. дол. США. У січні
2010 року відбувся держав8
ний візит Н.Разака до Індії,
у ході якого було проведено
двосторонні зустрічі з Пре8
м’єр8міністром, Віце8прези8

дентом країни, низкою ін8
ших високих урядовців.
Погоджено ключові момен8
ти двосторонньої Загальної
угоди про економічне спів8
робітництво, положення
якої регулюватимуть знач8
но більше галузей еконо8
мічної співпраці, ніж Угода
про вільну торгівлю між
АSЕАN та Індією. Проведе8

но переговори щодо
укладення двосторон8
нього міжурядового
Меморандуму, який
передбачатиме залу8
чення малайзійських
компаній до реалізації
58річного урядового
плану розбудови інф8
раструктури
Індії,
бюджет якого сягає по8
над 500 млрд. дол.
США. Передбачається,
що малайзійські ком8
панії візьмуть участь у
будівництві швидкіс8
них автомагістралей в
Індії. У свою чергу ін8
дійські компанії мають
взяти участь у реаліза8
ції державних проектів
Малайзії у галузі роз8
витку біотехнологій, фар8
макології та системи вищої
освіти.
Сторонами активно обго8
ворювалася можливість ук8
ладення міжурядового Ме8
морандуму про взаєморозу8
міння у галузі туризму, про8
те основною перепоною роз8
витку туристичного співро8
бітництва між країнами
є візове питання (У
зв’язку із значною кіль8
кістю порушень візового
режиму громадянами
Індії, Малайзія у 2008
році скасувала можли8
вість оформлення віз з
прибуття для громадян
цієї держави. У відпо8
відь Індія припинила
оформлення багаторазо8
вих віз для громадян
Малайзії). У рамках ві8
зиту проведено мас8
штабний бізнес8форум
за участі представників
великого та середнього
бізнесу двох країн, де
було підписано низку
масштабних двосторон8
ніх контрактів.

Елементи регіонального
лідерства Малайзії
серед країн, що
розвиваються
Історія зовнішньої полі8
тики Малайзії у процесі
послідовної зміни правлін8
ня шести Прем’єр8мініс8
трів віддзеркалює еволюцію

прагматичних відповідей
країни на геополітичні та
економічні зміни і виклики
часу. Для того, щоб незмінно
відповідати інтересам краї8
ни зовнішня політика не
могла залишатися статич8
ною. Водночас, хоча періо8
дична змінюваність історич8
но була і є притаманною ри8
сою зовнішньої політики
Малайзії, очевидними є і та8
кі її характеристики, як без8
перервність та послідов8
ність.
При здійсненні державою
своїх міжнародних відносин
прагматичні зміни і, водно8
час, послідовність характе8
ризують досить високий рі8
вень самодостатності та зрі8
лості самої країни і її зов8
нішньої політики. Сьогодні
в цілому можна констатува8
ти, що принаймні стосовно
окремих міжнародних пи8
тань, які становлять знач8
ний інтерес для країн, що
розвиваються, лідерство Ма8
лайзії є загальновизнаним.
Деякі малайзійські ініціа8
тиви, висунуті в рамках ок8
ремих регіональних і міжна8
родних форумів фактично
поставили країну на міжна8
родну карту світу. Зростаю8
че економічне процвітання
та політична стабільність
дають можливість Малайзії
карбувати свій власний слід
на міжнародній сцені. Від8
чуття своєї зростаючої при8

сутності та ваги на світовій
арені дозволяє країні корис8
туватися власним впливом
у постановці окремих пи8
тань міжнародного порядку
денного. Уявляється, що бу8
дучи менш залежною сьо8
годні від міжнародної еко8
номічної та гуманітарної до8
помоги, Малайзія має мож8
ливість відкрито виступати
з тих міжнародних питань,
щодо яких інші країни «тре8
тього світу» відчувають об8
меженість вільного вислов8
лення позиції з огляду на
можливі негативні наслідки
для себе з боку більш впли8
вових країн.
На думку чинників МЗС
Малайзії, активність країни,
яка намагається сказати
своє окреме слово на міжна8
родній арені, безсумнівно
привертає прискіпливу ува8
гу та провокує відповідну
реакцію з боку інших, в тому
числі, більш потужних між8
народних гравців. Таким чи8
ном, країна перетворюється
на «мішень», що є ціною її
спроб стати суб’єктом, а не
об’єктом міжнародних від8
носин.
Завершення статті про
міжнародну політику
Малайзії, зокрема її сучасну
модель і головні пріоритети,
читайте у наступному
номері «З.С.»
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ГЕОПОЛІТИКА

Індійсько@американське
стратегічне партнерство:

уроки для України

Володимир ГОЛОВЧЕНКО,
доктор політичних наук,
професор Інституту
міжнародних відносин
Київського національного
університету
імені Тараса Шевченка
(Продовження, початок
див. «З.С.» №1, 2010)
Чимало шкодить страте8
гічному партнерству між
США та Індією продовжен8
ня тісної співпраці остан8
ньої з Російською Федераці8
єю як правонаступником
СРСР. Це й військово8тех8
нічне співробітництво, й по8
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мітна координація політики
обох держав в рамках ООН
та її спеціалізованих уста8
нов. США болісно сприйма8
ють збереження впливу Ро8
сійської Федерації в Півден8
ній Азії, адже в інших регіо8
нах континенту (за винят8
ком Центральної) він прак8
тично зійшов нанівець.
Особливо дратує офіційний
Вашингтон відома з 1998 р.
ідея Є.Примакова (на той
час – російського прем’єр8
міністра) щодо створення
геополітичної „вісі” Росія –
Індія – Китай, яка діятиме
на противагу США, хоча во8
на й видається малоймовір8
ною.
Останнє переконливо
засвідчила реакція офіцій8
ного Нью8Делі на американ8
сько8британське вторгнення
в Ірак навесні 2003 р., коли
виконавча влада Індії до8
сить спокійно поставилася
до нього, попри те, що війна
була дуже непопулярною
серед населення країни.
Щоправда, уряд А.Ваджпаї
в дипломатичній формі ухи8
лився від спорядження кон8
тингенту індійських військ
до Іраку, мотивуючи це тим,
що для такого
кроку в суспільс8
тві немає необхід8
ної підтримки, а
наявні підготов8
лені миротворці
вже задіяні в місі8
ях за кордоном і в
конфліктних зо8
нах всередині Ін8
дії.
Це викликало
певне невдово8
лення офіційного
Вашингтона, але
чи не головна не8
безпека для аме8

рикансько8індійського стра8
тегічного партнерства ок8
реслилася з несподіваною
перемогою на парламент8
ських виборах у квітні8
травні 2004 р. Індійського
національного конгресу (Ін8
діри) (ІНК(І)), надто після
того, як з’ясувалося, що пар8
ламентськими партнерами
урядової коаліції Об’єдна8
ного прогресивного альянсу
в нижній палаті – Лок сабхі
– будуть депутати від Ліво8
го фронту за участю Ком8
партії Індії (марксистської)
(43 мандати з 5438х), Ком8
партії Індії (10 мандатів),
Революційної соціалістич8
ної партії (3) і Форвард бло8
ку (3).
Далися взнаки й тяжкий
спадок часів „холодної вій8
ни”, коли Індія мала дого8
вірним чином оформлені со8
юзні відносини з СРСР, й
інерційне загравання офі8
ційного Нью8Делі з Росій8
ською Федерацією впро8
довж 19908х рр. В ході зус8
трічей представників керів8
ництва двох держав протя8
гом 2004 р. індійська сторо8
на отримала від попередньо
досягнутих із Вашингтоном
домовленостей, зокрема у
ядерній, військовій та нау8
ково8технічній галузях, а у
також сфері мирного дос8
лідження космосу значно
менше, ніж очікувала. Крім
того, попри неодноразові
заклики Індії на адресу
США щодо стримування
військово8технічного спів8
робітництва з Пакистаном,
офіційний Вашингтон фак8
тично принизив Нью8Делі,
навіть не поінформувавши
його завчасно про надання
Ісламабаду статусу „най8
важливішого
союзника

США поза межами НАТО”.
Однак нова індійська
правляча еліта подала зао8
кеанському партнерові сиг8
нал, що вона не збирається
змінювати зовнішньополі8
тичний та економічний курс
країни. Більше того, призна8
чення “батька неолібераль8
них реформ” Індії Манмоха8
на Сінгха на найвищу дер8
жавну посаду прем’єр8мініс8
тра дещо заспокоїло амери8
канців. Та й геополітичні
чинники, які диктували для
США необхідність налагод8
ження глобального пар8
тнерства з Індією, виявили8
ся досить вагомими. Вони
були зумовлені викликами,
на які змушені реагувати
обидві держави в контексті
перспективної розстановки
сил на світовій арені, й ґрун8
тувалися на визнанні Індії
регіональним південноазій8
ським лідером з тенденцією
її перетворення до 2020–
2025 рр. на одного з провід8
них світових гравців. Адже
щорічні темпи економічного
зростання цієї країни впро8
довж останніх двох десяти8
літь становлять 6–8 %, і, за
прогнозами американських
експертів, Індія до 2020 р. з
населенням більш як 1,3
млрд. чол. посяде третє міс8
це після КНР і США у пере8
ліку „економічних наддер8
жав”.
Прорив у двосторонніх
американсько8індійських від8
носинах стався під час офі8
ційного візиту до Вашинг8
тона 18–20 липня 2005 р.
М.Сінгха, хоча спершу він
планувався як ознайомчий.
Та підписання в ході перего8
ворів Декларації про співро8
бітництво в галузі мирного
використання атому стало

початком формування пози8
тивної позиції Вашингтона
щодо скасування односто8
ронніх санкцій за ядерні
випробування 1998 р. та
розбудови повномасштаб8
ного ядерного співробітниц8
тва з Індією. Прагнучи збе8
регти регіональний баланс і
нівелювати негативну реак8
цію з боку Нью8Делі на на8
дану в березні 2005 р. Спо8
лученими Штатами згоду
щодо продажу винищувачів
F816 Пакистану, Вашингтон
запропонував Індії низку
важливих ініціатив. Зокре8
ма, у „Наступних кроках у
стратегічному партнерстві”
було зазначено певний
прогрес на шляху взаємодії
між Індією й США в галу8
зях цивільної ядерної енер8
гетики, цивільних косміч8
них програм, високих техно8
логій та протиракетної обо8
рони, де раніше співпраця
була обмеженою або ж вза8
галі неможливою.
Крім того, задекларова8
ний за результатами офіцій8
ного візиту М.Сінгха до
США новий рівень співро8
бітництва – „глобальне пар8
тнерство” – відкрив ширші
перспективи співпраці в
економіці, енергетиці та за8
хисті довкілля, в боротьбі з
розповсюдженням зброї ма8
сового знищення, питаннях
міжнародної безпеки, бо8
ротьби зі СНІД тощо. Ще в
2001 р. індійська сторона
просила США перейти від
діалогу до активного пар8
тнерства в таких сферах, як
експорт американських тех8
нологій подвійного призна8
чення, співпраця в галузі
мирного атому та цивільна
космічна програма. Відпові8
даючи на побажання індій8
ської сторони, президент

Дж. Буш8молодший
вперше запропону8
вав Індії розглянути
саме програму спів8
праці в галузі „мир8
ного атому”.
Він наголосив, що
Індія є передовою
державою з розви8
неними ядерними
технологіями, яка не
передає їх третім країнам.
Сторони започаткували ро8
бочі групи для поглиблення
енергетичного діалогу щодо
нафти і природного газу,
електроенергії, екологічно
чистого вугілля, відновлю8
ваної енергії, ядерної енер8
гетики. 19 липня 2005 р.
прем’єр М.Сінгх виступив
на спільному засіданні обох
палат Конгресу США, зро8
бивши наголос на новій добі
відносин між країнами. Він
також офіційно запросив
президента США відвідати
Індію в будь8який зручний
для себе час.
На той час завершилося
виконання згаданої програ8
ми „Наступні кроки в стра8
тегічному партнерстві”, що з
підписанням 18 липня 2005 р.
двосторонньої рамкової Уго8
ди в сфері науки та техноло8
гії трансформувалася в ко8
операцію між урядовими
агенціями, приватним сек8
тором і науковими установа8
ми в академічних дослід8
женнях космосу, енергети8
ки, нанотехнологій, медици8
ни та інформатики. Згідно з
цією угодою, зберігається
механізм започаткованого в
2000 р. Індійсько8американ8
ського форуму з питань нау8
ки та технологій та існую8
чий з 1987 р. „Фонд рупії”.
Програма знайшла своє
логічне продовження і в
„Нових рамках відносин у
сфері оборони між Індією і
США”, укладених 28 червня
2005 р. терміном на 10 років,
які передбачають співпрацю
в нерозповсюдженні ЗМЗ,
сфері безпеки, в т.ч. на мор8
ських комунікаціях, у бо8
ротьбі з релігійним екстре8
мізмом та тероризмом (пе8
редусім, біологічним та в ін8
формаційних технологіях),

ліквідації наслідків стихій8
них лих тощо. А відповідно
до Рамкової угоди з поси8
лення безпеки на морських
комунікаціях планувалося
тісніше залучити Індію до
реалізації ініціативи „Кон8
тейнерна безпека”, яка пе8
редбачає догляд вантажів на
морських транспортах і в
портах.
Угодою передбачені не
лише поставки американ8
ської техніки “четвертого по8
коління” індійським Зброй8
ним силам, а й можливості її
виготовлення в Індії на лі8
цензійній основі з переда8
чею технологій ВПК. Спів8
праця зумовлюється міс8
ткістю ринку озброєнь Індії,
зокрема, в контексті оголо8
шеного тендеру вартістю
$10 млрд. на придбання для
ВПС Індії 1268ти бойових
літаків. Наступного – 2006 р.
під час візиту Дж. Буша8мо8
лодшого було підтверджено
пропозицію Пентагону на
поставки модифікованих
багатоцільових винищува8
чів типу F816 та F818.
Регулярні контакти у вій8
ськовій сфері відбуваються
в рамках Групи з оборонної
політики (очолюється зас8
тупником Міністра оборони
США з політичних питань
та Міністром оборони Індії),
Спільної робочої групи що8
до боротьби з тероризмом
(під головуванням Коорди8
натора з питань боротьби з
тероризмом держдепарта8
менту США та заступника
Держсекретаря МЗС Індії).
Військовий компонент є
відчутним у роботі Групи з
кооперації у сфері високих
технологій, яка функціонує
в межах Економічного діа8
логу. Створено було й Групу
з військово8технічного спів8
робітництва, яка, крім вив8
чення та аналізу стану і пер8
спектив ВТС, займається
питаннями спільного ви8
робництва озброєнь, техно8
логічної кооперації та ко8
лективних науково8дослід8
ницьких робіт.
Однак, у відносинах Індії
зі США залишалися й проб8
леми, серед яких необхід8

ність виконання Нью8Делі
вимог Білого дому щодо інс8
титуціоналізації зобов’язань
у сфері нерозповсюдження
зброї масового знищення і
технологій подвійного приз8
начення; сегрегація індій8
ських військових та цивіль8
них ядерних об’єктів; ре8
формування ООН у сенсі
розширення кола постійних
членів Ради Безпеки та виз8
начення у зв’язку з цим міс8
ця Індії в майбутній струк8
турі організації; окремий
підхід США до побудови
власних відносин з Індією й
Пакистаном, проведення Бі8
лим домом політики „стри8
мування та противаг” щодо
цих країн8суперників.
Тому протягом січня8бе8
резня 2006 р. двосторонні
контакти були зосереджені
на підготовці державного ві8
зиту до Індії президента
США Дж. Буша8молодшо8
го. З урахуванням поперед8
ніх домовленостей, індій8
ська сторона мала підготу8
вати план відокремлення
цивільних та військових
ядерних об’єктів з метою
створення
сприятливих
умов для контролю з боку
МАГАТЕ. Хоча індійська
преса стверджувала, що
двостороння Угода фактич8
но готова до підписання, за
два тижні до візиту амери8
канського президента Індія
відмовилась вносити до
списку цивільних ядерних
об’єктів реактори на швид8
ких нейтронах, мотивуючи
це загрозою для розвитку
своєї ядерної програми, а го8
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ловне – її військового нап8
ряму.
Тоді, користуючись праг8
ненням Індії до виходу на
світові ядерні ринки, США
вчинили тиск на неї з метою
формування вигідної Ва8
шингтону позиції щодо роз8
витку іранської ракетно8я8
дерної програми. Білий дім
мотивував це тим, що така
позиція Індії буде врахована
Групою ядерних постачаль8
ників (ГЯП). Як наслідок,
змінивши своє попереднє
ставлення, Індія двічі прого8
лосувала в МАГАТЕ за пе8
редачу іранського „ядерного
досьє” до Ради Безпеки
ООН.
У ході державного візиту
президента США Дж. Бу8
ша8молодшого до Індії 1–3
березня 2006 р. відбулись
його зустрічі з прем’єр8мі8
ністром М.Сінгхом, прези8
дентом А.Каламом, а також
лідерами правлячої та опо8
зиційної коаліцій. Родина
Бушів відвідала меморіал
Махатми Ганді, була з по8
честями прийнята в прези8
дентському палаці й мала
важливі зустрічі в Хайдара8
баді з представниками міс8
цевих ділових кіл і селяна8
ми. Щоправда, проти пере8
бування президента США
на індійській землі протес8
тували мусульманські жите8
лі столиці, які зібралися на
1008тисячну демонстрацію,
окремі виступи прокотили8
ся й іншими штатами краї8
ни, де компактно прожива8
ють мусульмани, особливо в
Уттар8Прадеші.
Головним підсумком візи8
ту стало підписання 2 берез8
ня 2006 р. Угоди про співро8
бітництво у сфері мирного
використання атому, рати8
фікація якої була можлива
лише за умови внесення від8
повідних змін до внутріш8
нього законодавства США
(Закону про ядерну енергію
1954 р. та Закону про нероз8
повсюдження ядерної зброї
1978 р.). Напередодні Індія
виконала свою обіцянку пе8
ред американською сторо8
ною щодо підготовки плану
відокремлення цивільних та
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військових ядерних об’єк8
тів, який був переданий
Дж. Бушу8молодшому під
час зустрічі з індійським
прем’єром. З метою зняття з
Індії санкцій, запровадже8
них з боку США у відповідь
на випробування 1998 р., та
визнання світовою спільно8
тою ядерного статусу Індії,
Дж. Буш8молодший пообі8
цяв ініціювати подальші
зміни внутрішнього амери8
канського законодавства, а
також лобіювати індійські
інтереси перед країнами8
членами ГЯП.
Угода про співпрацю в га8
лузі мирного атома мала
важливе значення для Індії,
оскільки в її рамках було до8
сягнуто домовленість, яка
передбачала відкриття ін8
дійських мирних ядерних
об’єктів для проведення
міжнародних перевірок. Ін8
дія погодилась розділити
свої реактори на цивільні та
військові (14 та 8) і допус8
тити на перші інспекторів
МАГАТЕ. Країна також не
заперечувала проти того,
щоб подовжити на невизна8
чений термін мораторій на
ядерні випробування. США
визнали Індію „відповідаль8
ною державою з передовими
ядерними технологіями”,
тим самим де8факто пого8
дившись із її новим стату8
сом. Разом з тим, Індія (як і
Пакистан, Ізраїль та Куба)
так і не підписала Договір
про нерозповсюдження ядер8
ної зброї 1968 р., чим дала
критикам політики Дж.Бу8
ша8молодшого в американ8
ському Конгресі привід го8
ворити, що президент грубо
порушив сформований за
кілька десятиліть світовий
режим нерозповсюдження

ядерних технологій, тим са8
мим створивши небезпеч8
ний прецедент.
Президент Дж. Буш8мо8
лодший виправдовував своє
рішення тим, що підписання
угоди скоротить критичну
залежність цього регіону
Азії від нафти та газу та ста8
білізує світові ціни на енер8
гоносії. Вона також поси8
лить індійську економіку,
яка зможе в перспективі ку8
пувати більше американ8
ських товарів і послуг. Виг8
рають від реалізації її поло8
жень і американські компа8
нії, які раніше могли тільки
спостерігати, як російські
підприємства виконували
багатомільярдні замовлення
Індії в атомній галузі. Індія
й США намітили також
спільні проекти в мирному
дослідженні космосу, що
стосуються, зокрема, супут8
никової навігації. Сторони
висловили й наміри здій8
снювати запуски американ8
ських супутників за допомо8
гою індійських засобів виве8
дення на орбіту. Крім того,
було досягнуто домовленос8
ті про те, що індійська кос8
мічна станція „Чандраян81”,
яка готується до старту на
Місяць, матиме на борту два
комплекти американського
дослідницького обладнання.
Динамічний характер роз8
витку двосторонніх взаємин
дозволив Білому дому
стверджувати, що глобальне
партнерство між США та
Індією стає найпомітнішою
рисою глобалізації світової
економіки, політичних про8
цесів, свідченням провідної

ролі Америки в міжнарод8
них справах. А практичною
реалізацією задекларованих
у ході візиту намірів сторін
став той факт, що 10 березня
2006 р. адміністрація Прези8
дента США передала на роз8
гляд Конгресу попередні
пропозиції до змін внутріш8
нього законодавства США в
рамках імплементації до8
мовленостей, досягнутих
під час візиту до Індії Дж.
Буша8молодшого.
27 та 29 червня 2006 р.
профільні комітети з міжна8
родних відносин Палати
представників та Сенату
США проголосували за від8
повідний законопроект, а
наступного місяця на заміну
поправок до Закону про
ядерну енергію та Закону
про
нерозповсюдження
ядерної зброї президентська
адміністрація внесла на роз8
гляд Конгресу США проект
окремого Закону про спів8
робітництво у сфері мирно8
го використання ядерної
енергії. Його було схвалено
вже 31 липня 2006 р. Пала8
тою представників, 17 лис8
топада – Сенатом, а 9 груд8
ня 2006 р. він був затвер8
джений президентом. Закон
гарантував право Індії на
розширення двосторонньо8
го співробітництва зі США
в ядерній галузі й уможли8
вив ратифікацію Угоди про
співробітництво у сфері
мирного використання ато8
му та став підставою для
зняття з Індії санкцій США.
Щоправда, впродовж 2007 р.
розвиток ядерної складової
індійсько8американського

партнерства дещо уповіль8
нився з огляду на відсут8
ність прогресу в досягненні
сторонами компромісу з
низки питань, пов’язаних з
імплементацією Угоди про
співробітництво в сфері
мирного використання ато8
му. Водночас продовжували
розвиватися інші сфери
співпраці, зокрема, під час
візиту до Індії 18–20 берез8
ня 2007 р. міністра енергети8
ки США С.Бодмана було
визначено
перспективні
напрямки співробітництва в
енергетичній сфері. Питан8
ня імплементації ядерної
угоди між Індією і США
стало головною темою зус8
трічі індійського Міністра
закордонних справ П.Му8
керджі з держсекретарем
США К.Райс, яка відбулася
26 вересня під час 628ї сесії
Генеральної асамблеї ООН.
Однак невдовзі позначи8
лися негативні тенденції в
позиції індійського уряду
щодо умов імплементації
згаданої угоди: якщо в сер8
пні8вересні 2007 р. метою
уряду й керівництва ІНК(І)
було будь8якою ціною
„проштовхувати” це питан8
ня, попри жорстку опозицію
з боку своїх зовнішніх союз8
ників у парламенті – лівих
партій, то низка подальших
заяв прем’єр8міністра Індії
М.Сінгха й голови ІНК(І)
С.Ганді засвідчили, що прав8
ляча коаліція виявилася не
готовою добиватися імпле8
ментації цього документа
(особливо з огляду на наб8
лиження загальних виборів
2009 р.).
Тому П.Мукерджі під час
відвідин США наприкінці
березня 2008 р. поінформу8
вав Дж. Буша8молодшого та
К.Райз, що в разі форсуван8
ня урядом імплементації
Угоди про співробітництво
в сфері цивільної ядерної
енергетики антиамерикан8
ські індійські компартії мо8
жуть спровокувати урядову
кризу та дострокові парла8
ментські вибори, які прав8
лячій коаліції не потрібні.
Адміністрація Дж.Буша8мо8
лодшого, з огляду на внут8

рішньоіндійські реалії та
наближення
президент8
ських виборів у США, зму8
шена була понизити тональ8
ність власних жорстких за8
яв на адресу уряду Індії.
Більш того, з урахуванням
згаданого вище багатомі8
льярдного тендера мініс8
терства оборони Індії на мо8
дернізацію ВПС, США з ро8
зумінням поставилися на8
віть до відмови індійської
сторони підписати в ході ві8
зиту до Нью8Делі Міністра
оборони США Р.Гейтса (лю8
тий 2008 р.) низку поперед8
ньо погоджених двосторон8
ніх документів у галузі обо8
рони та військово8технічно8
го співробітництва (знову ж
таки під тиском на уряд Ін8
дії з боку лівих сил).
Нарешті, 27 вересня
2008 р. Палата представни8
ків Конгресу США схвали8
ла (298 голосів – “за”, 117 –
“проти”) Угоду 2006 р. про
співпрацю з Індією у сфері
мирного
використання
ядерної енергії. Незадовго
до цього Група ядерних пос8
тачальників, за активного
сприяння США, скасувала
накладене на Індію в 1974 р.
ембарго щодо поставок до
неї атомних технологій та
урану. Це дозволило амери8
канським компаніям зароб8
ляти десятки мільярдів до8
ларів на безмежному індій8
ському енергетичному рин8
кові. 1 жовтня 2006 р. Угоду
868ма голосами затвердив
сенат Конгресу США, а 8
жовтня Дж. Буш8молодший
підписав відповідний Акт
схвалення ядерного співро8
бітництва та підтвердження
режиму нерозповсюдження.
Таким чином, задля під8
тримання довгострокового
партнерства з Нью8Делі
офіційний Вашингтон зму8
шений виходити з тези про
„винятковість Індії”, яку він
висунув на захист ядерної
угоди 2006 р. Однак малой8
мовірно, щоб Індія перетво8
рилася на підконтрольного
партнера США, готового
приєднатися до будь8якої
їхньої вдалої чи програшної
авантюри будь8де в світі.

Вона ніколи не стане ще од8
ним військово8політичним
союзником США на кшталт
Британії чи Японії, а й не
перетвориться на азійську
Францію, що прагне до так8
тичної незалежності в рам8
ках формального альянсу.
Враховуючи сутність і
масштаби сучасних загроз
глобальній безпеці, Сполу8
чені Штати потребують не
просто зговірливих союзни8
ків, а сильних і політично
сумісних партнерів. Адмі8
ністрація США зазвичай за8
перечує, що глобальне пар8
тнерство з Індією спрямова8
не на стримування КНР, але
фактично реалізовується
стратегія перетворення Індії
на союзника для завершен8
ня військово8політичного
„оточення” Китаю. Прогре8
суюча Індія часом може
створювати труднощі, але в

ній сфері триває. Подальшо8
го розширення набувати8
муть і такі сфери співпраці,
як економіка, торгівля, нау8
ка і технології, дослідження
космосу, сільське господарс8
тво тощо. Водночас, незва8
жаючи на поступове набут8
тя американсько8індійськи8
ми відносинами стратегіч8
ного рівня, у взаєминах двох
держав залишається низка
проблемних моментів. Зок8
рема, досить обережною є
позиція США щодо під8
тримки Індії в ООН, особ8
ливо з огляду на прагнення
офіційного Нью8Делі набу8
ти статус постійного члена
Ради Безпеки.
Однак, процес глибоких
якісних змін в індійсько8
американських відносинах
має незворотній характер.
США відводять Індії важ8
ливу роль у своїй глобаль8

цілому її зусилля будуть
спрямовані на захист і про8
сування численних інтере8
сів, які вона поділяє з Ва8
шингтоном. Таким чином,
сприяння піднесенню Індії
слугує довгостроковим гло8
бальним інтересам США.
Вашингтон і надалі має
наміри продовжувати роз8
будову стратегічного спів8
робітництва з Індією з ши8
рокого спектру напрямів,
передусім в одній із найваж8
ливіших для неї сфер – мир8
ному використанні атому,
що дозволить Нью8Делі ак8
тивізувати енергетичний
сектор країни. Попри тим8
часові складнощі, робота
над реалізацією індійсько8а8
мериканської угоди в ядер8

ній стратегії, передусім у
контексті використання цієї
країни як регіонального
контрбалансу зростаючому
впливу Китаю (вісь Ва8
шингтон – Токіо – Делі). По8
над те, на сьогодні для Індії
склалась вельми сприятли8
ва ситуація у відносинах зі
США – перехід контролю
над Конгресом США до Де8
мократичної партії та пере8
мога її кандидата на прези8
дентських виборах 4 листо8
пада 2008 р. На відміну від
республіканців, відомих у
минулому своїм певним
пропакистанським ухилом,
демократи в контексті супе8
речки Індія – Пакистан зав8
жди віддавали перевагу ін8
дійській стороні.
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Звичайно, очевидна не8
рівність економічних (за
підсумками 2009 р. ВВП
США та Індії за паритетом
купівельної спроможності
становив відповідно $14,26
трлн. і $3,548 трлн., а на ду8
шу населення – $46400 і
$3100) та військово8полі8
тичних потенціалів Індії та
США, відсутність сталої
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традиції політико8
дипломатичної коо8
перації та бюрокра8
тичний спротив тіс8
нішим зв’язкам бу8
дуть, як і раніше, пе8
решкоджати прис8
коренню та розши8
ренню масштабів
стратегічної спів8
праці. Але водночас важко
заперечити, що в найближ8
чій перспективі Індія мати8
ме більше спільного саме зі
США, аніж з будь8якою ін8
шою великою державою. В
той час як індійське керів8
ництво нарешті усвідомило,
що для успішного еконо8
мічного прогресу країни по8
трібна підтримка США, ос8

танні визнали ключову роль
Індії у вирішенні нових
проблем, які загрожують
глобальному порядкові й
безпеці.
Як одна з держав, які ма8
ють максимальну вигоду з
прискорення глобалізації
(справжньою
сенсацією
став ривок Індії у своєрідно8
му світовому інвестиційно8
му змаганні: з шостого місця
за привабливістю для іно8
земних капіталовкладників
у 2003 р. вона впродовж
двох років перескочила на
друге (після КНР), на кі8
нець 2009 р. обсяг прямих
іноземних інвестицій стано8
вив $156,3 млрд., причому
головними галузями для ін8
вестування в Індії стали ін8
формаційні технології та
виробництво програмного
забезпечення), Індія може
зіграти важливу роль у то8
му, аби й інші країни, що
розвиваються, здійснили
не менш успішний перехід
до участі в цьому процесі.
За сучасних темпів зрос8
тання та масштабів еконо8
міки Індія перетворюється
також на важливий фактор
упорядкованості глобаль8
ного перерозподілу еконо8
мічних сил. Водночас краї8
на могла б посісти чільне
місце в зусиллях щодо по8
літичної
модернізації
Близького Сходу, один ли8
ше успіх Індії на ниві сус8
пільної інтеграції та забез8
печення прав її власної му8
сульманської меншини, а
також у досягненні миру з
Пакистаном міг би стати
переконливим позитив8
ним прикладом.
Але індійський досвід
мав би зацікавити й віт8
чизняну політико8владну
еліту: і як вдала модель ви8
будовування партнерських
взаємин зі США у делікат8
ній і чутливій для Білого
дому ядерній сфері, і як
приклад твердого обстою8
вання національних стра8
тегічних інтересів у вкрай
складному геополітично8
му трикутнику Індія –
США – Росія. Крім того,
Індія (й Китай) репрезен8

тують унікальні моделі еко8
номічного розвитку, в той
час як народногосподар8
ський комплекс США внас8
лідок, не в останню чергу,
експансіоністської зовніш8
ньої політики, суттєво пос8
тупився своїми позиціями
на світовому ринкові. Най8
важливіший результат реа8
лізації індійської та китай8
ської моделей – високі тем8
пи економічного зростання
й випереджаючий ривок у
промисловому виробництві
(КНР) та сфері послуг (Ін8
дія) – також має непересіч8
ну практичну значимість
для України.

Обравши магістральний
курс на євроінтеграцію, на8
ша держава не може зали8
шатися на узбіччі світових
глобалізаційних процесів й
має перетворитися на кон8
курентоспроможну країну в
широкому спектрі еконо8
мічного, науково8інформа8
ційного та культурно8освіт8
нього життя. Однак здій8
снення такого „прориву” є
для України досить склад8
ним завданням. Тому вида8
ється доцільним звернутися
до критичного опанування
закордонного досвіду, пере8
дусім великої азійської дер8
жави – Індії, що демонструє
не лише ефективну безпеко8
ву дипломатію, а й феноме8
нальні досягнення в сфері
економічного розвитку та
повчальні й корисні прик8
лади сучасної глобальної
конкурентоспроможності.
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Польща до і після Смоленська:

Quo vadis?

Владислав
АКУЛОВМУРАТОВ,
кандидат наук
держуправління

Частина 2
До Смоленська:
другий поворот –
"ягеллоновичі"
Якщо зовнішню політику
Польщі 19908х рр. можна
охарактеризувати як "втечу"
зі Сходу на Захід, то, почи8
наючи з 2000 років, відбува8
ється поступове переклю8
чення її уваги з регіону Цен8
тральної Європи на Україну,
Білорусь і навіть Кавказ (че8
рез ГУАМ). Тобто після
вступу в НАТО (1999) і ЄС
(2004) пріоритети поль8
ської, причому дуже агре8
сивної, зовнішньої політики
змінилися, і її головним век8
тором став Схід. "Членство
в НАТО і в ЄС дозволяє нам
почуватися безпечно. Це дає
також можливість визна8
чення абсолютно нової та
позбавленої старих ком8
плексів і стереотипів "росій8
ської політики" Варшави"
(Б. Коморовський, "Через
Європу до Росії", Gazeta
Wyborcza, 19.09.05, с. 24). А
заслуги А. Квасьнєвського в
підготовці та проведенні

Ольга БУДЬКО,
здобувач Дипломатичної
академії
при МЗС України
"помаранчевої" революції в
Україні широко відомі. З
приходом у 2005 р. до влади
правоконсервативної та "єв8
роскептичної" партії "Право
і Справедливість" активна
східна політика стала взага8
лі загальнодержавним пріо8
ритетом, причому таким,
який визначав всі інші з ме8
тою нейтралізації Росії в
Європі. Проте власних сил
для виконання поставлених
завдань у польського полі8
тикуму не вистачало і тому
найважливішим його зав8
данням було додання своїй
східній політиці міжнарод8
ної підтримки. Та відносно
способів її реалізації в поль8
ських елітах, залежно від їх
походження, з'явилися сер8
йозні розбіжності. І голов8
ним спірним пунктом була
позиція самої Польщі в ЄС.
Спочатку, після вступу до
цієї організації, Польща орі8
єнтувалася на формування
скоординованої стратегії і
тактики її зовнішньої полі8
тики в східному напрямку
через себе. Проте виявило8
ся, що основні члени Євро8
союзу з власних міркувань

не мають наміру керуватися
її допомогою в своїх відно8
синах з Росією. Тому полі8
тична еліта Польщі з літа
2009 р. остаточно розколо8
лася на два табори. Лібе8
ральна "Громадянська плат8
форма" (лідер – Д. Туск) вва8
жає, що основним завдан8
ням є переконання решти
країн ЄС в правильності
польського бачення політи8
ки на пострадянському прос8
торі. Партія "Право і Спра8
ведливість" (лідер – Я. Ка8
чинський) вважає, що коли
неможливе формування єв8
ропейської політики за за8
пропонованими Польщею
схемами, то їй необхідно ро8
бити вибір на користь са8
мостійності в ЄС і проводи8
ти власний незалежний
східний курс з причини ру8
софільства" Франції та Ні8
меччини, оскільки існуюча
система щодо дружніх кон8
тактів Кремля з Берліном,
Парижем і Римом розгляда8
ється як найважливіша заг8
роза становищу Варшави в
ЄС, та й самому Союзу. То8
му польськими елітами була
позитивно сприйнята внут8
рішня криза Євросоюзу: для
перших це шанс на зміцнен8
ня позицій Польщі в Європі
та розширення її впливу на
процес формування загаль8
носоюзної східної стратегії;
для других – вигідна відс8
трочка, яка позбавляє Поль8
щу необхідності підкоряти8
ся загальній лінії ЄС і ще
один шанс на подальше про8
ведення самостійного курсу
на Сході. Тому й були дода8
ні нові форми регіоналі8
зації цієї політики – залу8
чення до неї нових членів
ЄС (насамперед Румунії
та Болгарії, а також країн
Скандинавського півос8
трова). Як сказав М. Лен8
товський: "Східна політи8

ка має бути за формою євро8
пейською, а за змістом ягел8
лонською" (Rzeczpospolita,
16.05.07)
Та все8таки претензії
Польщі на роль самостійно8
го центру сили в Європі та
навіть регіонального лідера
засновані більшою мірою не
на її місці в ЄС, а на союз8
ницьких відносинах зі
США, що і є ґрунтом для
зближення з іншими країна8
ми, адже "Право і Справед8
ливість" ще до виборів ого8
лосила про однозначно про8
американську політику, мо8
рально значною мірою
пов'язаною з тим, що ця дер8
жава ніколи не брала участі
в розділах Польщі. Також з
підтримкою США пов'язана
й можливість маневрів
Польщі всередині ЄС, тому
"привілейоване партнерс8
тво" є головним козирем її
політики в цьому напрямі,
як втім, і на всьому постра8
дянському просторі. Однак
поширене уявлення про
Польщу як про слухняного
виконавця волі США і "тро8
янського коня" Європи не
адекватне. Польща прово8
дить внутрішньо обґрунто8
вану політику національних
інтересів, і її співпрацю з Ва8
шингтоном можна визнати
взаємовигідною, враховую8
чи вплив сильного поль8
ського лобі десятимільйон8
ної громади поляків в США
та її Польсько8американ8
ського конгресу, а також лі8
дируючі позиції фахівців
польського походження в
американській совєтології.
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Тому в Польщі продовжує
формуватися, особливо в
передвиборних кампаніях,
активна громадська думка з
питань, насамперед, східно8
го курсу, що є одним із пріо8
ритетних завдань і ниніш8
нього уряду.
Це саме стосується і сфор8
мованої широкої мережі не8
державних громадських ор8
ганізацій, у т.ч. і за межами
Польщі, втягнутих в прове8
дення її східної політики.
Неурядові організації, які
існують, головним чином,
не на польські, а на амери8
канські та німецькі гроші,
створили густу інфраструк8
турну мережу, конструктив8
но вписуючись в заданий
напрям і забезпечуючи
польському істеблішменту
прекрасні контакти на різ8
них рівнях і в будь8яких
напрямах, багато в чому ви8
рішальну роль яких вони
продемонстрували в період
"помаранчевої" революції, і
з тих пір значно розширили
свою діяльність на всьому
пострадянському просторі,
маючи на меті формування
там дружньо налаштованих
еліт. У цьому сенсі польську
східну політику того періо8
ду слід визнати вельми су8
часною, ефективною і здат8
ною оперативно реагувати в
тих галузях, де активи Росії
мінімальні. До того ж і діас8
поральні організації поляків
є найважливішими елемен8
тами польського впливу на
Сході. Особливо велику
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роль цей аспект відіграє від8
носно Росії, Білорусі та Ка8
захстану. Проте польський
політикум зіштовхнувся і зі
значними проблемами в за8
лученні польської діаспори
до своєї східної політики,
оскільки поляки колишньо8
го СРСР ментально були ві8
дірвані від польського куль8
турного контексту і нерідко
з яскраво вираженим нес8
прийняттям ставляться до
польських ідеологічних ди8
ректив. Це пояснюється
польському
суспільству
"несформованістю" громад8
ської думки на Сході, від8
сутністю соціальних меха8
нізмів її виявлення та гро8
мадянської культури, що є
найважливішою
рисою
всього дискурсу польської
зовнішньої політики. Адже
коли мова заходить про кра8
їни Заходу, то головна роль
відводиться Польщею вияв8
ленню громадської думки
цих країн і впливу на неї. А
коли про Росію, Україну
(перш за все східну) чи інші
пострадянські республіки –
вказується тільки на дії і мо8
тивацію влади. Причому ок8
ремі прояви громадської
активності сприймаються
тільки як "зародки" грома8
дянського суспільства, які
за визначенням радикально
опозиційні "авторитарній"
владі, тобто в наявності ап8
ріорне розуміння будь8яких
форм і проявів демократії як
виключно прозахідних. А це
спотворює розуміння у

польського політикуму на8
явних взаємозалежностей
влади та суспільства з при8
родою патріотичних настро8
їв у населення цих країн,
роблячи політичний аналіз,
який вони проводять, неа8
декватним, а прогнози – не8
точними, що явно виявля8
ється в спостережуваних ді8
ях польської влади.
Такі виклики Росія не
могла ігнорувати і їй вдало8
ся створити імідж Польщі
на Заході як русофобської
держави, і на тлі польської
політики, що підтверджува8
ли його, ізолювати Варшаву
з більшості аспектів відно8
син Росія8ЄС. Проте органі8
заційна система Євросоюзу
дозволяє Польщі блокувати
їх розвиток в дуже значному
ступені. Тому суперництво
Варшави і Москви за всю
систему відносин між Ро8
сією, Заходом і простором
СНД посилюється, а в кон8
тексті російської політики,
що реально проводиться, у
Польщі існують шанси на
певний успіх.
Проходить це суперниц8
тво в двох напрямах. По8
перше – за формування
спільної лінії західної полі8
тики, причому як американ8
ської, так і європейської, по
відношенню до Росії і пос8
традянського простору. Ад8
же у Заходу поки що немає
певного спільного стратегіч8
ного бачення цієї політики,
а консенсус з питань східної
політики в західних струк8
турах відсутній внаслідок
боротьби різних концепцій і
тенденцій: від конфронтації
до злагоди чи пошуку стра8
тегічного союзника. Тому, на
тлі помітного останніми ро8
ками подальшого крену ро8
сійсько8західних відносин у
бік їх погіршення, в інтере8
сах Росії не допустити ухва8
лення на Заході польського
бачення східної політики.
Другий напрям суперниц8
тва – за вплив на пострадян8
ському просторі. Недооці8
нення Москвою польських
можливостей вже обернуло8
ся для неї великими пробле8
мами – Україна, Білорусь,

Грузія, ЄС. Адже, наприк8
лад, без "Малоросії" Росій8
ської імперії загрожує руй8
нування і загибель, тому
прихід до влади в ній про8
московських сил дає мож8
ливість на продовження її
життя. Але переведення зов8
нішньої політики Росії в
СНД до прагматики нафти
та газу фактично припини8
ло її домінування на постра8
дянському просторі. Тому
необхідно визнати, що в ре8
гіоні своїх національних ін8
тересів Польща є гравцем de
facto багато в чому сильні8
шим, ніж Росія, враховую8
чи, що Москва не пропону8
вала своїм сусідам масштаб8
них, а головне привабливих
для них на ділі програм
співпраці без апріорного
визнання її домінування.
Тоді як Польща надавала
цілком реальну допомогу в
справі розвитку контактів із
Заходом і його міждержав8
ними структурами. Адже
Росія не може порівнятися з
Польщею ні за рівнем жит8
тя, ні за розвитком демокра8
тичних інститутів, ні за си8
лою національної єдності та
історичної свідомості, ні за
концептуальністю своєї по8
літики щодо сусідів, ні за
ступенем інтегрованості в
світові, конкретно західні
економічні, політичні та вій8
ськові структури, продов8
жуючи, до останнього часу,
немов ігнорувати саму при8
сутність Польщі в міжна8
родній політиці. "Перелом
в польсько8російських від8
носинах може відбутися
тільки в тому випадку, як8
що одна зі сторін капіту8
лює"
(Є.Новаковський,
TVP83, передача "Tygod8
nik", 07.10.06).
Однак попри всі зусилля
східна політика, що прово8
диться, так і не вирішила
стратегічне з погляду безпе8
ки Польщі питання: яким
чином сприяти зміцненню
незалежності колишніх рес8
публік СРСР і одночасно
просувати польсько8росій8
ське примирення. А досвід
останніх 20 років (віднов8
лення незалежності, еконо8

мічні війни, "помаранчева"
революція, російсько8гру8
зинський конфлікт і т. п.)
показав: чим більше Поль8
ща підтримує право країн
Східної Європи і Південно8
го Кавказу на самовизна8
чення вектора внутрішнього
розвитку та зовнішньої по8
літики, тим гострішою стає
криза між Варшавою і
Москвою.
Проте насправді припи8
нення взаємних суперечнос8
тей між слов'янами можли8
во за умови визнання, відпо8
відно до концепції Меро8
шевського8Гедройца (основ8
ні тези: визнання східними
сусідами поляків не росіян,
а українців, литовців і біло8
русів, і необхідність нала8
годження діалогу з ними),
першими двома післявоєн8
ного східного кордону Поль8
щі остаточним і право трьох
останніх на безумовну не8
залежність і автономність
(Ю. Мерошевський, "Поль8
ська Ост8політик", журнал
"Kultura", 1973 р.). Це доз8
волить знайти вирішення і
внутрішньопольському па8
тернальному конфлікту між
головними
політичними
концепціями державної ос8
віти: національною (Р. Дмов8
ський) і федеральною
(Ю. Пілсудський).
Значущість цих концеп8
цій в польському істебліш8
менті не єдина причина бур8
хливого обговорення насе8
ленням країни виступів
"пястовичів" і "ягеллонови8
чів", а нині "європеїстів" і
"традиціоналістів". Нині, в
силу, як мінімум, чотирьох
основних чинників змінило8

ся саме середовище безпеки
Польщі. По8перше, процес
політичних і економічних
перетворень в країнах Схід8
ної Європи та Південного
Кавказу привів до станов8
лення диктатур чи безнадій8
но сповільнився, тому не
можна вважати реальним
виконання ними критеріїв
членства в ЄС і НАТО в не8
далекому майбутньому. По8
друге, процес європейської
інтеграції знаходиться, як
внутрішньо, так і зовнішньо,
в кризовому стані. До цих
пір не зовсім зрозуміло,
яким чином розвиватимуть8
ся відносини між німецько8
французьким центром і пе8
риферіями в рамках ЄС від8
повідно до Лісабонського
договору. Також неясно, в
якому напрямі розвивати8
муться відносини між ні8
мецько8французьким і аме8
риканським центрами в
рамках Північноатлантич8
ного альянсу. Питань не
викликає лише факт, що в
обох організаціях немає зго8
ди щодо ухвалення нових
членів, причому будь8яких.
По8третє, США скорочують
свою присутність в Європі.
Вони не займатимуться
програмою перетворення
пострадянського простору
через світову економічну
кризу, що вибухнула, проб8
леми з власною економікою,
ускладнення ситуації в поя8
сі країн від Ізраїлю до Па8
кистану і набуття Китаєм
ролі глобального гравця.
По8четверте, Росія довела,
що заради реалізації своїх
регіональних домагань вона
готова використовувати вій8

ськову силу повіривши в її
всемогутність.
Тому, щоб оцінити силу
суперечностей в польському
суспільстві, необхідно виді8
лити на основі аналізу сис8
темної публічної взаємодії
основні тези протиборчих
еліт, які зводяться до нас8
тупного.
Доказом наступаючої пе8
реваги європеїстів можна
вважати дворічне проведен8
ня східної політики урядом
Д. Туска, який з самого по8
чатку своєї роботи відмо8
вився піднімати питання
минулого в польсько8росій8
ських відносинах в політич8
ному, економічному і тим
паче юридичному сенсі. Во8
но демонструє готовність до
поступок Росії в галузі енер8
гетичної торгівлі (продов8
ження контракту з Газпро8
мом до 2037 р. і збільшення
кількості закупівель енерго8
носіїв попри позиції поль8
ського концерну PGNiG з
цих питань), утримується
також від дій відносно схід8
них сусідів ЄС, які могли б
викликати невдоволення в
Москві: запропоноване Вар8
шавою і Стокгольмом "Схід8
не партнерство" не згадує
про членство країн8адреса8
тів (Азербайджану, Вірменії,
Грузії, Білорусі, Молдови та
України) в ЄС, а прем'єр8
міністр Д. Туск публічно ди8
станціювався від місії Пре8
зидента Л. Качинського в
Тбілісі 12.08.08 р. Рівноваж8
ними і, мабуть, останніми
діями у відповідь євроскеп8
тиків8традиціоналістів мож8
на вважати ініціацію поль8
ським міністром Р. Сікор8
ським (осінь 2008 р.) збли8
ження ЄС8Білорусь і його
візит до Кишинева (липень
2009 р.) напере8
додні достроко8
вих парламент8
ських виборів. То8
му закріплення
успіху європеїстів
багато в чому за8
лежатиме від то8
го, чи зуміє Росія
відчутно компен8
сувати Польщі її
поступки. Проте

для них це не головне, адже,
по8своєму, такий розвиток
подій визначає слабкі сторо8
ни їх позиції: першочергову
роль, з погляду розвитку
польської східної політики,
відіграє готовність україн8
ської та іншої східноєвро8
пейської влади до модерні8
заційного ривка і розвиток
подій усередині ЄС і НАТО
з урахуванням історично не8
минучого конфлікту з Ні8
меччиною провідників ідей
"пястовичів".
Тому катинські заходи не
являлися вирішальною дією
з налагодження добросусід8
ських відносин між цими
двома країнами. Польські
очікування – принесення
офіційних вибачень, а також
розкриття засекреченої час8
тини катинського архіву й
передача польській стороні
"білоруського досьє" – не
виправдалися. Перше не
зроблене з принципових
міркувань – це означає полі8
тичну смерть будь8якого ро8
сійського лідера. Друге ж
пояснювалося проблемами
зі зняттям грифа "таємно" і
фізичною відсутністю в ро8
сійських архівах білорусь8
кого списку. А сама позиція
прем'єр8міністра Росії В.
Путіна, який відмовився
"покладати провину за ці
злочини на російський на8
род", викликала в поляків, з
причини особливостей наці8
онального мислення і са8
мосвідомості, нерозуміння
такого принципу відсутнос8
ті державної та національної
відповідальності. Тому всі
основні польські політичні
сили висловилися про цей
захід з неприхованим скеп8
сисом, в т. ч.: Б. Коморов8
ський ("Громадянська плат8
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форма"); один із основних
лідерів традиційно більш
доброзичливо налаштова8
них до Росії лівих сил В. Чи8
мошевич; представники Інс8
титуту національної пам'яті,
які мають великий вплив на
польську громадську думку,
особливо в політичному се8
редовищі тощо. Тобто щодо
Польщі були зроблені прос8
то масштабні жести, проте
помічені польською громад8
ськістю (що свідчить про
вдалу інформаційну акцію з
російського боку), тим паче,
що її очікування в цих пи8
таннях, завдяки нинішній
російській політиці, тільки
зростають і будуть обов'яз8
ково додатково задоволені
для психологічного закріп8
лення проведеної PR8ком8
панії. І коли б не дії росій8
ської держави відразу після
Смоленської трагедії, сила
русофобії в Польщі збіль8
шилася б у кілька разів, по8
дібно до того, як це було у
вересні 2009 р. після візиту
В. Путіна до Гданська. Адже
уряд Росії спробував за до8
помогою таких заходів вза8
галі позбавитися самої
проблеми Катині, яка сприй8
мається як така, що заважає
розвитку нормальних діло8
вих відносин, особливо на
тлі підписання Росією та
Польщею довгострокових
газових контрактів. Тому
дана акція була спрямована
тільки на те, щоб предста8
вити Росію як демократич8
ну державу, яка навіть спри8
яла, через запрошення
В. Ярузельського до Мос8
кви на святкування 658х
роковин Перемоги над фа8
шистською Німеччиною,
внутрішньопольському
примиренню.
Та й для Росії також неод8
нозначний внутрішньодер8
жавний аспект події, що від8
булася. У наявності неуз8

Європеїсти
Будьяка компромісна політика ЄС сильні
ша за найамбітнішу національну політику. То
му політична та економічна вага Польщі на
міжнародній арені не залежить від характеру
відносин між Варшавою з одного боку, і Киє
вом, Тбілісі, Мінськом з іншого, враховуючи,
що не всі вони готові визнати в Польщі ре
гіонального лідера. А умовами зміцнення по
зиції Польщі на схід від ЄС є перебування її в
групі європейських державлідерів і норма
лізація відносин з Росією.
Політична та економічна модель, властива
країнам ЄС, не буде прийнята її східними су
сідами незалежно від готовності ЄС до роз
ширення. Тому розширення ЄС/НАТО без
урахування внутрішніх обставин в країнах
претендентах негативно впливає на готов
ність, зокрема, української влади впровад
жувати непопулярні, але дуже необхідні еко
номічні та політичні реформи. Тому запро
шення, наприклад, Грузії до Північноатлан
тичного альянсу ослабить його, а поки в
Україні більшість населення проти вступу в
НАТО, то не слід взагалі піднімати це питан
ня. До того ж необхідно робити висновки з
того, що беззастережне сприяння Польщею
євроатлантичної інтеграції України супро
воджується зростанням українського шові
нізму, зокрема з антипольським відтінком.

Зрештою Росію можна розглядати як учас
ника інститутів європейської інтеграції, в т.ч.
і у сфері безпеки.
США не розділяють позиції Польщі віднос
но майбутнього пострадянського простору.
Тому вплив Варшави у Вашингтоні визнача
тиметься станом польськонімецьких відно
син. А східна політика періоду 19892008
рр., насправді, була інструментом визначен
ня статусу Польщі в Європі, а не перетво
рення країн Східної Європи і Південного Кав
казу. Тому при її плануванні треба приймати
горизонт в 3040 років і не розраховувати на
безпосередні результати.
Росія слабка і дії Польщі нині – це страте
гічна пауза. А незалежність Литви, Білорусі
та України не вирішує всіх проблем безпеки
Польщі
Відносини Берліна і Парижа з Москвою на
багато краще налагоджені, ніж із Варшавою.
Тому з ними треба рахуватися.

Східна політика Польщі не стосується країн
пострадянської Азії, їх варто розглядати лише
як потенційних постачальників вуглеводнів.
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Традиціоналісти
Європа готова рахуватися з Поль
щею тільки як з регіональним ліде
ром. А заморожування східної полі
тики Польщі приведе її до втрати
суб'єктності на міжнародній арені.
Тому вона не повинна обмежуватися
роллю виконавця франконімецько
го проекту Європи.

Польща повинна прагнути створи
ти "європейську перспективу" краї
нам Східної Європи та Південного
Кавказу незалежно від внутрішньо
єесівського консенсусу тому, що во
на є єдиним стимулом, здатним про
сунути в них структурні реформи. Не
можна жертвувати розширенням ЄС
через страх втрати підтримки Вар
шави Брюсселем. У разі відмови ЄС
від розширення у його сусідів запа
нують радянські схеми відносин між
владою і суспільством, владою і біз
несом, і всередині влади, що приз
веде до соціальної і економічної нес
табільності на східному кордоні ЄС.
Тим паче, що Росія ігнорує інтелекту
альну гру ЄС відносно східних сусідів
і віддає перевагу грубим силовим ді
ям. Тому єдиною адекватною відпо
віддю з боку Брюсселя може стати
обіцянка ухвалення нових членів.
Членство Росії в ЄС/НАТО приведе
обидві організації до паралічу.
"Східне партнерство" необхідно
розглядати виключно як переддень
для геополітичної перебудови на
схід від нинішнього ЄС. Інакше впро
довж 23 років Київ прийме пропози
ція Москви брати участь в реінтегра
ційному проекті на пострадянському
просторі.

Російський неоімперіалізм є вик
ликом для безпеки Польщі та вима
гає жорсткої реакції.
З урахуванням російської актив
ності в Європі через проростання в її
інфраструктури і готовності західно
європейських країн йти через це по
ряду питань на співпрацю з Росією і
поступки, найважливішою метою
польської політики оголошується
протидія формуванню пан'європей
ських осей партнерства за участю
Москви.
Країни Центральної Азії знаходять
ся серед адресатів польської східної
політики.

годженість дій уряду з гро8
мадською думкою. А це оз8
начає активізацію відносин
західноєвропейських еконо8
мічних еліт із російськими
за допомогою польських, по8
чаток яким поклав Н. Сар8
козі в 2002 р. І такий діалог
має дуже важливі наслідки
для російського співтова8
риства. По8перше, сама тема
Катині поступово стає важ8
ливою і для внутрішньоро8
сійського діалогу, хоча оцін8
ки цієї події дуже різні. По8
друге – це пов'язання ка8
тинських подій із загальною
темою сталінських репресій,
які болюче сприймаються
російською громадською
думкою, з метою "очищен8
ня" самої системи управлін8
ня колишньою радянською
державою, збереження і роз8
витку великодержавного мі8
фу на основі ідеї, що прихід
диктатури – природне яви8
ще і це вирішення більшості
проблем "демократії", що
накопичилися. По8третє –
моральний бік трактування
фактів, з якими символічно
солідаризувався російський
уряд. Це порушення най8
важливішого дипломатич8
ного принципу взаємності.
По суті, Росія погодилася з
польським трактуванням
тих подій, повністю відмо8
вившись від будь8якої своєї
точки зору (виключаючи
сам факт захоплення тери8
торії Польщі в 1939 р. в ре8
зультаті П'ятого розділу Ре8
чі Посполитої), яка історич8

но, загалом, була справедли8
ва. Адже Радянський Союз
зайняв тоді не власне Поль8
щу, а ті простори, захоплені
в 1920 р., які самі поляки на8
зивають "Кресами" – по суті
колоніальні території на за8
хідноросійських землях, де
поляків перебувала невели8
ка кількість, а місцеве авто8
хтонне східнослов'янське
населення було повністю
позбавлене будь8яких націо8
нальних прав, порушуючи
визнані самою ж Польщею
умови окупації. Тому почат8
ковим пунктом трагедії мож8
на вважати польську агре8
сію і захоплення величезних
непольських земель на сході
з подальшим дуже жорст8
ким утиском місцевого на8
селення, чиї національні
права зневажалися окупан8
тами (навіть у європейській
пресі Польщу того періоду
називали "гієною Європи").
Страчені польські офіцери
входили в керівний склад
окупаційної армії, а завдан8
ня повернення захоплених
Польщею східнослов'янсь8
ких земель об'єктивно стоя8
ло перед СРСР для забезпе8
чення власної безпеки. І те,
що її вдалося вирішити не
через довгу фронтову війну
із загибеллю великої кіль8
кості солдатів і мирних жи8
телів, а через швидку і май8
же безкровну, порівняно,
операцію – великий успіх
Радянського Союзу. Адже
польське захоплення цих
самих територій, яке пере8

дувало цьому, було криваві8
шим. І більше того, перемога
в тій війні та величезні тери8
торіальні захоплення до цих
пір становлять предмет гор8
дості поляків.
Правильній оцінці цих по8
дій, як уже згадувалося, за8
важає "братсько8слов'янсь8
кий міф" – свого роду куль8
турний комплекс, який ак8
тивно використовувався в
радянській політиці, який
був покладений в основу і
нинішніх катинських захо8
дів, оскільки російська полі8
тична еліта, через відчуття
самозбереження, вимушена
продовжувати виходити з
того самого комплексу ідей і
не відмежовуватися від ра8
дянського імперіалізму поп8
ри те, що Польща повністю
відмовилася від "братсько8
слов'янських" почуттів до
Росії. Таке потурання поль8
ському односторонньому і
надто ворожому погляду
відносно зрівнювання ні8
мецької та радянської оку8
пації Польщі, без справ8
жнього міжнаціонального
примирення, дуже небез8
печне, в т.ч. і для України, і
принесе немало складнощів
в майбутньому її економіці
та політиці. Позиція Росії
мала зводитися до принци8
пу якісного розведення цих
подій: засудження розстрілу
військовополонених поль8
ських офіцерів, але одночас8
на вимога від Польщі засуд8
ження і самої польської оку8
пації західних земель Украї8
ни та Білорусі – рівної мі8

рою злочинної, як і подаль8
ша німецька окупація Поль8
щі та великої території
СРСР (до цього ж мала зво8
дитися і історія польського
поводження з радянськими
військовополоненими). Ад8
же обидва агресори на цих
територіях – і Польща, і Ні8
меччина – були, на відміну
від СРСР, національними
державами, а тому їх народи
несуть всю повноту відпові8
дальності за вчинені тоді дії.
"Правда" про Катинь стала
одним із міфів, на якому
заснована незалежна Поль8
ща. А це – переконаність по8
ляків у правильності старої
агресивної східної політики,
і одночасне паралельне від8
чуття себе її безневинними
жертвами. Цей міф став аб8
солютно панівним у Польщі
й яскраво проявляється в її
сучасній східній політиці.
Тому хороші відносини між
Росією і Польщею можуть
виникнути тільки при появі
позиційного діалогу, до яко8
го поки що обидві сторони
абсолютно не схильні, адже
він можливий лише за на8
явності критичного погля8
ду на власне минуле, за
компромісів і обопільній по8
вазі сторін. Але є й інший
шлях – прийняття минуло8
го через взаєморозуміння,
а цього немає навіть в ін8
тенції.
Завершальну частину
статті читайте
в наступному номері "З.С."
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ДИПЛОМАТІЯ

Імідж —
польською “візерунок”

Людмила БУБЛИК,
ІІ Секретар Посольства
України в Республіці
Польща
Англійське слово «image»
різними мовами передаєть8
ся по8різному. Навіть визна8
чення цього поняття знач8
ною мірою різниться залеж8
но від країни (читай – мен8
тальності). Відкрити для по8
рівняння Вікіпедію україн8
ською мовою (майже дос8
лівний переклад з росій8
ської) і такий самий ресурс
польською. Для українця
пояснюється, що імідж — це
штучна імітація або подання
зовнішньої форми будь8яко8
го об’єкта, особливо особи.
Причому, цей образ форму8
ється в громадській чи інди8
відуальній свідомості засо8
бами масової інформації і
психологічного впливу. Ав8
тори статті у Вікіпедії напо8
лягають, що імідж створю8
ється з метою формування у
масовій свідомості конкрет8
ного ставлення до об’єкта.
Тобто насправді я бридка й
зелена, але ти думай, що бі8
ла та пухнаста, бо так треба
думати… Бо я хочу, щоб ти
так думав.
Натомість, у польсько8
мовній Вікіпедії вважаєть8
ся, що візерунок (тут поля8
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ки, як і в багатьох інших ви8
падках знайшли «своє» сло8
во, щоб не дублювати анг8
лійського) — це відображен8
ня, портрет, уявлення, який
є (увага!) результатом су8
б’єктивного
сприйняття
особи або речі автором того
зображення.
На перший погляд, різни8
ця невелика, однак, захова8
на вона в суті — в одному
випадку це пігулка, яку нам
пропонують (чи навіть спо8
нукають) ковтнути, в іншо8
му ж передбачається наша
участь, наше сприйняття,
наші висновки.
Пригляньмося ближче до
створення цього візерунку в
Польщі настільки, наскіль8
ки дозволить майже п’яти8
річний досвід спостережен8
ня не зовсім збоку і не до
кінця зсередини.
Від початків незалежності
Польщі (понад 90 років)
державні структури приді8
ляють значну увагу та ре8
тельно працюють над розбу8
довою та підтримкою пози8
тивного іміджу своєї держа8
ви за кордоном. Одразу зас8
терігаю, якщо хтось запитає,
які ж конкретні результати
цієї тривалої роботи, я не
матиму що сказати. Бо як
можна оцінити, скільки не8
гативних статей не було
надруковано, скільки кни8
жок, у яких описуються зло8
чини поляків під час війни
(і не тільки), не було випу8
щено, скількох анекдотів
про злодюжок не було ство8
рено й сотні разів переказа8
но з уст в уста, скільки разів
не вжито звороту «ти — по8
ляку» зі зневагою в голосі…
Можна лише побачити те,
що бачимо сьогодні, — візе8
рунок Польщі вже не є тим
стереотипним, яким був
(переважно в сусідніх краї8
нах) ще на початку 908х ро8

ків, коли пересічний поляк
асоціювався виключно з ту8
рецькими джинсами і пома8
дою, яку в нього можна було
купити, їздив той поляк
тільки «малюхом» (братом
нашого горбатого «запорож8
ця»), доверху завантаженим
українськими яйцями, часто
скуповував у львівських
ювелірних магазинах золоті
вироби і часом ковтав їх,
щоби так перевезти через
кордон і не віддати пильній
митниці.
Сьогодні Польща (чи не
єдина в Євросоюзі) пережи8
ла фінансову кризу без ве8
ликих негативних наслідків
для своєї економіки, сьогод8
ні глядачі телеканалу CNN в
Німеччині, Великобританії
та Франції вважають, що
Польща є однією з європей8
ських країн, які найшвидше
розвиваються, привабливим
місцем для туристичних по8
дорожей та інвестицій (!).
Сьогодні в керівних євро8
пейських структурах пра8
цює близько 600 поляків, а
Єжи Бузек є Президентом
Європейського парламенту.
Сьогодні польська діаспора
гуртом приходить голосува8

ти на вибори у закордонних
виборчих округах, при тому,
що відстані до виборчих
скриньок часто8густо вимі8
рюються сотнями кіломет8
рів. Поляки активно голосу8
ють навіть під пальмами —
на відомих курортах, куди
вони виїжджають цілими
родинами відпочивати. Са8
ме ця робота зі створення
позитивного
візерунку
Польщі у світі змусила за8
мислитися не лише грома8
дян країни, де розповідають
про нинішню Польщу, її до8
сягнення в галузі економіки,
науки, культури, а й перео8
цінити самими поляками
бачення себе в сучасному
світі. Тут пройшла перевірку
практикою старовинна муд8
рість — ніхто не поважатиме
тебе, якщо сам себе не пова8
жатимеш.
Робота з формування та8
кого позитивного візерунку
Польщі у світі ведеться ба8
гатопланово, але основну
роль у цьому процесі відіг8
рає дипломатична діяль8
ність Міністерства закор8
донних справ Республіки
Польща, зокрема, через цілу
мережу програм і заходів.

Президент України Віктор Янукович зустрівся з головою
Європейського парламенту Єжі Бузеком у Брюселі
в березні 2010 року

Поляки активно голосують у другому турі виборів президента

Найновіші з таких про8
грам: Східне партнерство
(польсько8шведський про8
ект, скерований на зміцнен8
ня співпраці ЄС зі східними
сусідніми державами) та
Польська допомога (проект,
який передбачає допомогу
країнам, що розвиваються, у
їх прогресі, а також підтрим8
ку в галузі розбудови та
зміцнення демократії, моні8
торингу та оцінки ситуації з
дотримання прав людини та
основних свобод громадя8
нина, зміцнення незалеж8
ності інституцій громадян8
ського суспільства).
У МЗС спеціально ство8
рено Департамент публічної
дипломатії та культури, го8
ловним завданням якого є
підтримка заходів та матері8
алів, які створюють „промо8
ушен” Польщі за кордоном.
Лише для прикладу, річний
бюджет цього одного депар8
таменту становить приблиз8
но 18 000 000 дол. США.
На веб8сторінці Сейму РП
можна побачити, що МЗС,
Міністерство культури і Мі8
ністерство економіки виді8
ляють щороку значні суми
на промоційні проекти.
Кошти призначаються на ді8
яльність у Польщі та за кор8
доном. Частина грошей від8
разу надається закордонним
дипломатичним установам,
серед яких не лише посольс8
тва і консульства, а й Поль8
ські інститути (їх у світі 20).
Кожного року МЗС визна8
чає провідну тему, над якою
працюватимуть наступного

року. Наприклад, 2009 року
пріоритетом була 208та річ8
ниця «Солідарності», у
2010 р. — творчість Ф.Шопе8
на. Усі промоційні проекти,
які реалізовуватимуть впро8
довж року дипломатичні
представництва, мають бути
певним чином пов’язані з
провідною темою року. Так,
поступово, впродовж кіль8
кох чи навіть кільканадцяти
років, Польща показується
за кордоном зі всіх боків (іс8
торія, культура, економіка).
А твори польських класиків
і сучасних майстрів слова
книжка за книжкою перек8
ладаються всіма мовами сві8
ту і стають надбанням ін8
ших культур. Міцкевич,
Словацький, Ґрохоля і Ста8
сюк починають говорити
українською, французькою,
корейською і угорською, на8
віть якщо вони свого часу
таким не грішили. Причому,
не всі відразу, і не всіма мо8
вами поспіль. Експерти оці8
нюють і пропонують, кого
перекладати в тій чи іншій
країні, кажучи жорсткою
мовою економіки — що сьо8
годні тут купуватиметься.
Обов’язковим стабільним
проектом, який щороку фі8
нансується з коштів МЗС
Польщі на промоційну ді8
яльність, є навчальні візити.
У цьому напрямі МЗС має
підписані відповідні угоди з
установами та інституціями,
через які й реалізовуються
ідеї. Журналістів, експертів і
науковців із різних країн
світу запрошують до Поль8

щі (переважно на три дні).
Довелося вже неодноразово
зустрічатися з українськими
гостями у Варшаві, чути про
їхні поїздки до інших поль8
ських міст. Запрошені ма8
ють можливість не лише
ближче познайомитися з
країною, про яку пишуть,
яка є предметом їхнього
дослідження чи зацікавлен8
ня, вони також зустрічають8
ся як із представниками
польської влади, так і зі сво8
їми колегами за фахом.
Через установи, з якими
підписано угоди, МЗС долу8
чається до організації поїз8
док іноземців8вихідців з
Польщі на землі їхніх бать8
ків і дідів, до колишніх кон8
центраційних таборів, які
волею обставин були ство8
рені на польській території, і
де знищували представни8
ків усіх народів і релігій. До
речі (що вже не знаходиться
в компетенції МЗС, але су8
воро дотримується), тут на8
віть не може бути мови,
щоб, наприклад, до Холма
(як сьогодні до Львова, Ка8
м’янця8Подільського чи Кре8
менця) приїхав гід8екскур8
совод зі Львова зі своєю гру8
пою і ходив містом — розпо8
відав, як перший українсь8
кий король Данило Галиць8
кий збудував тут у ХІІІ ст.
свою фортецю, що це була
столиця Галицько8Волин8
ського князівства, яке в пе8
ріод свого розквіту та най8
більшої сили простягалося
від Вісли аж до Дніпра.
МЗС через установи та
інституції, з якими тісно
співпрацює, дуже активно
займається роботою з мо8
лоддю, розуміючи, що мо8
лодь не знаходиться (але
могла би, якщо не звертати
уваги) під впливом стерео8
типів їхніх предків, які ма8
ють негативні спогади від
часів перебування на тери8
торії Польщі. Тому молодим
гостям з8за кордону показу8
ють також сьогоднішню
Польщу, її здобутки та де8
мократичні засади.
Отже, Міністерство за8
кордонних справ сприймає
навчальні візити і ознайом8

лювальні поїздки як основу
роботи зі створення пози8
тивного візерунку своєї дер8
жави у світі. Журналісти по8
вертаються до своєї країни і
захоплено пишуть про те,
що вони побачили на власні
очі — не про те, що їм пере8
дано в офіційному прес8ре8
лізі. З’являються книжки
спогадів, путівники, в яких,
якщо й згадується історія
Польщі, то показано головні
позитивні віхи її багатовіко8
вого формування. Повер8
нувшись із такого навчаль8
ного візиту, експерти про8
довжують підтримувати тіс8
ні ділові та дружні контакти
зі своїми колегами з Польщі
вже без допомоги МЗС. У
разі потреби вони отриму8
ють від своїх друзів найсві8
жішу об’єктивну інформа8
цію про ті чи інші події, а не
користуються виключно ін8
формаційними повідомлен8
нями, створеними тими чи
іншими (незалежними чи не
дуже) агентствами.
Ще одним стабільним
проектом, на який щороку
обов’язково виділяються
кошти, є забезпечення без8
перебійної діяльності інтер8
нет8ресурсів МЗС (у тому
числі посольств і кон8
сульств, Польських інститу8
тів). Як можна переконати8
ся на прикладі сторінки са8
мого МЗС або будь8якого з
польських посольств у світі,
коштів на це не шкодують. З
підбору, наповнення і розмі8
щення матеріалів видно, що
кожною сторінкою займа8
ються фахівці. Уся інформа8
ція (крім поточних новин,
які автоматично подаються
з Варшави англійською мо8
вою) перекладена мовою
країни, в якій знаходиться
дипломатичне представниц8
тво, причому видно, що ро8
бив це носій мови, а не по8
ляк, який дуже добре вив8
чив, наприклад, китайську.
Звернути увагу лише на
промоційну сторінку www.
poland.gov.pl, яка діє поль8
ською і ще вісьмома найу8
живанішими мовами світу.
Тут є все, що може цікавити
іноземця (у тому числі й ді8
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тей) про Польщу. Працюю8
чи над вдосконаленням або
зміною (як вдалося заува8
жити, кожні три роки) виг8
ляду сторінки МЗС і супут8
ніх порталів, поляки прит8
римуються переконання, що
це не настільки великі кош8
ти й настільки великий удар
по іміджу Польщі міг би бу8
ти в разі занедбання, що во8
ни ніколи не заощаджують
на фінансах для інтернет8
сторінок МЗС і представ8
ництв у світі. Сьогодні, в до8
бу Інтернету, веб8сторінка мі8
ністерства чи представницт8
ва є обличчям держави вдо8
ма чи у країні перебування.
Якщо відійти зовсім тро8
хи від загальнодержавних
справ, то хотілося б зазначи8
ти, що на сьогодні у Польщі
кожне село та кожна школа
мають свою сторінку у сві8
товій мережі. Цікаво б знай8
ти… Але ні, це не предмет
нашого дослідження. Нехай
собі моя школа спокійно
спить на літніх канікулах. А
в Польщі у період літніх та
зимових канікул у школах
за кошти органів місцевого
самоврядування організову8
ють безкоштовні акції «Літо
в місті» та «Зима у місті», де
діти можуть приходити (як8
що батьки працюють, а до
дідуся з бабусею в село не8
має можливості поїхати) на
цікаві заняття, походи в кі8
но, театр, на екскурсії по
місту, до басейну, до зоопар8
ку, до пожежних, до поліції
та інших важливих міських
служб. Дітей двічі на день
годують і забезпечують без8
коштовним проїздом у гро8
мадському транспорті. Але,
здається, ми вже зовсім від8
хилилися від курсу на візе8
рунок держави у світі.
Побіжно треба згадати та8
кож про дрібну іміджеву
продукцію та інші промо8
ційні матеріали, які, образно
кажучи, цілими вантажівка8
ми відправляють до дипло8
матичних представництв. А
якщо у цифрах, то за рік та8
кої продукції до посольств,
консульств і Польських інс8
титутів можуть вислати на8
віть пару сотень тонн. Тут
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Цикл вінницьких концертів, присвячений 200річчю
від дня народження Фредеріка Шопена, відбувся цього року
за підтримки Польського Інституту в Україні

мають на увазі кулькові руч8
ки, календарі, записники,
компакт8диски, ялинкові
прикраси, кераміку, прис8
трої USB, афіші, інформа8
ційні проспекти, горнята,
магніти на холодильник та
мільйон всього іншого з
польською символікою, що
тільки можна собі уявити як
дрібний подарунок, який до
нічого не зобов’язує, а є ми8
лою згадкою і інформацією
про сусідню (чи далеку)
державу Польща. Якщо
дипломат чи співробітник
польської культурної уста8
нови за кордоном дарує ке8
рамічні вироби чи шовкові
хустки, розписані майстра8
ми вручну, ялинкові прик8
раси та інші твори декора8
тивно8прикладного мистец8
тва, то до виробу завжди до8
лучено картку з короткою
інформацією про багату іс8
торію закладу, в якому вико8
наний продукт, чи історію
використаних узорів та ін.,
щоб обдарованій людині по8
казати багатство традицій
польської культури та мис8
тецьку цінність отриманого
подарунку.
Найбільш класичною і ді8
євою інституцією просуван8
ня польської культури за
кордоном
залишаються
Польські інститути, діяль8
ністю яких керує також
МЗС. На сьогодні їх є 20. У
кожному такому інституті

працює по 6–8 осіб, серед
яких обов’язково є науко8
вий експерт, делегований з
Польщі, та 2–3 місцевих
експерти, які професійно
володіють мовою та знають
ситуацію в країні перебу8
вання, мають налагоджені
контакти в місцевих куль8
турних середовищах. До ро8
боти в таких установах зав8
жди запрошують фанатів
своєї справи. Вони мають
добре знати мистецькі кола
країни, в якій працюють,
відмінно знати і любити
свою культуру, щоб мати
змогу іншим представити її
так, щоб людина, якщо не
відразу
полюбила,
то
обов’язково щоб зацікави8
лася і хотіла більше довіда8
тися про країну Польща.
Польські інститути збира8
ють навколо себе «прияте8
лів» серед студентів і викла8
дачів факультетів полоніс8
тики та славістики вищих
навчальних закладів, органі8
зовують приїзди та лекції
(майстер8класи та ін.) поль8
ських науковців до країни
перебування, щоб іноземна
молодь могла спілкуватися
з відомими науковцями,
митцями, експертами з різ8
них галузей економіки та
суспільного життя Польщі,
а ті, у свою чергу, щоб зали8
шили свій слід у процесі ви8
ховання тієї молоді.
Крім МЗС, підтримку

Польським інститутам
у світі надають інсти8
туції культури, які зай8
маються міжнародною
співпрацею, зокрема,
Польський інститут
кіномистецтва, Інсти8
тут книжки, Театральний
інститут, Національний інс8
титут Ф.Шопена, Інститут
Адама Міцкевича, Міжна8
родний центр культури у
Кракові, Польське агент8
ство інформації та закор8
донних інвестицій, Поль8
ська туристична організація
(нещодавно розпочала кам8
панію промування Польщі в
CNN) та інші. Тут уже
йдеться про комплексний
підхід до промування поль8
ської культури за кордоном.
Адже експерти вважають,
що 90% промоції держави
проходить саме через куль8
туру, і вже лише решта 10%
— через засоби масової ін8
формації та інше.
Про роботу Інституту
Адама Міцкевича, який по8
чав працювати у 2000 р. в
результаті домовленості між
Міністерством закордонних
справ і Міністерством куль8
тури і національної спадщи8
ни Польщі, можна і варто
написати окрему книжку,
яку без перебільшення годи8
лося б назвати «Підручник з
успішної промоції Польщі
за кордоном». Дотепер, тоб8
то за десять років діяльнос8
ті, він реалізував близько 3
тисяч проектів (сезони та
фестивалі польської культу8
ри, фільми, виставки, кон8
церти) у 258ти країнах. На
переконання організаторів
(МЗС та МКіНС) та запаль8
ного керівника Інституту
А.Міцкевича Павла Поторо8
чина, культурна дипломатія
є відносно недорогим задо8
воленням, але приносить
фантастичні результати —
як економічні прибутки, так
і політичні дивіденди. Якщо
ж до роботи такої інституції
долучити зусилля вітчизня8
них туроператорів, то успіх
проекту під назвою «пози8
тивний імідж нашої країни у
світі» гарантований. Поруч
із культурними заходами,

зазначу лише, що інтернет8
сторінку Інституту Адама
Міцкевича відвідує 15 тисяч
осіб щодня (4 млн. на рік).
Інститут книжки, про ро8
боту якого згадувалося ви8
ще, спонсорує переклад і ви8
давництво вітчизняної літе8
ратури іноземними мовами.
Інститут оплачує поїздки
видавців і перекладачів до
Польщі, німецькою та анг8
лійською мовами видає ка8
талог «Нові книжки з Поль8
щі», а також адмініструє Пе8
рекладацьку програму, ме8
тою якої є заохочення і фі8
нансова підтримка перекла8
дів польської літератури
іноземними мовами. Ре8
зультатом роботи Інституту
на сьогодні є видання сотень
найменувань книжок у світі,
найбільше — в сусідніх із
Польщею країнах.
Польські інституції та
урядові організації, які зай8
маються культурою, ведуть
цілий ряд проектів, які опо8
середковано чи безпосеред8
ньо пов’язані з промуван8
ням польської культури у
світі. Так, наприклад, щоро8
ку Міністр закордонних
справ Польщі вручає кіль8
ком вибраним іноземним
науковцям,
літераторам,
реставраторам, культурним
діячам дипломи за прому8
вання Польщі у світі та збе8
реження польської культур8
ної спадщини. Встановлено
також нагороди за кращу
статтю, книжку, художній
твір про Польщу та двосто8
ронні відносини (наприк8
лад, українсько8польські).
Відбувається Конкурс імені
Єжи Ґедройця, в якому бе8
руть участь наукові роботи
на польську тематику або
про двосторонні відносини.
Національний
центр
культури у Варшаві цього
року закінчив уже дев’ятий
тур стипендійної програми
Міністра культури «Ґауде
полонія», в якій щороку бе8
руть участь сорок молодих
науковців і митців із сусід8
ніх країн — Білорусь, Вірме8
нія, Росія, Казахстан, (а пе8
реважно з України). Молоді
(до 45 років) стипендисти

проводять півроку в Польщі
у різних культурно8мис8
тецьких осередках, де під ке8
рівництвом
досвідчених
майстрів слова, пензля, до8
лота та інших мистецьких
знарядь праці реалізовують
обраний проект. Така прог8
рама не лише дозволяє мо8
лодим талантам втілити
свою мрію, свій творчий за8
дум, а також гарантує нала8
годження тісних дружніх
контактів, завдяки яким по8
тім (уже без участі офіцій8
них структур, або під їхнім
почесним патронатом) від8
буваються міжнародні фес8
тивалі, конкурси, концерти,
на яких Польща має можли8
вість представити свою су8
часну культуру.
Польща значну увагу при8
діляє музейній справі, яку
хоче підняти до рівня Захід8
ної Європи, США, Канади,
Австралії та Японії, де му8
зеї вважаються символами
культурного та інтелекту8
ального розвитку суспільс8
тва. Щоб об’єднати зусилля
різних музейних та вистав8
кових інституцій, кілька ро8
ків тому Польща долучила8
ся до проведення щорічної
загальноєвропейської Ночі
музеїв, коли останні відкри8
ті в одну з травневих ночей з
18–19.00 до 01.00 (галереї –
до 03.00) для безкоштовного
відвідування зацікавлени8
ми. Силами міст організову8
ється також безкоштовне
транспортування відвідува8
чів громадським транспор8
том до музеїв, виставок і га8
лерей (заздалегідь визначе8
но маршрути, роздруковано
схеми руху з програмою Но8
чі музеїв). Особисто мені
вдалося взяти участь у п’яти
таких ночах (із семи, що від8
булися). Про них можна
розказувати безперестанку.
Хочеться тільки коротко
згадати про транспорт. Міс8
то забезпечує акцію сучас8
ними автобусами, а Това8
риство любителів міського
транспорту вивозить на до8
роги з музейних складів ав8
тобуси і трамваї з початку і
середини минулого століт8
тя. Вони, як і їх сучасні від8

повідники, трудяться цілу
ніч на визначених маршру8
тах, перевозячи бажаючих
від музею до музею. Най8
більші черги, звичайно, зав8
жди стоять там, куди пови8
нен незабаром під’їхати
славний «огірок» — так на8
зивають через їхній вигляд і
місткість автобуси з середи8
ни ХХ століття. Водії та
кондуктори в таких автобу8
сах на прохання пасажирів
охоче розповідають про іс8
торію їхнього «залізного
друга», на якому маршруті
він колись працював, як був
врятований від переплавки
на метал і відновлений ру8
ками самих любителів місь8
кого транспорту.
Сухі статистичні дані пе8
реконливо свідчать, що заці8
кавленість іноземних турис8
тів Польщею прогресивно
зростає з року в рік. Виявля8
ється, для японських і ка8
надських туристів Польща
сьогодні складає фрагмент
ширшої історичної та то8
тожної системи. Траси цих
туристів, як показують дос8
лідження, ведуть через Ві8
день, Прагу, Будапешт, Кра8
ків і щоразу частіше —
Львів. Чи є тут заслуга ді8
яльності згаданих вище інс8
титуцій? Ніхто шляхом ма8
тематичних обчислень не
довів…
Така значна увага в цій
статті була приділена про8
моції країни через культуру
з огляду на те, що, як зазна8

чалося вище, вона (культу8
ра) є найкращим посередни8
ком і мостом між різними
народами і державами. За8
ради справедливості треба
також сказати про інші шля8
хи формування позитивно8
го візерунку Польщі у світі,
яким теж приділяється
значна увага як Міністерс8
твом закордонних справ, так
і культурними установами
та інституціями.
Зупинимося на засобах
масової інформації, які в
Польщі називаються просто
і всеохоплююче — медіа. Де8
кому, можливо, буде цікаво
довідатися, що словом «ме8
діа» поляки окреслюють та8
кож комунальні вигоди: ка8
бельне телебачення, теле8
фон, Інтернет, домофон. Так
от, загальнопольське гро8
мадське радіо має у своєму
складі редакцію для зару8
біжжя, яка готує передачі сі8
мома мовами (польською,
англійською, німецькою, бі8
лоруською, російською, геб8
райською та українською).
Передачі виходять на хви8
лях популярних у цих краї8
нах радіоканалів. Розповіда8
ють іноземним слухачам
про головні політичні, еко8
номічні та культурні події в
Польщі, важливі двосторон8
ні візити, життя відповідної
національної меншини. Фі8
нансує проект також МЗС.
Особливу увагу Польща
приділяє формуванню свого
позитивного іміджу з залу8

Польські танцюристи беруть участь у Дні Європи в Києві
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ченням інтернаціональних
телекомунікаційних мереж.
Телебачення CNN Interna8
tional, починаючи від 2008
року, підготувало 3 програ8
ми, які мали на меті пред8
ставлення Польщі як краї8
ни, привабливої для турис8
тів і закордонних інвести8
цій.
Перший цикл репортажів
про Польщу мав назву «Eye
on Poland» («Погляд на
Польщу»). Упродовж одно8
го тижня глядачі телеканалу
мали можливість дивитися
репортажі про Польщу в пе8
ріод перемін, підготовлені
журналістами CNN. Додат8
ково від понеділка до п’ят8
ниці повідомлення безпосе8
редньо з Польщі надавала
популярна журналістка Фі8
онула Свіні. Серія програм
представила Польщу у різ8
номанітних аспектах життя:
від політики та економіки
до поп8культури і мистец8
тва.
Крім того, Міністерство
закордонних справ Польщі,
Польська туристична орга8
нізації, Польське агентство
інформації та закордонних
інвестицій та авіаперевізник
«LOT» інвестували 600 тис.
дол. США у 635 передач
реклам про Польщу як ди8
намічну країну, де можна
розвивати свій бізнес і гарно
проводити дозвілля.
Польські експерти оціни8
ли цю ініціативу макси8
мально позитивно, наголо8
шуючи, що Польщу почали
визнавати частиною демок8
ратичного, розвиненого, ви8
сокоцивілізованого світу.
У 2009 році телебачення
CNN представило черговий
цикл програм «The New Po8
land», підготовлених з наго8
ди 208ї річниці розпаду ко8
мунізму, які показують
шлях Польщі до перелому у
1989 році та польські досяг8
нення за минуле двадцяти8
ліття. Репортер Фіонула
Свіні інформувала про уро8
чистості та заходи з цієї на8
годи, а журналіст Фредерік
Плайтген показав у серії ре8
портажів зміни від 1989 ро8
ку у політиці, суспільстві,
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економіці та культурному
житті Польщі.
Кульмінаційним пунктом
циклу стала документальна
програма «Autumn of Chan8
ge» («Осінь зміни»), тран8
сляція якої відбулася у 208
ту річницю виборів до Сей8
му, що закінчилися перемо8
гою «Солідарності». Ця пе8
редача нагадала про най8
важливіші події, які призве8
ли до краху комунізму у
1989 році.
Дослідження, проведені
на глядачах CNN у Великоб8
ританії, Німеччині і Фран8
ції, показують, що кампанія
досягла поставленої мети.
Респонденти вважають, що
Польща має багату культуру
(66% випадкових глядачів
CNN та 75% анкетованих,
які дивилися реклами про
Польщу), винятковий імідж
(відповідно 50% і 62%), є од8
нією з країн Європи, що
найшвидше розвиваються,
(49% і 57%), привабливим
місцем для проведення від8
пустки (48% і 60%), а також
пропонує цікаві інвестицій8
ні можливості (42% і 56%).
Трансляція реклам також
спонукала глядачів до відві8
дування Польщі. 58% гляда8
чів CNN, які переглянули
реклами, заявили про ба8
жання приїзду до Польщі.
Цього року CNN підготу8
вало серію програм «World
One», яка представила
Польщу як країну, що має
вплив на долю Європи.
Журналісти телебачення, як
і попереднього року, показа8
ли найбільші міста Польщі,
заохочуючи до відвідання та
інвестування у країну. Крім
того, згадується, що Польща
належить до держав, які пе8
режили світову економічну
кризу з цілком позитивни8
ми результатами. Репорте8
рів зацікавив стан підготов8
ки Польщі до проведення
Чемпіонату Європи у 2012
році. Розповідається про по8
вернення поляків, які зали8
шили країну після вступу
Польщі до Європейського
Союзу у 2004 році. Окрему
увагу присвячено спеціаль8
ним програмам уряду для

20 років тому – реєстрація «Солідарності» у суді.
Лех Валенса з квітами

заохочення повернення сво8
їх громадян, які колись ви8
їхали на заробітки до країн
Західної Європи. У фільмі
CNN ще раз наголошено, що
для польської молоді відчи8
нені всі європейські двері.
Молоді люди мають поїхати
у світ, подивитися, як жи8
вуть і працюють інші, здобу8
ти освіту, знання, досвід і
повернутися до Польщі, де
на них чекають, де потрібен
їхній розум і руки для роз8
будови рідної країни, для її
виведення на вищий рівень.
За дослідженнями самого
телеканалу, прагнення відві8
дати Польщу впродовж най8
ближчих двох років завдяки
цим програмам та реклам8
ним роликам може збільши8
тись навіть удвічі.
Зовсім окремої книжки
заслуговує розповідь про
досвід Польської держави з
підтримки своєї національ8
ної меншини. Зміна держав8
ного устрою в 1989 р. приз8
вела до зміни політики що8
до полонії (польської діас8
пори) та поляків за кордо8
ном. Вибраний у вільних ви8
борах Сенат Республіки
Польща, базуючись на тра8
диціях міжвоєнного періоду,
взяв на себе опіку над поля8
ками, які живуть у діаспорі.
У ті часи найважливішим
завданням була відбудова
довіри незалежницької еміг8
рації до польської влади.
Ішлося про ліквідування по8
ділу, який виник між краї8
ною, керованою попередньо

комуністами, та еміграцією
на Заході, а також опікуван8
ня поляками, які залишили8
ся на території СРСР. Від8
роджений Сенат РП вико8
ристав у цій діяльності пе8
ревірені протягом міжвоєн8
них двадцяти років засоби.
Опіку над полонією від іме8
ні Сенату взяли на себе
Маршал Сенату та Комісія у
справах еміграції та зв’язку
з поляками за кордоном.
Починаючи з 1990 р., опі8
ка над діаспорою носить та8
кож фінансовий характер.
Ця конкретна допомога реа8
лізовується при посеред8
ництві неурядових організа8
цій. Гроші щорічно гаранту8
ються в бюджеті Канцелярії
Сенату. З роками ці кошти
значним чином зросли. Виз8
начено процедури їх виді8
лення. У засіданнях Ком8
плексу полонійних фінансів
беруть участь представники
Міністерства закордонних
справ, Міністерства націо8
нальної освіти, Міністерс8
тва культури та національ8
ної спадщини та Міністерс8
тва науки і вищого шкіль8
ництва.
Відзнаючи важливу роль
ЗМІ в інтеграції полонійних
середовищ та промуванні
польської культури, Сенат
фінансово підтримує діяль8
ність багатьох полонійних
редакцій газет, радіо, теле8
бачення та інтернет8видань.
Фінанси виділяються та8
кож на освітні цілі, а саме,
на підтримку розвитку по8

лонійної і польської
освіти за кордоном,
особливо, через по8
пуляризацію навчан8
ня польської мови та
рідних предметів. На
реалізацію освітніх
завдань призначаєть8
ся приблизно 35%
всього бюджету на
полонію та поляків
за кордоном. Упро8
довж багатьох років
підтримка розвитку
освіти і науки вважа8
ється найважливі8
шим завданням, яке
визначає Сенат для
організацій, що спів8
працюють із поло8
нією.

World Press Photo2009. Роджер Кремерс
(Roger Cremers), Нiдерланди. Зберiгаючи
пам`ять: вiдвiдувачi музеюмеморiалу
ОсвенцiмБiркенау. Польща

Вважається, що поль8
ська діаспора у світі є
реальним і потужним
промотором інтересів
Польщі, отже, сприяє
формуванню такого са8
мого позитивного візе8
рунку держави за кор8
доном.
Хто бачив ажурні ло8
вицькі витинанки; де8
лікатні курпьовські ме8
режива, які, здається,
зіткані з мільйона то8
неньких ниточок; бага8
ті краківські вишиван8
ки, що грають усіма
барвами веселки; стро8
кату опольську керамі8
ку, розмальовану як
барвистий килим, той

розуміє, що візерунок скла8
дається з сили8силенної
дрібних деталей. Якщо за8
бути вирізати один отвір у
витинанці — вона втрачає
симетричність, якщо про8
пустити в мереживі одну
маленьку петельку — воно
розпуститься, якщо у ви8
шиванці покласти один ряд
стібків не в той бік — вона
втратить свою привабли8
вість, якщо недогледіти
якогось кольору при оздоб8
люванні кераміки — весь
виріб зблякне. Так і візеру8
нок держави у світі склада8
ється з мільйона нюансів,
кожен з яких дуже важли8
вий для створення єдиної
стрункої палітри.

85 мільйонів євро – на підтримку
інвестицій у країнах-сусідах ЄС
У липні Європейська комісія вирішила виділити додат8
кові 85 мільйонів євро до бюджету Інвестиційного інстру8
мента сусідства. Кошти, що їх виділено на 2010 рік, дозво8
лять країнам8сусідам ЄС скористатися кредитами від єв8
ропейських фінансових інституцій.
Кредити підуть для залучення інвестицій в енергетику,
транспортну сферу, охорону довкілля та соціальний сек8
тор (наприклад, для побудови шкіл і лікарень). Ці гроші
також допоможуть розвитку малого та середнього бізнесу.
«Нас надихають позитивні результати від роботи Інвес8
тиційного інструмента сусідства протягом останніх двох
років», – коментує подію Єврокомісар з розширення та
Європейської політики сусідства Штефан Фюле.
За його словами, за два роки механізм дозволив залу8
чити до країн8сусідів ЄС 8,5 мільярдів євро. Акцент робо8
ти інструмента – «базові інфраструктурні проекти з водо8
постачання, збалансованої енергетики та міського тран8
спорту, які реалізуються в країнах8сусідах ЄС», – каже
Єврокомісар.

Контекст
Інвестиційний інструмент сусідства (Neighbourhood In8
vestment Facility, NIF) було засновано у травні 2008 року.
Його особливість – у тому, що він надає ґранти країнам8
сусідам для забезпечення більш масштабних кредитів, які
залучаються від європейських фінансових інституцій.
Кредити йдуть на реалізацію великих інвестиційних про8
ектів.
За сім років (2007–2013) у рамках Інвестиційного інс8
трумента сусідства Єврокомісія планує надати сусідам
грантову підтримку в обсязі 700 мільйонів євро.
20078го було надано 50 мільйонів євро, 20088го – 50
мільйонів, 20098го – 85 мільйонів і 20108го – також 85
мільйонів євро. Усі ці внески підтримувалися додаткови8
ми вливаннями від держав8членів ЄС.
Завдяки їм країнам8сусідам вдалося залучити більш
масштабні кредити від фінансових інституцій ЄС.

Ван Ромпей: реформи – запорука поглиблення
двосторонніх відносин між Україною та ЄС
Реформи в Україні –
один із найважливіших
елементів розвитку відно8
син з Європейським Сою8
зом. Таку думку озвучив
Президент Європейської
Ради Герман Ван Ромпей
під час свого візиту до Киї8
ва, що відбувся 9 липня.
«Ми розуміємо, що проб8
леми, з якими зіштовхну8

лася Україна, дуже складні
і часто вимагають політич8
но важких рішень. Проте
такі рішення необхідні, як8
що країна прагне якнай8
швидше повернутися до
стабільного зростання», –
підкреслив Ван Ромпей.
Президент Європейської
Ради схвально поставився
до відновлення співпраці

України з Міжнародним
валютним фондом. Віднов8
лення співпраці «готує
ґрунт для надання 610 млн.
євро макрофінансової до8
помоги Україні з боку Єв8
росоюзу», – наголосив Ван
Ромпей.
Окрім того, сторони об8
говорили питання Угоди
про асоціацію, зони вільної

торгівлі та безвізового ре8
жиму. Президент Європей8
ської Ради відзначив прог8
рес України у цих площи8
нах. «Ми почнемо працю8
вати над переліком зав8
дань, які Україна має вико8
нати для встановлення без8
візового режиму з ЄС», –
відзначив він.

29

ЕКОНОМІКА

Розвитку українсько@китайських
відносин – більш ґрунтовний підхід

На Гонконгівській фондовій біржі

– Ці зустрічі засвідчили
живий інтерес китайських
партнерів до подальшого
розвитку та розширення
багатовекторних зв’язків і
співробітництва з Україною,
– розповів Валерій Коновалюк. – Підтвердженням цьо8
го є те, що наші країни вий8
шли на широкий простір
взаємодії в багатьох сферах
діяльності. Китай – лідер
серед країн Азійсько8Тихо8
океанського регіону, вхо8
дить до першої десятки зов8
нішньоторговельних парт8
нерів України, посів мину8
лого року 68е місце за обся8
гами двостороннього това8
рообігу, в тому числі 48е – за
обсягом експортних поста8
вок, і 68е місце за обсягами
імпорту. Але ми, звичайно,
прагнемо більшого. Щоб не
повторювалися тенденції
минулого року, коли за 5
перших місяців китайський
імпорт зменшився на 56,3%
– до 891,16 млн. дол. США.
Коли лише 0,3% загальної
суми інвестицій в економі8
ку України становили ки8
тайські.
За даними на травень
цього року, торгово8еконо8
мічне співробітництво обох
країн мало позитивну дина8
міку. Важливо підтримувати
і розвивати цей рух. Особ8
ливо на таких напрямах, як
наука, технології, військово8
технічна, космічна галузі,
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Червнева робоча поїздка ук
раїнської парламентської де
легації до Китайської Народ
ної Республіки, яку очолював
народний депутат України,
член групи з міжпарламент
ських зв’язків із КНР Валерій
Коновалюк, мала багатовек
торний характер, на вістрі
якого, як і передбачалося,
стояло питання подальшого
налагодження та розвитку
економічних зв’язків між на
шими країнами. Символічно,
що вона співпала з побажан
нями Надзвичайного і Повно
важного Посла Китайської
Народної Республіки Чжоу
Лі, термін перебування яко
го в Україні закінчувався
наприкінці весни, щодо відві
дання представниками Вер
ховної Ради Піднебесної для
поглиблення двосторонніх
зв’язків на міждержавному
рівні, зокрема, здійснення ді

тобто визначаль8
них
найсучасні8
ших. У вітчизняно8
му експорті до ос8
таннього часу пере8
важали мінеральні,
хімічні продукти та
машинне обладнан8
ня, у китайському
– вироби легкої
промисловості, ма8
шинне обладнання
та благородні мета8
ли. Подальше розширення
двосторонніх економічних
зв’язків має набути конкре8
тики в агропромисловій га8
лузі. Тут, на думку фахівців,
слід вкладати кошти в такі
українські галузі, як тварин8
ництво, зернове господарс8
тво та зрошення земель. Пи8
танням порядку денного для

лових контактів. Тож дана
поїздка саме й стала тим по
лем переговорів, де підніма
лися економічні питання, і,
насамперед, щодо інвести
ційної привабливості Украї
ни. Зокрема, у Пекіні, де
парламентська делегація
мала ряд робочих зустрічей
у Китайському комітеті з
розвитку торгівлі та інвес
тицій, Міністерстві сіль
ського господарства та в
Експортноімпортному бан
ку, учасники висловили свої
погляди на процеси світо
вої економічної інтеграції;
спрогнозували
наслідки
вступу до торговоекономіч
них інтеграційних об’єднань;
намагалися збалансувати
стратегічні напрями інте
грації країн у світове госпо
дарство – як зовнішні чин
ники, так і внутрішні пе
редумови.

сільськ огосподарськ ого
виробництва залишається
створення технологічних
парків. Взаємну користь мо8
жуть мати представники
обох сторін, особливо за
умов підготовки до Євро8
2012, яке за два роки відбу8
деться в Україні та Польщі,
при будівництві доріг, готе8

лів та інших об’єктів, що
входять до розбудови інф8
раструктури країни. Ці
можливості, як то кажуть,
на поверхні. Щодо безпосе8
редніх кроків – наприкінці
травня делегація найбіль8
шої у Китаї Національної
машинобудівної інженерної
корпорації відвідала Одесу,
де підписала договір з ФК
«Чорноморець» про фінан8
сування китайською сторо8
ною будівництва нового ста8
діону та її участі у зведенні
спортивної арени. Є всі під8
стави вважати, що таких
прикладів стане значно
більше.
Слід зазначити, що робо8
чій поїздці українських пар8
ламентаріїв передував сер8
йозний політичний діалог
на найвищому рівні. 12 квіт8
ня цього року у Вашингтоні
в рамках саміту з питань
міжнародної безпеки Пре8
зидент України Віктор Яну8
кович зустрічався з Головою

Китайської Народної Рес8
публіки Ху Цзіньтао. Тоді
лідер КНР висловив бажан8
ня більш ґрунтовно обміня8
тися думками зі своїм укра8
їнським колегою щодо роз8
витку відносин України та
Китаю, які становлять обо8
пільний інтерес. У свою чер8
гу, Президент України висо8
ко оцінив успіхи, яких досяг
Китай у своєму розвитку.
Він окремо підкреслив, що
настав новий етап розвитку
України, який характеризу8
ється політичною стабіль8
ністю в країні. І водночас – є
передумови для нового ета8
пу в українсько8китайських
відносинах. Віктор Януко8
вич висловив побажання ак8
тивізувати їх, відновивши
політичний діалог. Про це
було заявлено як про обо8
пільне рішення обох сторін,
після якого відбувся ряд ві8
зитів на рівні урядів та пар8
ламентів. Активізувалися
контакти між представника8
ми ділових кіл України та
Китаю.
Опрацьовуються
пропозиції щодо співпраці
двох країн, перспектив
збільшення товарообігу.
Зокрема, у травні в Києві
Президент України провів
зустріч з Міністром закор8
донних справ Китайської
Народної Республіки Ян
Цзечи і підкреслив, що на8
ша держава зацікавлена у
розвитку співробітництва
у торгово8економічній сфе8
рі. «Ми вважаємо, що в ос8
нову нашої співпраці тре8

ба закладати, пе8
редусім, довгос8
трокові, взаємо8
вигідні відноси8
ни на принципах
рівноправності»,
– наголосив він.
Пригадавши
квітневу зустріч
із Головою КНР
Ху Цзіньтао, український
Президент висловив упев8
неність, що нині настав саме
той момент, коли україн8
сько8китайські відносини
можна й необхідно вивести
на якісно новий рівень ре8
ального стратегічного пар8
тнерства. При цьому глава
держави зазначив, що Укра8
їна вітає посилення ролі Ки8
таю як одного із впливових
центрів сучасного багатопо8
лярного світу:
– Треба чітко усвідомлю8
вати, що, як це зазначав
Президент Віктор Януко8
вич, саме завдяки стабіліза8
ційному впливу КНР світо8
ва економіка змогла знач8
ною мірою зменшити нас8
лідки світової фінансової
кризи. І ще один важливий
момент хотів би підкресли8
ти у словах Глави Держави.
Він сказав, що нам особливо
імпонує той факт, що Китай
поруч із зростанням еконо8
мічного впливу активізує
свою участь у вирішенні ба8
гатьох міжнародних питань.
У ході цих зустрічей, зокре8
ма, на рівні керівників дер8
жав, ми розуміємо прагнен8
ня нового керівництва краї8

ни пожвавити
українсько8ки8
тайські дво8 Члени парламентської делегації після однієї
з ділових зустрічей
сторонні відно8
сини, виділяю8
чи їх як пріоритетні для ук8 тання вітчизняного ВВП у
раїнської економіки. І ціл8 2010 році – на 10,5%. До ре8
ком природно, що наша по8 чі, про сьогоднішні масшта8
їздка розглядається, пере8 би фінансового стану КНР
довсім, у контексті підготов8 свідчить і те, що Китай є
ки до запланованого на ве8 найбільшим зовнішнім ут8
ресень цього року візиту до римувачем облігацій США.
Китайської Народної Рес8 Друге місце посідає Японія
публіки Президента Украї8 з вкладами на суму 795,5 мі8
ни Віктора Януковича. У льярдів доларів. Трійку за8
ході зустрічей, які відбули8 микає Великобританія, яка
ся, саме й обговорювалися станом на квітень цього ро8
питання, що порушувати8 ку придбала держоблігацій
муться у ході візиту Прези8 США на 321,2 мільярда.
дента та його зустрічей з ке8
Тим часом, тут же, у Шан8
рівництвом КНР, – сказав В. хаї, українська делегація
Коновалюк.
відвідала Всесвітню універ8
– Українська парламент8 сальну виставку «ЕКСПО8
ська делегація побувала та8 2010», яка діє з 1 травня до
кож у фінансовій столиці 31 жовтня цього року. Там
Китаю – Шанхаї. Тут праг8 працює національний па8
матично ставляться до реа8 вільйон України, де можна
лій, оскільки залишається отримати найсвіжішу ін8
загроза зменшення темпів формацію про наші країни.
зростання через збої у від8
Зокрема, як стало відомо
новленні світової економі8 з повідомлень інформа8
ки. Китайський прем’єр8мі8 гентств, останнім часом
ністр Вень Цзябао наголо8 уряд України провів перего8
шує на її залежності від бор8 вори з рядом китайських
гових ризиків і не виключає корпорацій про інвестуван8
виникнення другої хвилі фі8 ня від 5 до 20 мільярдів до8
нансової кризи. Утім, він ларів в економіку України.
констатує, що на даний час Обговорювалися варіанти
економічні умови в Китаї надання грошей у формі
хороші, й влада не планує кредитів під гарантії або як
суттєвих змін щодо еконо8 інвестиції. Втім, переговор8
мічної політики країни. На ний процес триває. Напри8
тлі стабільного курсу юаня кінці візиту група україн8
за січень–березень 2010 р. ських депутатів побувала у
економіка в Китаї зросла на спеціальному адміністра8
11,9% порівняно з аналогіч8 тивному районі Китаю –
ним періодом минулого ро8 Гонконзі, щоб ознайомитися
ку. Поточне зростання еко8 з роботою Гонконгської
номіки країни є найшвид8 фондової біржі.
шим за час із 2007 р. Дирек8
– Підсумки поїздки вия8
тор НДІ фінансів і торгівлі вилися обнадійливими і ни8
Академії суспільних наук ні ми їх обробили та працю8
Китаю Пей Чжанхун прог8 ємо над матеріалом, який
нозує дещо стриманіше зрос8 вдалося зібрати, – підсуму8
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ЕКОНОМІКА
вав Валерій Коновалюк. –
Якщо ж говорити про за8
гальнолюдські враження,
зверну увагу ось на що. Під
час ознайомлення з сьогод8
нішнім Китаєм, а відвідати
випало не лише Пекін,
Шанхай, Гонконг, а й цілий
ряд провінцій, ми почерпну8
ли для себе чимало корис8
ного. Але хотілося б під8
креслити чи не головне, що
більш за все запам’яталося.
Це не хмарочоси, хоча тем8
пи соціально8промислового
будівництва вражаючі; і на8
віть не просторі гарні вулиці
міст з розкішним озеленен8
ням, що створює дуже ком8
фортні умови для прожи8
вання. Мене найбільше вра8
зили звичайні китайці. І,
передусім, молоде поколін8
ня. Вони настільки справ8
ляють враження психоло8
гічно, ідеологічно, духовно
сформованих людей, на8

же велике враження. І я
впевнений: сьогодні, ведучи
мову про наші економічні
інтереси, ні в якому разі не
можна обходити стороною
напрацьований у Китаї дос8
від по роботі з підростаю8
чим поколінням. І в Україні
на часі формувати певні
культи фізичного, патріо8
тичного, духовного розвит8
ку. Над цим, в першу чергу,
варто замислитися в Мініс8
терстві освіти та Міністерс8
тві у справах сім’ї, молоді та
спорту. Культи, які були б
базисом для молоді, надава8
ли їм певної мотивації. От8
же, потрібно створювати та8
ку систему цінностей, щоб
обмежити вплив чистого
споживацтва на підсвідо8
мість людей, які лише фор8
муються. Їм життєво необ8
хідно сьогодні створювати
умови, залучати до процесу
та будувати цю роботу, пов8

стільки здорові за своєю
суттю, що мимоволі порів8
нюєш побачене з україн8
ськими реаліями.
Нинішній китайській мо8
лоді при тому, що вона пов8
ноцінно живе в оточенні
цифрових сучасних техно8
логій, абсолютно не чужа
система цінностей, які фор8
мують у них повагу до наці8
ональних традицій. І це, як
мені здалося, дає їм сили за
дуже короткий час ефектив8
но підвищувати свій нав8
чальний рівень, розвивати8
ся гармонійно, абсолютно не
комплексуючи.
На мене це справило ду8

торюю, на зов8
сім нових дер8
жавних ідеоло8
гічних брендах.
Сьогодні чима8
ло молодих лю8
дей в Україні
не можуть себе
знайти з однієї
причини: в дер8
жаві не існує ані
національної
ідеї, ані ідеоло8
гії, яка могла б
мобілізувати та
вибудувати для
них певну сис8
тему координат
в їхньому розу8
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мінні, в сучасному вигляді.
Те, що я помітив під час по8
їздки до Китаю – вони усві8
домлюють, яку країну буду8
ють і яка роль у цьому відво8
диться підростаючому поко8
лінню. Тому дуже цінним є
те, що Україна та Китай
співробітничають не лише
суто в економічному векто8
рі, а як зазначають спостері8
гачі, зростають контакти
між людьми, зокрема, у сфе8
рі культури.
Як сказав Валерій Коно8
валюк, за підсумками робо8
чої поїздки однозначно було
відчутно зацікавленість ки8
тайської сторони у продов8
женні тем, піднятих у ході
робочих зустрічей. І Китай
потенційно являє собою то8
го стратегічного та еконо8
мічного партнера, який мо8
же і хоче запропонувати свої
інвестиції в українське ви8
робництво. А економіка Ук8
раїни, – як констатує народ8
ний депутат, – без інвести8
цій вже не відбудеться.

– Треба усвідомити, ми
просто проспали, прогово8
рили той період, коли мог8
ли, маючи колосальний по8
тенціал та можливості на
початку 908х вибудувати
модель економічного роз8
витку та зберегти виробниц8
тво, промисловість, умови
для розвитку малого і серед8
нього бізнесу. На жаль, пос8
тійна балаканина на кшталт
«куди Україні рухатися»,
звела все нанівець. Не з’яви8
лося чітко виробленої стра8
тегії, зрозумілої не лише для
себе, а й для всієї світової
спільноти. Тому сьогодні і з
Китайською Народною Рес8
публікою, і з іншими потен8
ційними партнерами, з яки8
ми реально розвивати су8
часні технології та спільну
кооперацію – Росією, Індією,
Південно8Східною Азією –
мусимо говорити з позицій
сьогоднішніх реалій і на8
лаштовуватися на довгос8
трокове співробітництво.
Тому що при стратегічному
виборі
євро8
пейської інтег8
рації маємо чіт8
ко усвідомити,
що для Європи
ми представ8
ляємо інтерес
самодостатні8
ми, сильними,
з якісною соці8
альною базою,
сучасною сис8
темою охорони
здоров’я, з ви8
сокими стан8
дартами життя.
Інф. «З.С.»

Діти мігрантів під крилом
“Синього птаха”
У серпні цього року в Ук8
раїні успішно завершилася
пілотна фаза спільного про8
екту Представництв Міжна8
родної організації з міграції
(МОМ) в Україні та Італії
під назвою «Зміцнення по8
тенціалу місцевих інститу8
цій України щодо покра8
щення міграційної та соці8
ально8освітньої політики на
користь дітей, жінок та міс8
цевих громад».
Фінальна конференція
зібрала близько сорока осіб.
Серед них – представники
українських міністерств,
Міністерства закордонних
справ Італії, МОМ в Італії
та Україні, італійських і ук8
раїнських неурядових орга8
нізацій та української діас8
пори в Італії, а також пред8
ставники місцевої влади
Тернопільської та Черні8
вецької областей.
Конференцію також відві8
дали Голова управління
програм допомоги Пред8
ставництва Європейського
Союзу в Україні Лаура Гара8
ньяні та аташе з комерцій8
них питань Посольства Іта8
лії в Україні Нікола Карбо8
не. Із доповіддю, присвяче8
ною питанням трудової міг8

рації, виступив Начальник
управління політики зайня8
тості та трудової міграції
Міністерства праці та соці8
альної політики України
Володимир Єрасов.
Він зазначив, що за різни8
ми експертними оцінками
нині за кордоном працює до
3 млн. громадян України.
Відповідно до проведеного у
2008 році вибіркового обс8
теження населення щодо
трудової міграції громадян
України, було встановлено,
що впродовж останніх трьох
років за кордон з метою пра8
цевлаштування виїздили
майже 1,5 млн. українців.
Пан Єрасов також нагадав,
що Україна є стороною 12
двосторонніх міжнародних
договорів у сфері працев8
лаштування та соціальної
захищеності та стороною 14
двосторонніх та одного ба8
гатостороннього договору в
рамках СНД з питань пен8
сійного забезпечення.
Тож, на думку пана Єрасо8
ва, «на сьогодні одним із ос8
новних завдань щодо поліп8
шення соціального та право8
вого захисту трудових міг8
рантів є розширення дого8
вірної бази з країнами, в

яких чисельність трудових
мігрантів, громадян Украї8
ни, є найвагомішою, якою і є
Італія, та проведення захо8
дів щодо активізації вико8
нання двосторонніх міжна8
родних договірних докумен8
тів у частині відпрацювання
механізму працевлаштуван8
ня трудових мігрантів у
рамках укладених угод».
Остаточним результатом
проекту стало створення
Італійсько8Українських Об8
серваторій з Міграції. Під
час них усі сторони – влада,
науковці, дослідники, педа8
гоги, неурядові організації,
працівники соціальної сфе8
ри – отримали ще одну мож8
ливість
безпосереднього
спілкування про міграцію.
Усього в Італії та Україні
відбулися чотири зібрання
Обсерваторії. За рішенням
Представництв МОМ в Ук8
раїні та Італії в майбутньо8
му Обсерваторії відбувати8
муться в режимі Skype вже
після завершення проекту,
таким чином перетворив8
шись на Skype8Обсервато8
рії.
Представники понад двад8
цяти інституцій України та
Італії підписали між собою
Декларацію про Співробіт8
ництво, щоб, працюючи ра8
зом напряму, спільними зу8
силлями й надалі зменшува8
ти негативні наслідки в ро8
динах трудових мігрантів,
вирішувати проблеми та ре8
агувати на потреби їхніх ді8
тей, залишених в Україні, й
на ініціативи місцевих уста8
нов і неурядових організа8
цій у подоланні існуючої
проблеми. Сторони, які під8
писали документ, надалі
братимуть участь у роботі
Skype8Обсерваторії.
Голова Представництва
МОМ в Україні пан Ман8
фред Профазі переконаний,
що завдяки впровадженню в

життя цього проекту в Укра8
їні вдалося знайти прямий
шлях власного внеску в доб8
робут та майбутнє України:
«Дуже приємно усвідомлю8
вати, що цей проект покли8
каний допомагати дітям,
творцям майбутнього у цій
країні, роблячи їх сильніши8
ми».
Учасники конференції ви8
ступали з доповідями та ді8
лилися думками щодо су8
часної міжнародної міграції
загалом і проблем, які вини8
кали в ході проекту, зокре8
ма. Так, професор Клаудіа
Заккай з Римського універ8

ситету «La Sapienza» під час
своєї доповіді на тему «Роль
жінки у сучасній міжнарод8
ній міграції» охарактеризу8
вала сучасну міжнародну
міграцію як частину міжна8
ціональної революції. Пані
Заккай підкреслила, що в
останні десятиліття сучасна
міграція набула такого роз8
маху та значення, що держа8
ви не можуть не враховува8
ти її у впровадженні своєї
внутрішньої та міжнародної
політики. Багато вчених го8
ворять про наш вік, як про
«вік міграцій».
На думку Клаудії Заккай,
важливо, щоб було гаранто8
вано право на возз’єднання
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родини мігрантів. Принцип
цілісності родини було про8
голошено та закріплено в
багатьох міжнародних уго8
дах, а держави мають уже
дотримуватися та забезпе8
чувати збереження єдності
родини. Міжнародні юри8
дичні структури з захисту
мігрантів виступають за ви8
користання прагматичного
та гнучкого підходу із вра8
хуванням факту фізичної,
психологічної та фінансової
залежності членів родини
мігрантів.
Згідно з доповіддю пані
Заккай, «всередині родини
можуть існувати різні моти8
ви, через які батьки, які
їдуть працювати закордон,
вимушені розлучатися із
дітьми на тривалий час.
Жінки8мігрантки працюють
у сегменті послуг догляду за
домом і за людьми, в якому
в більшості випадків не іс8
нує найменших норм захис8
ту умов праці та життя пра8
цівниць, які вимушені пра8
цювати за умов тотальної
«ізоляції» та відсутності
трудових договорів (і навіть
навпаки – з широким спек8
тром порушень договірних
зобов’язань), що, у свою
чергу, унеможливлює ініці8
ювання процедури возз’єд8
нання родини».
Під час конференції були
також презентовані наукові
дослідження незалежного
експерта з гендерних проб8
лем в Україні Аліси Толсто8
корової, яка констатує, що
впродовж останнього деся8
тиліття географія трудової
міграції з України суттєво
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розширилася, що стало ре8
зультатом розвитку нових
тенденцій на ринку праці,
прозорості державних кор8
донів, виникнення близьких
сімейних і громадських
зв’язків через кордони. Крім
того, у контексті існування
Італійсько8Українського
проекту досить слушним є
твердження пані Толстоко8
рової про «фемінізацію міг8
рації».
Вона стверджує, що втеча
жінок з України тягне за со8
бою ще один вид утечі – ді8
тей та підлітків, прискорю8
ючи тенденцію старіння
суспільства та посилюючи
демографічний тиск на по8
коління працездатного віку.
Для ефективності мігра8
ційної політики в Україні,
виходячи з даної ситуації,
вважає дослідниця Толсто8
корова, необхідно взяти до
уваги гендерний та віковий
виміри економічної мобіль8
ності, так, щоб ефективно
врегульовувати проблеми,
які спричиняються соціоде8
мографічними особливостя8
ми потоків трудових ресур8
сів. Також необхідно розгля8
дати зростаючу фемінізацію
міграції з України до північ8
них держав таким чином,
щоб зробити жінок8мігран8
ток та їхні нагальні потреби
видимими, та звертатися до
них у рамках державної міг8
раційної політики та управ8
ління.
Пані Толстокорова роз8
глядає гендерний ефект тру8
дової міграції в українських
родинах як уявлених грома8
дах. Зокрема, стверджуєть8

ся, що хоча міграція може
змінити гендерні ролі, вона
передусім вражає матерів,
які переймають на себе роль
годувальниць і постачаль8
ниць. Однак така роль лише
збільшує кількість їхніх сі8
мейних обов’язків, і не
обов’язково призводить до
посилення влади жінки.
Навпаки, вона може приз8
вести до увічнення ролі жі8
нок як псевдоматерів, яких
експлуатують з усіх боків,
при тому що самі вони ма8
ють мало зиску зі своїх емо8
ційних і фінансових інвес8
тицій у дітей і сім’ю.
Під час конференції було
також презентовано допо8
відь «Кругова (циркулярна)
міграція та міграція жінок»,
автором якої виступила екс8
перт Національного Інсти8
туту стратегічних дослід8
жень Олена Малиновська.
Щодо ситуації з українськи8
ми жінками, пані Малинов8
ська констатувала, що «ба8
гато українських жінок зас8
тосовують циркулярну мо8
дель роботи за кордоном, як
то «човникова торгівля»,
робота в домогосподарствах
«вахтовим методом», догляд
за старими та хворими, а та8
кож роботи в сільськогоспо8
дарській сфері.
Пані Малиновська також
звернула увагу присутніх на
конференції на зростанні
частки жінок, особливо ма8
терів, у програмах тимчасо8
вого працевлаштування, які
в більшості випадків праг8
нули б повернутися додому.
Таким чином, під час фі8
нальної конференції експер8
ти та дослідники обміняли8
ся думками та обговорили
подальші кроки для розвит8
ку проекту та розв’язання
все ще існуючих проблем.
Після завершення конфе8
ренції всі присутні завітали
на скромний прийом до Ки8
ївського театру8майстерні
«Сузір’я», де отримали мож8
ливість подивитися теат8
ральну виставу «Синій
птах».
Дане театральне дійство
стало логічним та незабут8
нім завершенням пілотної

фази італійсько8українсько8
го проекту в Україні. Влас8
не, виставу було адаптовано
за сприяння Майстерні те8
атрального мистецтва «Су8
зір’я» під відому філософ8
ську п’єсу8феєрію видатно8
го бельгійського письмен8
ника, лауреата Нобелівської
премії Моріса Метерлінка.
Формат вистави був обра8
ний, аби залучити дітей тру8
дових мігрантів та покращи8
ти їхні навички спілкування
та відчуття своєї приналеж8
ності. До фінального показу
в Києві вистава з успіхом
пройшла у Теребовлі та
Нижніх Петрівцях за участі
750 дітей.
«Казку Метерлінка обра8
но невипадково. У п’єсі діти
виражають своє бачення
предметів, малюють в уяві
їхні душі. Діти з неповних
родин відразу отримують ті
знання, до яких інші пряму8
ють протягом багатьох ро8
ків. Завдяки цій постановці
ми порівнюємо доросле ба8
чення світу з дитячим», –
розповідає про виставу ху8
дожній керівник8директор
столичного Театру «Сузі8
р’я» Олексій Кужельний.
У рамках пілотного про8
екту було проведено цілу
низку різноманітних захо8
дів. Так, у місті Теребовля
(Тернопільська область) та
селах Нижні і Верхні Пет8
рівці (Чернівецька область)
представниками МОМ у
Римі та Києві були проведе8
ні спеціальні тренінги для
вчителів і працівників соці8
альної сфери для привер8
нення уваги до феномену ді8
тей заробітчан.
Представники українсь8
ких неурядових організацій
– Тернопільський міський
жіночий клуб «Відроджен8
ня нації» та Чернівецьке об8
ласне громадське молодіжне
об’єднання «Сучасник» –
організували аналогічні тре8
нінги для 70 педагогів з 34
шкіл Теребовлі та 4 шкіл
Петрівців. Уже навчені вчи8
телі провели спеціальні
«креативні лабораторії», під
час яких разом із дітьми ма8
лювали картини та склада8

ли різні композиції на тему
міграції з метою підвищен8
ня усвідомлення дітьми
явища трудової міграції та
формування навичок самос8
тійного аналізу життєвих
обставин (усього було задія8
но 68 шкіл та взяли участь
2492 учні).
У школах Верхніх та
Нижніх Петрівців були та8
кож проведені так звані
«спортивні лабораторії» на
чолі з відомим італійським
футбольним суддею Стефа8
но Фаріною. Три дні поспіль
пан Фаріна навчав дітей та
вчителів, як об’єднатися та
виховати в собі командний
дух, проводив тренінги зі
спілкування та техніки пе8
ремоги.
Про життя місцевих гро8

мад, неповних родин, дітей
трудових мігрантів та їхніх
матерів в Італії за сприяння
Представництва МОМ у
Римі було також підготов8
лено документальний фільм
за назвою «Діти трудових
мігрантів», автором якого є
італійський відеооператор
Доменіко ді Руокко.
Для вчителів чотирьох
шкіл Верхніх та Нижніх
Петрівців Представництво
МОМ в Україні провело
спеціальні тренінги для вчи8
телів та дітей з користуван8
ня Skype, щоб дітям трудо8
вих мігрантів було набагато
легше спілкуватися з їхніми
матерями в Італії.
Після завершенні пілот8
ної фази проекту сторони з
України та Італії тепер спо8

діваються, що місцеві уста8
нови та інституції обох
країн надалі працювати8
муть децентралізовано, на8
пряму, об’єднуючи зусилля
для викорінення існуючої

проблеми дітей трудових
мігрантів в українському
суспільстві.
Світлана СЛАБІНСЬКА
На фото: фрагменти
з вистави “Синій птах”

Бельгія є країною-головою Ради ЄС
З 1 липня Бельгія є країною8головою
у Раді Європейського Союзу. Вона
прийняла цю відповідальну місію від Іс8
панії. Упродовж шести місяців ця країна
виконуватиме функції країни8голови, після чого передасть
ці повноваження Угорщині.
Подолання фінансової кризи, створення додаткових ро8
бочих місць і боротьба зі змінами клімату стали головними
акцентами робочої програми головування Бельгії у ЄС.
Для більш стрімкого виходу з кризи країна лобіюватиме
створення нової регуляторної структури у фінансовому
секторі. Її мета – захист бізнесу від усіх можливих викликів
фінансової нестабільності.
Без уваги не залишилася і екологічна тема. Для зменшен8
ня викидів парникових газів Бельгія має намір приділити
увагу розвитку енергоефективних технологій, чистого
транспорту, а також переглянути європейське енергетичне
законодавство.
Протягом усього періоду головування в будівлі Ради ЄС
Justus Lipsius діятиме виставка «Fashion & Design – Second
Hand Second Life». Бельгійські дизайнери, які взяли участь
в події, здійснили неординарний проект, зробивши цікаві
модні речі зі старого секонд8хенду. Так символічно в ЄС
триває ініціатива з протидії злидням та соціального вилу8
чення, яка позначає весь 2010 рік.
Нагадаємо, що після того, як новий
Лісабонський договір ЄС набув чин8
ності, роль ротаційного шестимісячно8
го головування кожної країни ЄС ста8
ла скромнішою, ніж раніше.
Роль країни8голови практично не по8
ширюється на зовнішню політику ЄС
та на роботу Європейської Ради – най8
вищої міждержавної інституції Союзу.
На засіданнях Ради міністрів закор8
донних справ керує не ротаційна краї8

на8голова, а постійний Високий представник у справах зов8
нішніх відносин і безпекової політики (Кетрін Ештон), що
робить зовнішню політику ЄС більш послідовною та неза8
лежною від зміни головування.
А на зустрічах голів держав та урядів країн ЄС головує
постійний Президент Європейської Ради (нині ним є Гер8
ман Ван Ромпей).
Натомість, роль країни8голови залишається вагомою в
роботі інших секторальних засідань Ради Міністрів ЄС
(енергетика, транспорт, освіта, екологія тощо). Як голова
Ради Європейського Союзу Бельгія організовує всі інші за8
сідання Ради та головує на них.
З метою забезпечення певної спадкоємності у роботі ЄС,
Бельгія створила спільну робочу програму з попередньою
країною8головою – Іспанією та наступною країною8голо8
вою – Угорщиною відповідно до законодавчих положень
договорів ЄС. Серед основних цілей даної програми: перег8
ляд Лісабонської стратегії, який має на меті кращу підго8
товку до подолання поточних проблем, таких як економіч8
на криза та безробіття, поліпшення контролю за фінансови8
ми ринками; розширення соціальних програм, їх направле8
ність на молодь, боротьба з дискримінацією за статевими
ознаками та боротьба зі злиденністю; створення глобальної
європейської політики у сфері еміграції та надання притул8
ку; створення більш послідовного та ефективного зовніш8
нього уряду ЄС, а також акцентування
уваги на захисті прав людини та основ8
них свобод.
У межах цієї 188місячної програми
спільної роботи Бельгія має намір дедалі
більше ознайомлювати громадян зі свої8
ми пріоритетами. Для досягнення цієї
мети головуюча сторона вже організува8
ла ряд зустрічей з громадянами та грома8
дянськими товариствами, а також ство8
рила офіційний інтерактивний веб8сайт.
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Soft Power:
роль суб’єктивного чинника
у міжнародних відносинах

Валерій ПАНТЕЛЄЄВ,
здобувач Національного
інституту проблем
міжнародної безпеки Ради
національної безпеки
і оборони України
Колишній голова Націо8
нальної Ради з питань роз8
відки, помічник Міністра обо8
рони в адміністрації Б.Клін8
тона та автор концепції Soft
Power Джозеф С. Най у сво8
їй книжці “М’яка сила: засіб
досягнення успіху у світовій
політиці” зазначає, що поря8
док денний сучасної зовніш8
ньої політики перетворився
на тривимірну шахову гру. В
одній площині відбувається
класичне військове протис8
тояння, де має перевагу той,
у кого сильніша армія. В ін8
ший площині – міждержав8
ні економічні зносини, де
досягнення бажаних резуль8
татів у торгівлі та фінансо8
вих питаннях залежить від
результату домовленостей
між ключовими фінансово8
економічними гравцями, пе8

редусім, США, Євросоюзом
та Китаєм. У третій площині
– боротьба за симпатію та
прихильність. Успіху на зов8
нішньополітичній арені до8
сягає лише той, хто вміє гра8
ти одночасно в усіх трьох
вимірах.
Термін Soft Power вперше
був використаний у книжці
Дж.Ная “Приречені панува8
ти” (Bound to Lead), яка
вийшла у 1990 році. З того
часу він став одним із най8
модніших понять сучасної
політології, а у вітчизняній
публіцистиці набув ще й
ореолу своєрідного місти8
цизму, який виникає завжди
внаслідок браку інформації.
Більшість
українських
вчених, які займаються про8
блематикою міждержавного
інформаційного протиборс8
тва, доволі часто згадують
Soft Power як один з пер8
спективних напрямів зов8
нішньої політики. Проте,
підходи до цього феномену
різняться. Зокрема, Г.По8
чепцов розглядає феномен
Soft Power як інструмент
так званої “холодної війни
нового типу”, яка, на його
думку перемістилася зі сфе8
ри військової в сферу енер8
гетичну. О.Литвиненко від8
дає перевагу розгляду дано8
го феномену в теоретично
більш досконалій парадигмі
інформаційних впливів і
операцій. Схожої позиції до8
держується й завідувач від8
ділом інформаційної безпе8
ки та міжнародних інформа8
ційних відносин Інституту
проблем міжнародної безпе8

The article reveals the essence of one of the most fashionable in
modern political discourse term “soft power”. It is also examined
the features of using of this part of the modern foreign policy.
The author analyses the fixed in Ukrainian scientific and journa
listic literature translation of “soft power” as “м’яка сила”.
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Якщо в англомовному ва8
ріанті термін “soft power” є
на рідкість точним, у перек8
ладі його українською вини8
кають певні труднощі,
пов’язані з полісемією цього
словосполучення.
Автор концепції сам тлу8

гутність” всі розуміють, що
йдеться, передусім, про зов8
нішньополітичний потенці8
ал. Натомість термін “дер8
жавна влада” використову8
ється виключно у внутріпо8
літичному контексті, а вис8
лів “державна сила” взагалі
не використовується.
Переклад слова “soft” як
“м’який”, в принципі, має
рацію як антитеза “жорс8
ткій” могутності. Але сучас8
ність надала нам більш дос8
коналий лінгвістичний інс8
трументарій. Так, в епоху ін8
форматизації утвердився
термін “software”, який оз8
начає програмне забезпе8
чення, тобто такий товар,
який не має фізичних якос8

мачить слово “power” як
“здатність впливати на по8
ведінку інших для досягнен8
ня бажаного результату”,
тобто має на увазі еквіва8
лент слова “влада”. Втім, в
українській мовній традиції
найбільш вживаним преди8
катом щодо держави у між8
народному контексті є тер8
мін “могутність”. Якщо ми
кажемо про “державну мо8

тей. Основна характеристи8
ка програмного забезпечен8
ня як товару – це його вик8
лючно інтелектуальний та
віртуальний характер.
Враховуючи зазначене,
виводимо цілу низку най8
більш адекватних перекла8
дів Soft Power українсь8
кою: “інтелектуальна могут8
ність”, “віртуальна могут8
ність”, “інформаційна мо8

ки РНБО України, профе8
сор М.Ожеван. Він розгля8
дає Soft Power скоріше як
евфемізм, який вживається
замість терміну „зовнішні
інформаційно8психологічні
впливи”. Проте, окремий
політологічний
інтерес
представляє бачення цього
терміну самим автором кон8
цепції.

Проблеми перекладу

гутність”, беручи до уваги
схильність Дж.Ная до пое8
тичних образів: “невідчутна
могутність”. Досить адек8
ватно можна перекласти
Soft Power як “міжнародний
авторитет” або “суб’єктив8
ний вплив”, а також вико8
ристати варіант, запропоно8
ваний Б.Л.Гартом ще до
Дж.Ная: “стратегія непря8
мих дій у політиці”. Доціль8
но також згадати й семан8
тично близькі терміни “зов8
нішній інформаційно8пси8
хологічний вплив”, “міжна8
родний PR”, “пропаганда”.
Втім, аби уникнути термі8
нологічної плутанини нада8
лі користуватимемося кано8
нічним в українській науко8
вій парадигмі перекладом
soft power як “м’яка сила”.

Що таке м’яка сила?
Хоча сам термін з’явився
порівняно нещодавно, цей
напрям зовнішньої політи8
ки теоретично обґрунтову8
вався та використовувався
на практиці набагато рані8
ше. Британський письмен8

ник Е.Кар у 1939 році опи8
сував могутність держави у
трьох категоріях: військо8
вій, економічній та владі над
думкою. Видатний амери8
канський політолог Ар8
нольд Волферс у 608х роках
ХХ ст. розвив теорію Кара
функціональним розподі8
лом зовнішньої політики на
досягнення “цілей володін8
ня” (у нашій термінології:
безпосереднє здійснення ін8
формаційних операцій з до8
сягнення конкретних полі8

тичних та економічних пе8
реваг) та “цілей оточення”
(відповідно створення спри8
ятливого контексту для
здійснення інформаційних
операцій).
Сам автор концепції
Дж.Най формулює її таким
чином: м’яка сила – це здат8
ність отримувати бажаний
результат більше через при8
вабливість, ніж через при8
мус та підкуп. Тобто, фак8
тично йдеться про викорис8
тання класичного інстру8
ментарію PR у міжнародних
відносинах. У вітчизняній
парадигмі – це напрям зов8
нішньої політики, який по8
лягає у створенні сприятли8
вого інформаційно8психо8
логічного середовища для
досягнення конкретних зов8
нішньополітичних і зовніш8
ньоекономічних цілей.
Згадуючи тривимірну
шахову дошку Дж.Ная за8
значимо, що загалом ресур8
сів могутності держави на
міжнародній арені рівно
три: 1) військовий потенці8
ал; 2) економічна потуж8
ність; 3) м’яка сила. Перші
два можуть тлумачитися як
“тверда сила”, тобто об’єк8
тивні чинники зовніш8
ньополітичної по8
тужності на відмі8
ну від суб’єктив8
них чинників м’я8
кої сили. Тверда сила –
це влада негативних та по8
зитивних стимулів – “бато8
га та пряника”, тобто фізич8
ного примусу та фінансово8
го підкупу. М’яка сила – це
моральний авторитет нау8
кових, технічних і спортив8
них досягнень та творів ви8
сокого мистецтва, приваб8
ливість гуманістичної ідео8
логії, ефективної економіч8
ної політики та раціональ8
ної адміністративної систе8
ми, спокуса масової культу8
ри, симпатія до національ8
ної культури, звичаїв та мо8
делей поведінки.
Все виявляється досить
простим. Врешті8решт пога8
ного Голіафа завжди пере8
магає гарний Давид. Але тут
є нюанси (в яких, як відомо,
криється чорт).

Як було зазначено вище,
м’яка сила – це привабли8
вість через спокусу, зваблен8
ня, тобто через апелювання
до ірраціональної сфери сві8
домості. Дж. Най ніде не пи8
ше, що м’яка сила будується
виключно на об’єктивній ре8
альності. Навпаки, серед ре8
сурсів м’якої сили він нази8
ває чинники або суб’єктив8
ного характеру (цінності,
ідеологія), або міфічні (кі8
нофільми, література), або,
навіть, такі, які мають від8
верто маніпулятивний ха8
рактер (корегування поряд8
ку денного світових ЗМІ).
Таким чином, нюанс № 1:
м’яка сила ґрунтується не на
об’єктивній картині, а на то8
му образі, який формується
глобальними ЗМІ та масо8
вою культурою.
Таким чином, одним із
джерел м’якої сили є при8
вабливі цінності. Але цін8
ності різних національних
культур істотно відрізня8
ються одна від одної. Дж.
Най пише: “Коли ви можете
зробити так, щоб інші захоп8
лювалися вашими ідеалами
та бажали те, що ви бажаєте,
вам не потрібно використо8
вувати багато батогів та
пряників для того, щоб
спрямувати їх у вашому
напрямі”. Таким чином, м’я8
ка сила будується на умінні
створювати бажання інших,
тобто корегувати їх ціннос8
ті. Адже, нюанс №
2: м’яка сила діє
лише у такій сис8
темі ціннісних ко8
ординат, в якій са8
ме ваша країна бу8
де на вищій пози8
ції.
Проте важливо
не лише сформу8
лювати бажання
інших, а й донести
їх. Країни відріз8
няються не лише
різними цінностя8
ми, а й різним сту8
пенем розвитку ін8
формаційної інф8
раструктури. Сту8
пінь впливу м’якої
сили залежить від
розвитку інформа8

ційного суспільства, яке
виступає фізичним носієм
елементів м’якої сили. За
умов глобалізації відбува8
ється інформаційно8куль8
турна гомогенізація, яка по8
силює ефективність інстру8
ментів м’якої сили. Якщо ще
п’ятдесят років тому угорця
відрізняла від турка куль8
турна безодня, наразі обид8
ва дивляться одні фільми,
слухають одну музику, див8
ляться одні і ти самі телека8
нали. Адже, нюанс № 3: сту8
пінь впливу м’якої сили за8
лежить від ступеня прозо8
рості інформаційних кордо8
нів країни.
М’яка сила не є слабкість.
Вона не є антитезою твердої
сили, а лише розширює
спектр зовнішньополітич8
ного інструментарію. При
цьому м’яка сила виступає
каталізатором для твердої
сили, а тверда сила є джере8
лом м’якої сили.
Крім іншого, м’яка сила є
й засобом економічної раці8
оналізації зовнішніх зносин.
PR виник тоді, коли було
підраховано, що внесений
в цю діяльність долар може
давати до 5 доларів при8
бутку. У цьому контексті
О.Литвиненко згадує слова
президента США Р.Ніксона
про те, що один долар, вкла8
дений у пропаганду, принесе
більше користі, ніж десять
доларів, вкладених у озбро8
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єння*. Дж. Най наводить
сучасний приклад: коли
Франція, Росія та Китай
відмовили США у Раді без8
пеки ООН легітимізувати
військову операцію в Іраку,
це не унеможливило для
США увійти в війну, але
зробило її значно дорожчою.
Скептики аргументують,
що країни співробітничають
виключно з власних інтере8
сів, тому нестача м’якої сили
не є великою втратою. Мож8
ливо, це справедливо для
тоталітарних суспільств.
Утім за умов демократично8
го суспільства зовнішня по8
літика перебуває під постій8
ним впливом з боку суміж8
них сфер, які частково або
цілком є ресурсами м’якої
влади: внутрішньої політи8
ки, політики міжнародних
організацій та неурядових
структур.

Суб’єкти м’якої сили
Якщо не вишукувати
приклади використання інс8
трументарію м’якої сили у
Старому Заповіті та старо8
давній історії, то найбільш
яскравим прикладом засто8
сування м’якої сили є, зви8
чайно, “холодна війна”. Пе8
ребуваючи у дуже вузькому
коридорі
можливостей
внаслідок загрози гаранто8
ваного взаємного знищення
дві супердержави могли
повноцінно використовува8
ти лише два з трьох згада8
них ресурсів могутності:

економічний потенціал і
м’яку силу.
США активно використо8
вувало м’яку силу як допо8
міжний елемент твердої си8
ли взяв на себе весь тягар
військового протистояння з
СРСР. Це дозволило захід8
ноєвропейським країнам за8
ощаджувати власні ресурси
на реалізацію соціальних
програм. Американські дип8
ломати жартували з цього
приводу: “Навіщо купувати
корову якщо можна мати
молоко безкоштовно”. План
Маршалла та аналогічна
програма економічного від8
родження Японії супровод8
жуються масштабними PR8
заходами (які проводяться й
донині!),
американська
культура та спосіб життя не
лише стають еталоном для
Старої Європи, але й прони8
кають в СРСР, де кока8кола
сприймається як еліксир
щастя.
СРСР також мав сильний
ресурс м’якої влади. Втім
його сильно підірвали втор8
гнення військ до Угорщини
та Чехословаччини. Попри
те, що економічні та вій8
ськові ресурси СРСР зрос8
тали, його м’яка сила була
підірвана. Один із радян8
ських дисидентів потім пи8
сав, що саме повстання у Бу8
дапешті та Празі були розці8
нені інтелігенцією як перед8
вісник майбутньої гибелі
радянського устрою. СРСР
намагався використовувати

* Тут слід зазначити, що за часів Р.Ніксона термін “пропаганда” не мав
того негативного забарвлення, який він має у сучасному політичному
дискурсі.

38

м’яку силу через масовану
економічну допомогу. Оче8
видці згадують, що кожне
трете судно, яке виходило з
одеського порту, було заван8
тажено “Жигулями”, про8
дуктами харчування та ін8
шою фактично безоплат8
ною допомогою ідеологічно
близьким країнам Азії та
Африки. Втім, на тлі загаль8
ної кризи комуністичної іде8
ології, такі дії не могли ста8
ти ресурсом м’якої влади і,
скоріше, відносилися до
економічного впливу, тобто
твердої сили. Як приклад
зневажливого ставлення ра8
дянського керівництва до
ресурсів м’якої сили Дж.
Най згадує іронічну реакцію
Й.Сталіна на інформацію
щодо підтримки Ватиканом
нацистів: “Скільки дивізій
має Папа Римський?”
Після закінчення “холод8
ної війни” один із двох
суб’єктів глобального про8
тиборства зник з мапи світу,
в іншому з8поміж політич8
ної еліти почала набирати
популярності ідея, що за
умов глобальної військової
та економічної гегемонії
США витрачати кошти на
ресурси м’якої сили є мар8
нотратством. Подібний під8
хід набув свого апогею в пе8
ріод президентства Дж. Бу8
ша8молодшого. Як зазначив
Ньют Гінгрич, тодішній спі8
кер Палати представників
Конгресу США, “могутність
держави не в тому, скільки
ворогів вона може знищити,
а в тому, скільки союзників
може залучити на свій бік. І
це дуже важливий показник
того, що їм не вдалося зро8
бити”. Разом з тим, адмініс8
трація Дж. Буша експлуату8
вала величезний запас
м’якої сили США, нагро8
маджений попередніми по8
літичними поколіннями. Це
дало змогу на Давоському
форумі 2003 року на кри8
тичні зауваження архієпис8
копа Кентерберійського про
те, що США надмірно спи8
рається на тверду силу, то8
дішньому держсекретарю К.
Пауелу зірвати аплодисмен8
ти залу фразою “я не вва8

жаю, що мені за щось може
бути соромно або за щось
необхідно вибачатися з ог8
ляду на все те, що Америка
зробила для світу”.
Тим не менш, у 2003 році
міжнародний
авторитет
США серйозно постраждав.
У країнах спільної Західної
цивілізації кількість симпа8
тиків скоротилася на 30%,
проте більшість каналізува8
ли своє негативне ставлення
до війни в Іраку не на США
як державу, а на адміністра8
цію Дж. Буша. Потужний
потенціал м’якої сили доз8
волив розрізнити негатив
американської зовнішньої
політики і позитив амери8
канської науки та культури.
Іншою була ситуація у краї8
нах, які належать до іслам8
ського світу. В таких країнах
як Туреччина, Індонезія, Па8
кистан, Йорданія позитивно
ставилися до США менш як
15% населення.
У новітній історії США це
був не перший випадок різ8
кого падіння симпатії до
США. Після ядерних бом8
бардувань японських міст
Хіросіма та Нагасакі у 1945
р. була криза навколо Су8
ецького каналу у 1956 р. та
війна у В’єтнамі наприкінці
19608х – початку 708х років.
Таким чином основним дже8
релом підриву “м’якої сили”
є непопулярна зовнішня по8
літика.
Незважаючи на те, що
США займає лише сьоме
місце за індексом якості
життя ООН, на сьогодні ця
країна залишається безпе8
речним лідером у сфері ви8
користання “м’якої сили”.
Сполучені Штати:
• приймають в шість разів
більше іммігрантів, ніж дру8
га за цим показником Ні8
меччина;
• фактично є світовим мо8
нополістом в сфері експорту
кінопродукції та телевізій8
них програм (попри те, що
за кількістю виробництва
фільмів на першому місті
індійська кіностудія “Bolly8
wood”);
• приймають 28% з 1,6
млн. студентів, які навча8

ються за кордоном та най8
більше (86 тис.) запрошених
із інших країн науковців;
• на першому місті у світі
за кількістю книжкових
публікацій”;
• виробляють музикаль8
ної продукції вдвічі більше,
ніж її найближчий конку8
рент Японія;
• на першому місті за
кількістю лауреатів Нобе8
лівської премії з фізики, хі8
мії та економіки;
• має більше всіх інтер8
нет8сайтів, на другому місці
Японія, в якої сайтів у 13 ра8
зів менше.
Цікаво, що акцент на ма8
сову культуру у структурі
м’якої сили США призвів до
цікавого феномену в Європі.
Як пише журнал “The Eco8
nomist”: “Бідніші та малоос8
вічені британці ставляться
до США значно більш при8
хильно, ніж їх більш багаті
та освічені співгромадяни…
Наразі
антиамериканізм
став своєрідною формою
снобізму” [1, c.54].
Велика Британія є другим
за інтенсивністю суб’єктом
м’якої сили:
• на другому місті за кіль8
кістю запрошених інозем8
них студентів (14%);
• на другому місті за сві8
товою медійною інфра8
структурою (BBC, Reuters
тощо);
• найбільш популярна
футбольна команда у світі:
бегемоти “Manchester Uni8
ted”, яка має 200 фан8клубів
у 24 країнах світу;
• найбільш відомий фут8
боліст – британець Девід
Бекхем;

• найбільш популярна
рок8група у світі: британ8
ська Beatles;
Дедалі активніше інстру8
менти м’якої сили застосо8
вують й інші країни. Зокре8
ма, Норвегія останнім часом
бере участь у мирних пере8
говорах у Філіппінах, на
Балканах, Колумбії, Гвате8
малі, у Шрі8Ланці та на
Близькому Сході. Норвеж8
ці пояснюють, що це похо8
дить від їх лютеранської
спадщини, але водночас
роль миротворця асоціює
Норвегію з цінностями, які
розділяють інші розвинені
країни, місце Норвегії за
багатьма столами мирних
переговорів забезпечує її
корисність і цінність для
більших країн.
Мусульманські країни та8
кож намагаються викорис8
товувати елементи м’якої
сили, прикладом чого є ка8
тарський телеканал “Аль8
Джазіра”, який можна наз8
вати головним рупором іс8
ламської цивілізації. Без8
прецедентні кроки з розбу8
дови м’якої сили робить ос8
таннім часом Російська Фе8
дерація, яка використовує
як власні ресурси, так і про8
відні західні PR8компанії.
Зокрема, у квітні 2006 року
між Адміністрацією Прези8
дента РФ та американською
компанією Ketchum був ук8
ладений багатомільйонний
контракт на надання послуг
у зв’язку з проведенням у
м. Санкт8Петербург саміту
“великої вісімки” [2, URL].
Лобіюванням інтересів РФ
у вищих ешелонах влади
Європейського Союзу опі8

кується розташована у
Брюсселі компанія GPlus,
яка має розвинені зв’язки
серед представників Євро8
комісії та інших європей8
ських структур. Після серії
конфліктів з Білоруссю та
Україною у 2005–2006 ро8
ках “Газпром” вирішив не
змінювати свою жорстку
маркетингову стратегію, на8
томість покращити свій
міжнародний імідж за раху8
нок активних піар8акцій, на
які щороку газовий монопо8
ліст витрачає близько 140
млн. дол. США [3, URL].

Від Soft Power
до Smart Power
Закінчуючи статтю, зазна8
чимо, що “soft power” вже
виходить з сучасного полі8
тичного дискурсу трансфор8
муючись у концепцію “smart
power” (“розумна сила”).
Цей термін також впровад8
жений Дж.Наєм у 2003 р.
та означає (в його власній
інтерпретації) “здатність
об’єднувати тверду і м’яку
силу в ефективній страте8
гії”. Автори книжки “Трима8
ти на шворці псів війни: уп8
равління конфліктами у
розділеному світі” зазнача8
ють, що розумна сила
“включає стратегічне вико8
ристання дипломатії, пере8
конання, розбудову потен8
ціалу та проекцію сили та
впливу способом, який є
найбільш рентабельним та
має політичну та соціальну
легітимність” [4, URL]. Ад8
же, можна зазначити, що
концепція розумної сили –

це розбудова найціннішого
у концепції м’якої сили –
синергетичного ефекту від
оптимального поєднання
елементів м’якої та твердої
сили у міжнародних відно8
синах.
Доволі складно у невели8
кій статті викласти всі ас8
пекти такого складного інс8
трументу зовнішньої полі8
тики, як “м’яка сила”. Але
якщо вдалося розвіяти зга8
даний на початку статті міс8
тичний ореол навколо цього
поняття, мету авторського
задуму можна вважати ви8
конаною.
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БЕЗПЕКА

Ціна питання
перспективи функціонування
українського ГСХ “Дунай – Чорне море”

Андрій СКЛЯР,
аспірант Дипломатичної
академії України
при МЗС України
Інтеграційні процеси на
європейському континенті,
розширення Європейського
Союзу, поглиблення галузе8
вих міжрегіональних взає8
мозв’язків західноєвропей8
ських держав зі Східною
Європою
безпосередньо
впливають на розвиток спів8
робітництва у політичній,
соціальній та інших сферах
на європейському конти8
ненті. Невід’ємною складо8
вою цих процесів є поглиб8
лення економічної коопе8
рації, зокрема, посилення
транспортного і транзитно8
го сегментів економічного
співробітництва та розбудо8
ва транс’європейської тран8
спортної мережі.
Так, у рамках проведення
28ї Загальноєвропейської
конференції з транспорту
під егідою ЄС (о.Крит, бере8
зень 1994 року) було погод8
жено систему міжнародних
транспортних
коридорів
(далі – МТК) і затверджено
маршрути перших дев’яти
МТК, чотири з яких прохо8
дять через причорномор8
ський регіон.
МТК № 7, т.зв. ”Дунай8
ський” маршрут (Відень –
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Братислава – Будапешт –
Белград – Рені – Ізмаїл –
Усть8Дунайськ), що сполу8
чає порти Чорного моря з
містами в Центральній та
Східній Європі, є місцем ак8
тивного формування внут8
рішньорегіональних і між8
державних транспортних
потоків. Відтак, стан інф8
раструктури України в ба8
сейні Азовського і Чорного
морів безпосередньо впли8
ває на позиції нашої держа8
ви в перерозподілі ринку
транзиту в цьому регіоні.
Оскільки транзит є предме8
том серйозної міжнародної
конкуренції, важливим зав8
данням залишається віднов8
лення транзитного потенці8
алу України та утвердження
її у статусі транзитної дер8
жави.
Деструктивні тенденції
новітніх часів негативно
позначилися на розвитку
морегосподарського і транс8
портного комплексу україн8
ської частини Придунав’я,
яка включає 3 морських
торговельних порти (Рені,
Ізмаїл, Усть8Дунайськ), Із8
маїльський суднобудівний
та Кілійський судноремон8
тний заводи, державну суд8
ноплавну компанію ВАТ
«Українське Дунайське па8
роплавство», 4 залізничні
станції, локомотивне депо,
ряд підприємств автомо8
більного транспорту, аеро8
порт Ізмаїл). Донедавна од8
нією з причин фінансово8
економічної кризи підпри8
ємств регіону була невирі8
шеність питання з функціо8
нування ходу на кшталт
«річка – море» в українській
частині дельти Дунаю, який
надавав би додаткових мож8
ливостей для подальшого
нарощування потужностей

національних транспортних
комунікацій з обробки екс8
портно8імпортних і тран8
зитних вантажів на євразій8
ському просторі.
У зв’язку з цим на окрему
увагу заслуговує питання
практичних кроків нашої
держави щодо розвитку на8
ціональної інфраструктури,
яка є складовою частиною
78го «Дунайського» МТК.
Йдеться про реалізацію од8
ного з найбільш масштаб8
них транспортних проектів
національного рівня – від8
новлення судноплавства в
українській частині ниж8
нього Придунав’я шляхом
розвитку Глибоководного
суднового ходу (далі –
ГСХ) «Дунай – Чорне мо8
ре». Спробуємо розглянути
шлях реалізації згаданого
проекту детальніше.
Потреба у надійному ка8
налі, який би зв’язував укра8
їнські річкові порти на Ду8
наї з Чорним морем зумов8
лена цілим рядом об’єктив8
них причин:
– необхідність забезпе8
чення належного функціо8
нування морського госпо8

дарського комплексу на ук8
раїнському Придунав’ї (ви8
рішення соціальних питань
мешканців регіону, припи8
нення деструкції інфрас8
труктури водно8транспор8
тної галузі, поновлення нор8
мального товарообігу в ук8
раїнських портах регіону
тощо);
– перспектива підвищен8
ня значимості цього тран8
спортного коридору, участь
у проектах розширення
транзиту за напрямком Схід
– Захід, розширення логіс8
тичних схем руху вантажо8
потоків у рамках національ8
ної території України та ак8
ваторії Чорного моря;
– створення альтернати8
ви/конкуренції румунсь8
ким каналам для оптиміза8
ції пропускної можливості,
зменшення витрат та підви8
щення якості послуг при
проходженні товарів у спо8
лучені річка – море.
Першим кроком на шляху
до вироблення належної
нормативно8правової бази
для відновлення повноцін8
ного судноплавства в укра8
їнській частині дельти Ду8

наю стало прийняття Уря8
дом України постанови
«Про першочергові заходи
щодо створення національ8
ної мережі міжнародних
транспортних коридорів»
від 16.12.1996 року № 1512.
Згаданим документом було
затверджено план відповід8
них заходів, а також перелік
транспортних коридорів Ук8
раїни, серед яких і коридор
«№ 7 Критський – по річці
Дунай» [1].
Постановою
Кабінету
Міністрів України від
04.08.1997 року № 821 було
схвалено Концепцію ство8
рення та функціонування
національної мережі МТК в
Україні, з метою «розвитку
національної мережі міжна8
родних транспортних кори8
дорів в Україні у взаємодії
наземних видів транспорту
з водним транспортом,
пов’язавши її створення із
загальноєвропейською ме8
режею». Згаданою концеп8
цією було підтверджено, що
«створення транспортних
коридорів та їх входження
до міжнародної транспор8
тної системи є пріоритет8
ним
загальнодержавним
напрямом розвитку тран8
спортно8дорожнього ком8
плексу» [2], а також віднесе8
но водний шлях по лінії
Усть8Дунайський – Ізмаїл –
Рені до системи транспор8
тних коридорів України.
Згодом, задля забезпечен8
ня «оптимального викорис8
тання наявного та подаль8
шого розвитку транзитного
потенціалу України шля8
хом створення сприятливих
умов для учасників тран8
зитних перевезень, збіль8
шення валютних надход8
жень від експорту транс8
портних та інших послуг»
Законом
України
від
07.02.2002 року № 30228ІІІ
затверджено Комплексну
програму утвердження Ук8
раїни як транзитної держа8
ви у 2002–2010 роках. Про8
грамою було, зокрема, пе8
редбачено «розроблення і
реалізацію заходів щодо
збільшення обсягів транзи8
ту вантажів на українській

ділянці річки Дунай» (ч. 11
ст. 5) [3].
Наступним і, напевно,
найважливішим завданням
було визначення оптималь8
ного варіанта проведення
ГСХ в українській частині
дельти Дунаю. Близько де8
сяти варіантів його проход8
ження умовно склали такі
групи: створення ходу по
штучному каналу (най8
більш ймовірний: Соломо8
нів рукав – Жебриянська
бухта) та створення ходу з
використанням природніх
водостоків (найбільш ймо8
вірний: Рені – Вилкове –
Старостамбульське гирло –
гирло Бистре). При цьому,
усі запропоновані варіанти
певною мірою зачіпали інте8
реси Дунайського біосфер8
ного заповідника (далі –
ДБЗ), площа якого охоплює
всю територію української
частини дельти Дунаю.
Варіант проходження вод8
ного шляху по лінії Соломо8
нів рукав – Жебриянська
бухта було визнано мало8
ефективним через високу
капіталомісткість, техноло8
гічну масштабність і низку
інших суттєвих недоліків:
необхідність проведення
значних землепоглиблю8
вальних робіт на ділянках
суднового ходу в Жебрян8
ській бухті (з урахуванням її
інтенсивного замулення),
потреба розбудови необхід8
ної інфраструктури (будів8
ництво порту, припортових
споруд, залізничної гілки та
автошляхів, які давали б не8
обхідний вихід на сухопутні
транспортні коридори), лі8
тодинамічна нестабільність
Жебриянської бухти (зато8

ка є нестабільним об’єктом,
що значно ускладнює прог8
нозування її «поведінки» в
середньо8 та довгостроковій
перспективі). Той факт, що
прокладення траси штучно8
го каналу планувалось поза
межами заповідної зони, ні8
велювався необхідністю до8
сить значних обсягів виїмки
грунту на Жебрянській при8
морській гряді, а також пер8
спективою порушення еко8
системи близько 500 га угідь
буферної території та тери8
торії природних ландшаф8
тів ДБЗ.
Натомість, Державне під8
приємство
«Центральна
служба української держав8
ної інвестиційної експерти8
зи» (ДП «Укрінвестекспер8
тиза») Міністерства регіо8
нального розвитку та будів8
ництва України, якому було
доручено провести техніко8
економічне обгрунтування
будівництва ГСХ, у своєму
висновку рекомендувало ва8
ріант його проходження че8
рез гирло Бистре як най8
більш доцільний з екологіч8
ної, економічної і технічної
точок зору. З усіх другоряд8
них рукавів, по яких теоре8
тично можливим було прок8
ладання ГСХ, саме Бистрий
(Новостамбульський) ви8
різняється оптимальним по8
єднанням достатньої шири8
ни, незначної звивистості,
великої глибини, що прак8
тично повністю задовольняє
умови відкриття ходу без
проведення у рукаві днопог8
либлювальних робіт і дозво8
ляє мінімізувати негатив8
ний вплив на довкілля.
Під час проектної підго8
товки та реалізації робіт бу8

ло забезпечено проведення
громадських обговорень з
місцевим населенням При8
дунайського регіону, а та8
кож тісну взаємодію з між8
народними організаціями,
в т.ч. природоохоронними,
яким була надана найдок8
ладніша інформація про
проектні рішення та хід бу8
дівництва, і можливість по8
бувати на місці споруди суд8
нового ходу (загалом ділян8
ку ГСХ відвідало 10 міжна8
родних делегацій). Було
проведено серію науково8
практичних конференцій і
робочих зустрічей за участю
вітчизняних та іноземних
експертів, у ході яких обго8
ворювались модальності ре8
алізації згаданого проекту
[4].
13 жовтня 2003 року Уряд
України прийняв розпоряд8
ження № 5988р, яким було
затверджено техніко8еконо8
мічне обгрунтування ДП
«Укрінвестекспертиза» що8
до будівництва ГСХ «Дунай
– Чорне море» на українсь8
кій ділянці дельти, за варі8
антом «гирло Бистре», з та8
кими основними показника8
ми: протяжність суднового
ходу – 162,2 км, протяжність
морського підходного кана8
лу – 3,1 км, проектна осадка
суден – 7,2 км [5]. З огляду
на геоландшафтні характе8
ристики гирла Бистре, наяв8
ні та прогнозовані парамет8
ри русла наближаються до
вимог необхідних для ГСХ.
Оскільки існуючі глибини
по осі запроектованої траси
суднового ходу становлять
8–12 метрів, на початковому
етапі поглиблення русла не
передбачалося.
12 травня 2004 року роз8
порядженням Кабінету Мі8
ністрів України № 2838р бу8
ло схвалено робочий проект
і титул будови «Створення
глибоководного суднового
ходу р. Дунай – Чорне море
на українській ділянці дель8
ти. І етап». Цим документом
було визначено кошторис
робіт першого етапу, які
мали тривати з 07.05 по
24.08.2004 року, а також нас8
тупні уточнені показники:
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протяжність суднового ходу
– 170,3 км, протяжність
морського підхідного кана8
лу – 3,3 км, проекту осадка
суден – 5,85 км [6].
Генеральною підрядною
організацією будівництва
стала німецька компанія
«Мобіус» (Josef Mobius Bau
AG), яка виграла тендер на
генеральний підряд робіт І
етапу, за умови залучення до
їх виконання державних
підприємств України «Укр8
водшлях» та «Чоразмор8
шлях». Будівництво розпо8
чалось в травні 2004 року і
тривало впродовж року, па8
ралельно з серпня 2004 року
було відкрито судноплавс8
тво по ГСХ з обмеженням
осадки суден до 5,0 метрів.
Утім, перші обнадійливі до8
сягнення були нівельовані
перманентним недофінан8
суванням робіт, зупинками
на час штормів та нересту
риби, а також у зв’язку з
тривалою весняно8літньою
повінню і дощовими павод8
ками в літньо8осінній пері8
од. У результаті захисна
дамба, споруджена з тек8
стильних мішків із піском (з
передбачених 1,4 км було
збудовано лише 400 метрів),
в буквальному розумінні
розповзлася, а наноси до
гирла Бистре (за січень–ве8
ресень 2005 року їх сумарна
кількість становила 85% на8
носів за попередні три роки)
призвели до замулення ру8
кава і зупинки робіт на не8
визначений період.
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Як наслідок, Україна заз8
нала величезних економіч8
них втрат як прямих (150
млн. грн. на виконання про8
ведених робіт), так і непря8
мих (збитки українських
судноплавних компаній за
проходження через Сулин8
ський канал Румунії; недо8
отримання прибутків укра8
їнськими портами та екс8
плуатаційниками ГСХ за
портові збори, перевантажу8
вальні роботи і лоцманські
збори; численні непрямі
збитки українських регіо8
нальних вантажовласників і
перевізників). Екологічні
прорахунки, інерція від не8
гативного сприйняття по8
дальшої реалізації проекту
ходу через гирло Бистре, і,
нарешті, проблеми з недофі8
нансуванням проекту разом
зі звинуваченнями у неці8
льовому використанні кош8
тів – все це поставило під
сумнів саме існування ходу.
Крім того, ГСХ став об’єк8
том критики з боку Румунії,
зокрема через численні
звернення, ініційовані су8
сідньою державою до струк8
тур Європейського Союзу і
природоохоронних конвен8
цій (в т.ч. Конвенції про
оцінку впливу на навколиш8
нє середовище у транскор8
донному контексті – т.зв.
Конвенція Еспоо) зі звину8
ваченням України у здій8
сненні
транскордонного
впливу на територію дельти
Дунаю.
Врешті, шляхом поєднан8

ня зусиль Уряду Ук8
раїни та місцевого
керівництва Приду8
нав’я, виділення не8
обхідних ресурсів і
вжиття дієвих та
скоординованих
кроків, лише навес8
ні 2007 року було
відновлено навіга8
ційний проріз для
проходу суден із
осадкою 5,0 метрів
та поновлено судноплавство
через ГСХ в експеримен8
тальному режимі.
До участі у роботах із від8
новлення проекту ГСХ було
залучено вітчизняні компа8
нії та організації (ТОВ
«Спецшляхбудтехніка»
м.Краматорськ, ПП «Азов8
мех» м.Маріуполь, ВАТ
«Чорноморгідробуд» м.Оде8
са). Ними було здійснено
будівництво
обгороджу8
вальної дамби завдовжки
3,432 км на вхідному мор8
ському каналі з несортова8
ного гранітного буту фрак8
цією 3–8 метрів, що перет8
ворило її на справді моно8
літну конструкцію, яка ви8
сочіє на 2 метри над рівнем
моря. «Обгороджувальна
дамба захищає підхідний ка8
нал від морських наносів, –
зазначає директор ДП
«Дельта8лоцман» О. Голод8
ницький – Це зменшує об8
сяг і вартість робіт із під8
тримки каналу, а також доз8
воляє значно послабити
вплив на екологію» [7]. На8
явність надійної дамби дає
змогу орієнтувати суднов8
ласників та фрахтувальни8
ків саме на український ка8
нал.
Задля врахування та вип8
равлення недоліків, допу8
щених в попередні роки, з
метою вироблення збалан8
сованої стратегії щодо пер8
спективного розвитку укра8
їнської дельти Дунаю було
видано постанову Уряду
України від 25.06.2008 року
№ 580, якою було затвер8
джено перелік заходів щодо
комплексного розвитку Ук8
раїнського Придунав’я. Се8
ред основних завдань –
«створення ГСХ «Дунай –

Чорне море» на українській
частині дельти річки Ду8
най». Очікуваний резуль8
тат: відновлення транзитно8
го судноплавства, активіза8
ція роботи портів Україн8
ського Придунав’я, залу8
чення додаткових вантажів
та створення 170 додатко8
вих робочих місць.
Втім, за умови збережен8
ня нинішніх темпів днопог8
либлювальних робіт лише у
2012 році передбачається
досягти глибин на рівні 5,85
метра (планувалося – ще у
2008 році) по всій довжині
172,36 км ходу.
Роботи на донних перека8
тах вище міста Вилкове по
течії були фактично заморо8
жені у зв’язку з розглядом
Конвенцією Еспоо справи
про транскордонний вплив
проекту ГСХ. Також україн8
ською стороною призупине8
но реалізацію другого етапу
проекту «На повний розви8
ток» (схвалене розпоряд8
женням Кабінету Міністрів
України від 30.05.2007 року
№ 3518р), оскільки рішення
Конвенції має бути оголо8
шено в 2011 році [8]. До того
ж, згідно з планами прове8
дення днопоглиблювальних
робіт, вони мають здійсню8
ватись, в тому числі, на кіль8
кох кілометрах фарватеру
Дунаю, який проходить без8
посередньо по українсько8
румунському кордоні. Мож8
ливу реакцію сусідньої дер8
жави передбачити не важко.
Нині ГСХ «Дунай – Чор8
не море» стабільно функціо8
нує і продовжуватиме ро8
боту на існуючих глиби8
нах. Довжина суднового хо8
ду природним руслом –
172,36 км. Траса ходу про8

ходить наступним чином:
порт Рені – мис Ізмаїльський
Чатал (завдовжки 52,49 км,
завширшки не менше 120
метрів та завглибшки не
менше 7,26 м), мис Ізмаїль8
ський Чатал – порт Вилково
(завдовжки 97,41 км, при8
родною шириною фарвате8
ру по дну 120 м, природни8
ми глибинами до 7,26 м);
порт Вилкове – Чорне море
(завдовжки 19,06 км, зав8
ширшки 60 метрів по гирлу
Бистре та 120 метрів по Ста8
ростамбульському й Кілій8
ському гирлах; досягнуті
глибини – 5,85 м). Протяж8
ність штучного морського
підхідного каналу, який
проходить через морський
бар у районі гирла Бистре –
3,4 км (завширшки по дну
85 км, завглибшки 7,65 м).
Безпеку судноплавства
ГСХ забезпечують морські
лоцмани та лоцмани8опера8
тори вітчизняних служб ре8
гулювання руху суден. Пе8
редбачено можливість на8
дання учасникам руху опе8
ративної метеорологічної та
гідрологічної інформації, ві8
домостей про стан руху, а та8
кож про фактори, які мо8
жуть ускладнити прохід.
Оскільки ГСХ частково
проходить в зоні антропо8
генних ландшафтів Дунай8
ського біосферного заповід8
ника, передбачено компен8
саторні заходи, а також сис8
тему моніторингу, які поля8
гають у спостереженні за
змінами характеристик нав8
колишнього природного се8
редовища під час будівниц8

тва та експлуатації судново8
го ходу; розробці рекомен8
дацій з мінімізації негатив8
ного впливу на природне се8
редовище від будівництва та
експлуатації суднового ходу
тощо.
Утім головного результату
вже досягнуто, адже україн8
ський ГСХ впевнено випе8
реджає Сулинський канал
Румунії – за кількістю суд8
нопроходів. За 4 місяці 2010
року українським ГСХ було
забезпечено прохід 460 су8
ден (за цей самий період Су8
линським каналом – 316), а
в 2009 році – 320, що є під8
твердженням позитивної
динаміки його функціону8
вання [9].
У цілому, питання подаль8
шого розвитку і експлуата8
ції ГСХ «Дунай – Чорне мо8
ре» слід вирішувати з ураху8
ванням стратегії розвитку
українського Придунав’я,
довгострокової перспективи
його експлуатації і необхід8
ності збереження природно8
ресурсного потенціалу річ8
ки Дунай.
Розробка та впроваджен8
ня ефективної стратегії
транспортно8економічного
розвитку української части8
ни Нижнього Дунаю дозво8
лить реалізувати геоеконо8
мічні та геополітичні мож8
ливості цього регіону в
сучасних умовах інтегра8
ції України в європейські
структури та водночас роз8
в’язувати гострі соціально8
економічні проблеми При8
дунав’я.
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КОНТРОВЕРЗА

Думки вголос

Вадим ГРЕЧАНІНОВ,
генералмайор
В українському суспільс8
тві обговорюються послан8
ня Президента Віктора Яну8
ковича «Не люди для ре8
форм, а реформи для лю8
дей». Торкнуся його одного
окремого розділу «Зовніш8
ня політика і політика без8
пеки», в якому вказується,
що вирішення цих проблем
«вимагає
прагматичного
підходу щодо наших інтере8
сів».
Судячи з заяв, президент
та його команда переключа8
ють свою увагу на внутрішні
проблеми безпеки, вказав8
ши на те, що в державі «кри8
тично ослаблені... органи
сектора безпеки». Прези8
дент навів, не приховуючи,
загалом широко відомі для
фахівців дані, про те, що
«Фінансування українсько8

44

го сектора безпеки в розра8
хунку на одного співробіт8
ника втричі менше, ніж у
РФ і на порядок менше, ніж
у країнах НАТО. Збройні
сили України обмежено го8
тові для виконання завдань
за призначенням. Озброєн8
ня і військова техніка мо8
рально та фізично застаріли,
недостатньо фінансується
проведення бойової підго8
товки».
Зважаючи на те, що ни8
нішній президент людина
справи, а не тільки деклара8
цій, можна сподіватися на
поліпшення становища в
цьому питанні.
Тим паче, що Віктор Яну8
кович далі з одкровенням
розмірковує про те, що «по8
літика позаблоковості та ви8
мог достатньої обороноздат8
ності вимагають від нас
швидких і рішучих дій щодо
розвитку нашого сектора
безпеки. Необхідні терміно8
ві заходи. Серед них – від8
новлення ролі Ради націо8
нальної безпеки та оборони
України як центру вироб8
лення політики перетворень
у цьому секторі. Після
прийняття нового Закону
«Про основи зовнішньої та
внутрішньої політики» на
часі – «Стратегія національ8
но безпеки і Військової док8
трини».
Щодо послідовності в

підготовці таких докумен8
тів, то все це вірно, проте
зміст вище згаданого закону,
який уже прийнятий Вер8
ховної Радою (259 голосами
народних депутатів із 279
зареєстрованих у залі) вик8
ликає здивування і тривогу.
Йдеться насамперед про
встановлення для України
статусу позаблокової держа8
ви за умов продовження
терміну перебування опера8
тивного морського об’єд8
нання РФ – ЧФ на нашій
території на настільки три8
валий термін.
Бажання деяких наших
керівників, виправдовуючи
себе, показати, що Чорно8
морський Флот РФ – це
«заржавіле залізо» і що це
тільки політичний аргумент
балансування Росії в регіоні
Чорного моря – у корені не
вірне.
По8перше, необхідно
представляти, що в басейні
Чорного моря військові суд8
на всіх прибережних країн –
це, в основному, старі, які
відслужили всі строки, про8
екти. Дещо в кращий бік від8
різняється флот Туреччини,
який базується й у Серед8
земному, і в Чорному морях.
Слід розуміти й те, що будь8
яка дія з посилення, переос8
нащення та модернізації
морського угруповання од8
нієї з країн викликає відпо8

відну реакцію з боку всіх ін8
ших. Так, уже широко відо8
мо, що у відповідь на поси8
лення морської бази Кон8
станца і морського угрупо8
вання Румунії – країни
НАТО, Росія закуповує у
Франції
вертолітоносці
«Мінстраль» у комплексі з
передачею технології та за8
мовлення для російських
підприємств для виробниц8
тва цих кораблів. За заду8
мом, одне з цих суден із охо8
роною базуватиметься в
Чорному морі.
Найбільшу цінність пред8
ставляють для всіх чорно8
морських держав умови
базування кораблів і розмі8
ри прибережних територій,
якими володіє країна. По
суті, усі країни мають тільки
відкриті рейди для стоянок і
базування кораблів, виклю8
чення становлять деякою
мірою база в Констанці та
частково узбережжя Туреч8
чини. Безумовно, у жодне
порівняння з відкритим роз8
ташуванням кораблів не
можна уявити базування
Чорноморського флоту в
природних бухтах Севасто8
поля, який тепер ще на 32
роки знаходитиметься в
розпорядженні Росії.
По8друге, регіон Чорного
моря, як і багато інших ра8
йонів на планеті, є місцем
зіштовхування інтересів вій8
ськово8політичних угрупо8
вань і організацій, що про8
тистоять один одному. У на8
шому районі це були НАТО
і Росія на чолі з ОДКБ. РФ
у своїй новій Військовій
доктрині 2010 року прямо
зазначила, що головною
зовнішньою небезпекою для
себе вважає наближення
військової інфраструктури
країн8членів НАТО до кор8
донів РФ шляхом розши8
рення блоку. Зрозуміло, що
таке розширення можливе
було тільки за рахунок Ук8
раїни, Грузії, Молдови і, мо8

же, Білорусі. Таким чином,
Україна, добровільно відмо8
вившись від інтеграції в
НАТО, стає в російських
доктринальних планах те8
риторіальним позаблоко8
вим буфером, який не має
реальних гарантій від зов8
нішньої небезпеки.
По8третє, після розши8
рення НАТО за рахунок
Болгарії та Румунії в регіоні
Чорного моря порушився
баланс сил на користь
альянсу. З одного боку опи8
нилися три країни НАТО:
Туреччина, Румунія та Бол8
гарія, а також дві країни, що
прагнуть в НАТО: Грузія та
Україна. З іншого – одна Ро8
сія, яка після грузинсько8
російської війни 2008 року
зуміла розширити свої бере8
гові територіальні володін8
ня, фактично підпорядку8
вавши собі Абхазію. Нині в
чорноморському
регіоні
склався цілком прийнятний
для Росії і практично рівний
баланс сил. І головну роль у
цьому зіграла Україна, не
стільки за рахунок збіль8
шення складу сил на стороні
Росії, скільки за рахунок те8
риторії, узбережжя Криму
та, особливо, за рахунок ба8
зування ЧФ РФ у Севасто8
полі.
Слід сказати, що україн8
ська сторона в обстановці,
що склалася, все8таки зумі8
ла на свою користь виріши8
ти низку питань, які чекали
цього ще з 1997 року. Так,
після ратифікації Угоди про
продовження терміну пере8
бування ЧФ у Криму до
2042 року, у рамках підкомі8

сії з питань функціонування
ЧФ РФ і його перебування
на території України, був
обговорений проект концеп8
ції Протоколу між урядами
України та Росії щодо узгод8
ження пересувань військо8
вих формувань ЧФ РФ те8
риторією України поза міс8
цями їхньої дислокації. Уз8
годжено також текст міжу8
рядового договору про взає8
модію під час проведення
інспекційних заходів у міс8
цях дислокації військових
формувань ЧФ у рамках ба8
гатосторонніх міжнародних
документів з роззброєння.
Триває робота над проекта8
ми двосторонніх угод про дії
держав у кризових ситуаці8
ях, взаємодії в попереджен8
ні надзвичайних ситуацій та
ліквідації їхніх наслідків у
місцях дислокації ЧФ РФ
на території України.
Слід підкреслити, що
проблеми перебування ЧФ
РФ в Україні насправді ще з
1997 року вимагали та вима8
гають подальшого врегулю8
вання. Сьогодні ж посилив8
ся ризик того, що реалізація
досягнутих нині домовле8
ностей матиме наслідки для
національної безпеки в се8
редньо8 і довгостроковій
перспективі, які полягають
у тому, що ЧФ РФ узагалі
не залишить Крим і Севас8
тополь. Адже угода, яка пе8
редбачає пролонгацію пере8
бування ЧФ РФ у Криму до
2042 року, є безпрецеден8
тним політико8економічним
бартером – обміном умов8
них економічних преферен8
цій РФ на стратегічні полі8

тичні поступки з боку Укра8
їни. При цьому залишається
відкритим і питання делімі8
тації Азово8Керченської ак8
ваторії, існує загроза відхо8
ду України від власних пе8
реговорних позицій і пере8
дача Керч8Єникальського
каналу в спільне користу8
вання.
Можна скільки завгодно
називати себе позаблоковою
державою, видавати з цього
приводу закони, але все це,
просто виходячи з об’єктив8
них умов, не дасть можли8
вості Україні бути фактично
самостійною позаблоковою
державою.
Якщо підходити до проб8
леми з позиції забезпечен8
ня військової безпеки, то
позаблоковий статус Украї8
ни вимагає прийняття до8
сить тривалих за часом і до8
роговартісних заходів. Це
й перетворення структури,
збільшення чисельності ВР
і призовного континенту з
одночасним продовженням
строку термінової служби
до 1,5–28х років, зміцнення
загальної мобілізаційної
системи та оборонно8про8
мислового потенціалу.
Тому виникає природне
запитання, що Україна може
зробити сьогодні, у терміно8
вому порядку, як указує
Президент, чи, скажімо,
впродовж року, для забезпе8
чення військової безпеки в
інтересах здійснення даного
проекту позаблоковості?
Напевно, на його під8

тримку можна здійснити
дві–три основних дії. Перше
– збільшити численність
Збройних сил України на
100 і більш тисяч за рахунок
більшого призову в армію в
ході 2–38х майбутніх осін8
нього і весняного призовів і
друге – збільшити строк
служби для призовників до
1,5–28х років. Але все це
коштує великих грошей, ад8
же військовий бюджет якщо
і збільшено у 2010 році по8
рівняно з попереднім, то ду8
же незначно.
Слід сказати, що в пере8
лік прийнятих першочерго8
вих заходів варто віднести і
той позитивний факт, що
нова влада оперативно ви8
рішила (в інтересах бойо8
вої підготовки армійських
та інших підрозділів) пи8
тання щодо повної участі
українських підрозділів у
всій серії запропонованих,
як із боку НАТО, так і Ро8
сії, навчань і миротворчих
заходів.
Що ж до інших, теж важ8
ливих заходів у забезпечен8
ні позаблокового статусу
України, які пов’язані з
придбанням сучасної вій8
ськової техніки, створен8
ням професійної армії, ви8
рішенням соціальних проб8
лем військових, зокрема,
житлової (за останніми да8
ними, у черзі стоїть 47 ти8
сяч чоловік), то ці питання
вимагають значних коштів і
часу, обчислювального ро8
ками.

45

ДОСЛІДЖЕННЯ

У пошуках американської
імперії

Ігор ВЄТРИНСЬКИЙ,
аспірант ІСЕМВ
НАН України
Повернення до широкого
дискурсу щодо таких по8
нять, як „імперія”, „імпер8
ська політика”, „імперіа8
лізм” було великою мірою
зумовлене специфікою міс8
ця та ролі Сполучених Шта8
тів Америки в сучасній сві8
товій політиці. Саме віднос8
но США найчастіше вико8
ристовують різні терміни,
як то „неоімперія”, „лібе8
ральна імперія”, ”демокра8
тична імперія”, навіть „Імпе8
рія Зла”, що здебільшого
(хоча існують виключення)
мають негативний характер
і наголошують на їх гло8
бальній домінуючій ролі та
войовничій природі. Цікаво,
що на відміну від поперед8
ніх років, хвиля критики на
адресу американських ім8
перських амбіцій чи праг8
нень має місце серед дослід8
ників не лише в країнах, що
входять до числа „колишніх
ідеологічних супротивни8
ків” (насамперед Росії), їхня
кількість не менша й серед
західних науковців (у тому
числі американських). Так,
серед західних авторів, що
наголошують на імперській
сутності Сполучених Шта8
тів, є, зокрема, такі відомі
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дослідники, як Р. Каган,
П. Кеннеді, Г. Мюнклер,
Н. Фергюссон, А. Шуа та ін.
У свою чергу вітчизняні та
російські спеціалісти, які
займаються даною пробле8
матикою, представлені не
менш поважними вченими
– О. Білорус, О. Богатуров,
Є. Камінський, О. Потєхін,
А. Уткін та ін.
Дискусії на імперську те8
матику дуже загострилися
після подій 11 вересня 2001
року та особливо після аме8
риканської інтервенції в
Афганістан та Ірак. Біль8
шість дослідників розгляда8
ють подібну силову політи8
ку, як перспективу глобаль8
ної загрози з боку „єдиної
сучасної імперії”. Звичайно,
коли справа стосується нас8
тільки значного військового
потенціалу, як американ8
ський, подібні побоювання
не можна вважати цілком
безпідставними. Але, водно8
час, ліберально8демократич8
ні традиції США, які справ8
ді становлять основу їхньої
політичної теорії та практи8
ки, є ледь не прямим анти8
подом імперської політич8
ної системи.
Як відомо, імперія є дуже
складним і специфічним ти8
пом політичної системи.
Тож наскільки ж мотивова8
ними є подібні характерис8
тики (чи навіть звинувачен8
ня) на адресу Сполучених
Штатів. Та чи буде справед8
ливим казати, що сучасні
США – держава, яка ство8
рювалася на антиімпер8
ських засадах – є повноцін8
ною імперією, навіть з прис8
тавкою „нео”?
Сполучені Штати справді
займають унікальне місце в
сучасному світі. Як зазначає
Дж. Ікенберрі, „панування
США на світовій арені не
має історичних аналогів.
Саме цій країні вдалося

This paper sheds light on some aspects of historical and politolo
gical discourse of the place and role which United States plays in
today’s world politics, its peculiar features and conceptual prin
ciples. Also author is consider it’s correlation with actual world
processes.

вийти з “холодної війни”
єдиною наддержавою. Окрім
США, в світі не має навіть
претендентів на роль геопо8
літичного чи ідеологічного
лідера” [1].
Водночас Дж. Ікенберрі
наголошує, що „якщо Спо8
лучені Штати й є імперією,
то ця імперія не схожа на
жодну з імперій минулого.

найбільш ефективний шлях:
здійснення симетричних
дій. Так, відома на весь світ
„доктрина Монро”, голов8
ний зміст якої полягав у за8
бороні колонізації південно8
американського континенту
для європейських імперій та
проголошенні принципу по8
ділу світу на європейську та
американську системи, ви8

Безумовно, ця кра8
їна давно поважає
традицію грубої
сили імперської
політики, особливо
в Латинській Аме8
риці та на Близь8
кому Сході. Однак
для більшості дер8
жав американський світопо8
рядок є встановленою до8
мовленістю й країни беруть
в ньому участь на взаємови8
гідних умовах” [1].
Традиційно протягом сво8
єї історії Сполученим Шта8
там доводилося протистоя8
ти імперській політиці та
стратегії інших держав. Тож
у цих умовах вони обирали

никла всупереч
амбіціям Росій8
ської, Британсь8
кої та Іспанської
імперій в Захід8
ній півкулі [3;
С.45]. Поширен8
ня ж згодом „лі8
берально8універ8
салістських” ідей В. Вільсо8
на ознаменувало появу но8
вого підходу до здійснення
міжнародних відносин та
взаємодії між націями, зас8
нованого на інтеграції, уза8
гальненні та об’єднанні на8
ціональних інтересів. Після
Другої світової війни зов8
нішньополітична діяльність
Сполучених Штатів харак8

теризувалася та навіть виз8
началася протистоянням
поширенню впливу на між8
народній арені комуністич8
ного блоку на чолі з СРСР.
Проголошення „доктрини
Трумена”, яка полягала в по8
літиці „стримування” кому8
нізму, стало одним з визна8
чальних етапів початку “хо8
лодної війни”. Протягом
більш ніж сорокарічного
протистояння Штати прова8
дили політику, що в цілому
була симетричною радян8
ській. Даний період можна
назвати ерою суперництва
двох імперських стратегій,
що загалом врівноважували
одна8одну, однак постійно
створюючи при цьому заг8
розу глобальній безпеці. Од8
номоментний в історично8
му масштабі колапс СРСР, а
також низка подій, що його
супроводжували (парад су8
веренітетів, розпад військо8
во8політичної Організації
Варшавського Договору та
світової комуністичної сис8
теми в цілому) принципово
змінив міжнародно8полі8
тичну ситуацію в світі. Спо8
лучені Штати залишилися
єдиною наддержавою зі спо8
кусою поширити власну ім8
перську стратегію в світі.
Одночасно з’являється низ8
ка принципово нових тен8
денцій та загроз, що пов’яза8
ні з процесами глобалізації
та вимагають послідовної й
водночас динамічної реакції
(негативним прикладом мо8
же слугувати допущення
наймогутнішою у безпеко8
вому вимірі державою ма8
сованої терористичної атаки
на себе 11 вересня 2001 ро8
ку). Тож „класична” амери8
канська імперська стратегія
в нових умовах вимагала до8
корінної трансформації в ін8
тересах, як національної, так
і глобальної безпеки.
Більшість дослідників,
розглядаючи потенційну
американську загрозу, у пер8
шу чергу, наголошують на
переважаючому військово8
му потенціалі США, що ви8
переджають за цим показни8
ком всіх найближчих конку8
рентів разом узятих. А. Ут8

кін під час характеристики
США використовує термін
„сучасна імперія”, він заува8
жує, що „на будь8якому істо8
ричному тлі Сполучені
Штати виглядають най8
більш вражаючим чином.
Вони вирвалися вперед у
сфері ядерних озброєнь;
ніхто в світі не може зрівня8
тися з військово8повітряни8
ми силами Америки” [5;
С.35]. Як зазначає Г. Мюн8
клер, „військовий бюджет
США в абсолютних цифрах
дорівнює сукупному бюд8
жету перших 12 країн, що
йдуть у списку одразу після
США за розмірами витрат
на оборону” [2; С. 160]. Зви8
чайно, подібна ситуація – іс8
нування
переважаючого
військового потенціалу в
одної держави є потенційно
небезпечною,
оскільки
будь8яка наявна зброя сама
по собі вже є приводом до її
використання. Однак, дана
історична реальність – існу8
вання в світі єдиної наддер8
жави – є наслідком об’єк8
тивного історичного проце8
су розпаду колишньої біпо8
лярної міжнародної системи
й зовсім не означає одноз8
начного й неминучого пе8
ретворення США на світову
імперію. Водночас, у амери8
канців ще з часів “холодної
війни” залишилася специ8
фічна система поглядів на
міжнародну політику (а
особливо безпеку), яка вже
не відповідає реаліям сього8
дення й однозначно потре8
бує перегляду в нових умо8
вах. Як зазначає Г. Кіссін8
джер, „звичайно, Сполучені
Штати не можуть й не по8
винні повертатися до полі8
тики часів „холодної війни”
чи до дипломатії XVIII сто8
ліття. Сучасний світ є наба8
гато складнішим й вимагає
набагато більш диференці8
йованих підходів [до проб8
лем, які виникають]” [6; С.
15]. Так Р. Каган зауважує,
що на відміну від Європи,
яка „вступає в постісторич8
ний рай, що є сповненим
спокою та відносного добро8
буту”, Сполучені Штати
„продовжують борсатися в

трясовині історичного про8
цесу, спираючись на силу в
умовах звичного анархічно8
го світу Гоббса, де на міжна8
родні закони та усталення
не можна покладатися, а для
справжньої безпеки, під8
тримки й поширення лібе8
ральних цінностей все ще
необхідно володіти військо8
вою потужністю та застосо8
вувати її ” [7]. Подібне ба8
чення природи сучасного
світу здебільшого відпові8
дає одному з провідних тео8
ретичних напрямів у США
– неореалізму, який, у свою
чергу, ґрунтується на про8
відних положеннях класич8
ного реалізму та традицій8
них для нього категоріях си8
ли, боротьби, балансу сил та
ін. Саме переважаючий
вплив неореалістів на діяль8
ність кабінету Дж. Буша8мо8
лодшого зумовив зміцнення
курсу США на силове вирі8
шення власних зовнішньо8
політичних питань. Також
реалізм має багато спільних
рис з дуже популярною в

США геополітичною пара8
дигмою (геополітика вив8
чає міжнародну політику в
складному контексті, врахо8
вуючи зв’язки суспільства з
економіко8географічними
особливостями регіону). Не
дивлячись на популярність
реалістичного та геополі8
тичного підходу до міжна8
родних відносин, все ж час8
тіше Сполучені Штати асо8
ціюють саме з ліберальною
традицією. Так Р. Каган, ана8
лізуючи американську сило8
ву політику та вказуючи на
принципову різницю між
США й, наприклад, колиш8
німи європейськими імпері8
ями, зауважує, що „для них
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[американців] так і залиши8
лися неприйнятними прин8
ципи старого європейського
світопорядку, ідеї Макіавел8
лі їм не є близькими. Амери8
канське суспільство до моз8
ку кісток пронизане ідеала8
ми лібералізму та прогресу, і
якщо американці й вірять в
силу, то лише тому, що ба8
чать в ній спосіб утверджен8
ня ліберальних цінностей й
ліберального світоустрою.
Вони цілком розділяють єв8

ропейські прагнення до кра8
щого світопорядку, що був
би заснований не на силі, а
на праві. Зрештою, вони бо8
ролися за нього ще тоді, ко8
ли Європа втішалася сило8
вою політикою (Machtpoli8
tik)” [7].
Н. Фергюсон, розглядаю8
чи місце та роль США в іс8
торичному контексті та су8
часному світі, використовує
поняття „ліберальна імпе8
рія”. За його словами, він не
просто стверджує, що Спо8
лучені Штати є імперією, а
наполягає на тому, що вони
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завжди нею були. Однак, на
відміну від попередніх авто8
рів, які наголошували на
цьому, він не має жодних за8
перечень [8; С. 2]. Однак да8
на ідея так само, як й понят8
тя „ліберальна імперія”, є
дуже дискусійною. Так, Дж.
Ікенберрі зауважує, що „ко8
ли Фергюсон говорить, що
він «загалом за імперію», він
у певному сенсі здійснює
підміну понять. Те, що автор
розуміє під поняттям «лібе8

ральна імперія», вчені вже
давно називають «лібераль8
ною гегемонією». Тобто іє8
рархічним порядком, який
незалежно від наших ба8
жань, є дуже далеким від
традиційних форм імперії.
Якщо Н. Фергюсон розгля8
дає перспективу можливої
американської імперії з оп8
тимізмом і навіть захоплен8
ням, то автор ще одного „ім8
перського штампу” Сполу8
чених Штатів Б. Барбер вва8
жає подібну ситуацію дуже
негативною. Розглядаючи
сучасний світовий порядок
у контексті зовнішньої полі8
тики США, він використо8
вує термін «імперія страху»
та виступає з різкою крити8
кою їх силової політики.
Критикуючи зовнішню по8
літику США, зокрема,
схильність американського
уряду до одноосібного
прийняття рішень, Барбер,
на відміну від своїх колег
(які розглядають США, як
імперію), зазначає, що імпе8
рія не є природною формою
існування американської
державності. А скоріше –
„просто спокусою, якій ад8
міністрація Буша останнім
часом спокійно піддається”
[1]. У дебатах щодо природи
лідерства Сполучених Шта8
тів окрім терміну „імперія”
дуже часто лунає інший тер8
мін – «гегемонія». Автори
пропонують різні ва8
ріанти трактування
цього поняття, які по8
декуди є навіть проти8
лежними. Власне, сам
термін «гегемонія» –
грецького походжен8
ня й означає верхо8
венство, перевагу, па8
нування (зазвичай од8
нієї держави над ін8
шими), історично йо8
го вживали для озна8
чення найсильнішого
з грецького союзу дер8
жав. Сьогодні дане по8
няття також викорис8
товують для визна8
чення панування, од8
нак серед дослідників
немає одностайності
щодо його природи.
Так, дехто протистав8

ляє гегемонію лідерству, ма8
ючи на увазі силове доміну8
вання. Інші автори розгля8
дають його, відштовхуючись
від поняття імперії, у цьому
випадку гегемонія виступає,
як більш прийнятна альтер8
натива, позбавлена аспекту
силового примусу й не но8
сить того негативного забар8
влення, що в першому. Ви8
користовуючи по відношен8
ню до США різні варіації
терміна „імперія” більшість
авторів мають на увазі саме
їх політику та певні її специ8
фічні риси (орієнтація на
силу, нав’язування власної
волі, однобічні дії тощо).
Тут ми можемо побачити ве8
личезну концептуальну по8
милку, бо, власне, імперія є
конкретною
політичною
одиницею, яка характеризу8
ється специфічною структу8
рою своєї політичної систе8
ми (ми розглядали дані
особливості в попередніх
параграфах). У випадку ж,
коли йдеться про певний
різновид дій на світовій аре8
ні, доцільно буде говорити
про імперську політику (чи
імперіалізм) та відповідно
імперську стратегію. Вихо8
дячи з того, що імперською
за означенням можна вва8
жати політику, яка спрямо8
вана на встановлення чи
підтримку імперської полі8
тичної системи, а Сполучені
Штати, безсумнівно, не ста8
ли прикладом останньої, то
говорити про будь8яку „аме8
риканську „імперію” при8
наймні зарано. Також багато
дослідників наголошують
на вельми сумнівній резуль8
тативності використання
військової сили в сучасних
умовах. Найбільш яскравим
прикладом цього виступає
фактичний провал (з точки
зору кількості затрат та от8
риманих вигод) американ8
ської операції в Іраку [9; С.
385]. Водночас, величезний
резонанс, який вона викли8
кала в світі, без сумнівів, ще
довго буде впливати на ста8
новище США на міжнарод8
ній арені.
Не дивлячись на розмаїт8
тя „імперських” теорій та

концепцій щодо США, май8
же ніхто з дослідників не бе8
ре на себе сміливість ствер8
джувати, що Сполучені
Штати є класичною імпері8
єю. В більшості випадків
йдеться або про можливе
формування імперії в май8
бутньому, або просто про
специфічні риси їхньої полі8
тики, на основі аналізу яких
народжується безліч варіа8
цій на імперську тематику
(„демократична імперія”,
„ліберальна імперія”, „нео8
імперія” тощо). Традиційно,
пупродовж історії, імперія
утворювалась на базі вели8
кої та потужної держави за
умови існування низки спе8
цифічних умов, які ми нази8
ваємо „імперськими крите8
ріями”. Сучасні Сполучені
Штати, безперечно, можна
розглядати в ролі найкра8
щого „базису” для побудови
імперії, з огляду на їх еконо8
мічний та військовий потен8
ціал, за яким вони значно
випереджають найближчих
конкурентів. Однак, окрім
силової переваги, в них май8
же відсутні інші визначаль8
ні риси класичної імперії.
Як то – імперська ідеологія,
що охоплює більшість
верств суспільства; відсутня
концентрація сили в яко8
мусь конкретному центрі, а
влада реально розподілена
між відповідними органами;
Сполученим Штатам на
практиці не вистачає прита8
манного всім імперіям „ме8
сіанського” уявлення про
власну роль та місце в світі
(що стосується відстоюван8
ня ними ліберально8демок8
ратичних цінностей, то бага8
то країн декларують своє
прагнення до побудови дер8
жавності на цих засадах, але
часто це залишається на рів8
ні «побажань», у той час, як
США великою мірою це
здійснили). Головною ри8
сою імперії є прагнення до
постійного розширення, ме8
тою якого є ірраціональний
потяг до абсолютної безпе8
ки шляхом тотального домі8
нування та контролю, що
могло спостерігатися в
США (на прикладі проекту

створення глобальної систе8
ми ПРО). Але у сучасній
обстановці йдеться, насам8
перед, про звуження сфери
безпосереднього впливу та
задіяності США. Таким чи8
ном, зменшується кількість
та масштаби підстав харак8
теризувати сучасну Амери8
ку як імперію в класичному
розумінні цього поняття.
Зважаючи на те, що у спе8
цифічних умовах сучасної
світової системи силове ре8
гулювання політичних чи,
тим паче, економічних про8
цесів стає занадто неефек8
тивним, щоб його можна бу8
ло вважати справді дієвим
інструментом, навряд чи
військовий потенціал США
можна розглядати як про8
відний чинник їхньої могут8
ності та загрози. Будь8які
військові дії на даному етапі
дестабілізують міжнародну
систему, Сполучені Штати
ж зі свого боку, як ніхто ін8
ший, зацікавлені саме у збе8
режені цієї стабільності, бо
вона є головною умовою по8
дальшого їхнього добробуту
та розвитку.
Наявність у США елемен8
тів імперської політики та
стратегії, прояви яких вик8
ликали великий резонанс у
світі та стали емпіричною
базою для побудови імпер8

ських концепцій, є, на нашу
думку, ідеологічно8світог8
лядним спадком. Вірніше –
залишком “холодної війни”
та інших періодів протисто8
яння (а відповідно й взаємо8
дії) з імперіями минулого.
Швидше, це заважає реалі8
зації актуальних зовнішньо8
та внутрішньополітичних
завдань Америки, ніж
сприяє їм.
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ПРАВО

Міжнародний кримінальний суд –

моніторинг
основних проблем

Упродовж ХХ століття ба8
гаторазово скоювалися жах8
ливі злочини проти мільйо8
нів людей, які призвели до
винищення цілих народів та
націй задля досягнення лі8
дерами тих чи інших держав
своїх цілей. Тому однією з
найактуальніших проблем
міжнародно8правових від8
носин сучасності є проблема
ефективного реагування та
запобігання жорстокості в
глобальному масштабі.
Міжнародна кримінальна
юстиція допомагає перерва8
ти нескінченний цикл пом8
сти і насильства. Вона здат8
на сприяти тому, щоб міжна8
родні злочини не залишали8
ся безкарними, а також, по
можливості, запобігалися
чи невідкладно припиняли8
ся. Україна не має залиша8
тися осторонь від зусиль,
які здійснює світове співто8
вариство. Щодо співробіт8
ництва України з Міжна8
родним кримінальним су8
дом слід зазначити, що Кон8
ституційний Суд України
визнав невідповідність Рим8
ського договору Конститу8
ції України. Таким чином,
ратифікація цього докумен8
та Україною, а відтак і спів8
робітництво з судом можли8
ві лише після внесення від8
повідних змін до Основного
Закону. Оскільки цього не
зроблено, ратифікацію Ста8
туту МКС нашою державою
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відкладено на не8
визначений тер8
мін.
Водночас необ8
хідно проаналізу8
вати
діяльність
цього універсаль8
ного органу на да8
ному етапі його
розвитку.
Так, нещодавно
у Гаазі були підбиті підсум8
ки перших років роботи
Міжнародного криміналь8
ного суду (МКС), який
створювався для того, щоб
забезпечувати кримінальне
переслідування за геноцид,
військові злочини, злочини
агресії та злочини проти
людства. До того ж 12 років
тому в Римі був прийнятий
Статут Міжнародного кри8
мінального суду.
Міжнародний криміналь8
ний суд є незалежним пос8
тійно діючим судовим орга8
ном. Його компетенція по8
ширюється на всі найбільш
тяжкі міжнародні злочини,
скоєні після 1 липня 2002
року – дати вступу Рим8
ського статуту в силу. У бе8
резні та червні 2003 року бу8
ли приведені до присяги
перші судді та прокурор.
Міжнародний криміналь8
ний суд складається з нас8
тупних органів: президія,
апеляційне відділення, су8
дове відділення і відділення
попереднього розгляду, кан8
целярія прокурора, секрета8
ріат. Судові функції суду
здійснюються у кожному
відділенні палатами. На па8
лату попереднього розгляду
покладено функцію забезпе8
чення розслідування спра8
ви; після того як вона зат8
вердить
звинувачення,
справа переходить у судову
палату.

Судова палата розглядає
справу по суті та приймає
рішення, засноване на дока8
зах, представлених палаті й
розглянутих нею в ході су8
дового розгляду. В апеля8
ційній палаті сторони мо8
жуть оскаржити рішення
Судової палати та Палати
попереднього розгляду. Апе8
ляційна палата має ті самі
повноваження, що й судова
палата, але рішення, які во8
на приймає, остаточні та ос8
карженню не підлягають.
Які підсумки діяльності
МКС? Видано ордери на
арешт підозрюваних в чоти8
рьох країнах, хоча реально
перед судом не постав ще
жоден. Перший процес
МКС у справі Томаса Лу8
банги мав розпочатися в
2008 році, але розпочався
лише 26 січня 2009 року че8
рез нездатність прокурора
надати суду необхідну ін8
формацію: судова палата
зазначила, що в результаті
обвинуваченому не буде за8
безпечено
справедливий
суд. Томаса Лубангу звину8
вачують у скоєнні військо8
вих злочинів, зокрема, в
рекрутуванні в члени зброй8
них загонів дітей молодших

за 15 років і залученні їх у
військові дії в період з ве8
ресня 2002 року по серпень
2003 року. За час свого існу8
вання МКС розпочав роз8
слідування трьох справ, які
відносяться до злочинів,
скоєних в Демократичній
Республіці Конго. Крім То8
маса Лубанги, у військових
злочинах звинувачуються
ще три людини – Жермен
Катанга, Матьє Нгуджоло
Чуї та Боско Нтаганда.
Міжнародна
асоціація
юристів (МАЮ) (Interna8
tional Bar Association) в ре8
зультаті здійснюваного нею
моніторингу роботи МКС
надала доповідь, яка роз8
криває ряд проблем Суду.
МАЮ відстежувала роботу
та процедури в Суді, зверта8
ючи увагу, зокрема, на зав8
дання щодо справедливого
судового права обвинуваче8
ного. Моніторинг МАЮ
оцінює попереднє розсліду8
вання та судове, реалізацію
Римського статуту 1998 ро8
ку, Правил процедури і до8
казування, а також докумен8
ти, що містять міжнародні
стандарти. Для моніторингу
МАЮ звернулася до висо8
кокласних фахівців як все8

редині МКС, так і поза су8
дом. Четвертий моніторинг
МАЮ оцінює три ключові
завдання, які стоять перед
МКС (за час дослідження).
По8перше, проблеми, які іс8
нують у відповідних пала8
тах суду в тлумаченні Рим8
ського статуту та інших
юридичних інструментів
суду щодо надання всієї
повноти прав жертвам без
компромісу з правами обви8
нуваченого на справедли8
вий і швидкий процес. По8
друге, захист жертв і свідків
і безвихідне становище з
канцелярією прокурора і
секцією жертв та свідків
щодо критеріїв, визначених
для свідків, щоб бути вклю8
ченими в програму захисту
суду. По8третє, спосіб за8
хисту свідків, жертв і кон8
фіденційних матеріалів мо8
же суперечити праву обви8
нуваченого розкривати ін8
формацію протягом судово8
го процесу.
Параметри моніторинго8
вої програми були сфокусо8
вані спочатку на дотриманні
справедливих судових прав
обвинувачених і способи
дій, які передбачаються
Римським статутом, Регла8
ментом суду, Правилами
процедури та здійснюються
різними органами суду. У
справі Томаса Лубанги, пер8
шій особі, яка була передана
до Суду, були залучені ще
дві особи як обвинувачувані
– Жермен Катанга і Мат’є
Нгуджоло Чуї. А заявили
про право брати участь в су8

довому процесі більш як 400
жертв.
Внаслідок цього МКС
зайнявся тлумаченням і ви8
конанням правил Римсько8
го статуту та інших юридич8
них документів з тим, щоб
надати жертвам всі права,
при цьому не обмежуючи
справедливі судові права
обвинувачених.
Суд також зіштовхнувся з
проблемою: як ефективно
захистити свідків від мож8
ливої шкоди, не обмежуючи
право обвинуваченого пов8
ністю розкрити обвинува8
чення і надати документи,
які можуть свідчити про не8
винність чи пом’якшити йо8
го провину.
Таким чином, проблема в
збалансуванні прав є голов8
ною проблемою МКС на цій
стадії його розвитку. Необ8
хідність дотримання прав
потерпілих зіштовхнулася з
необхідністю дотримання
справедливих судових прав
обвинувачених і поставила
у глухий кут суддів, сторони
та учасників. Нижні палати
чекають рішення апеляцій8
ної палати, щоб мати необ8
хідну процедурну узгодже8
ність і ясність. На жаль,
кількість проміжних, пода8
них в ході процесу, апеляцій
безпрецедентна. Це також
викликає проблеми з мож8
ливістю апеляційної палати
розглядати таку кількість
звернень.
Усе8таки заслуговує на
увагу те, що Міжнародний
кримінальний суд не визнає

будь8яких імунітетів (націо8
нальних чи міжнародних)
чи інших спеціальних норм,
які можуть бути пов’язані із
посадовим становищем осо8
би та захищати її від кримі8
нального переслідування, а
також не застосовує строків
давності до злочинів, на які
розповсюджується
його
юрисдикція. Якщо врахову8
вати надзвичайну суспільну
небезпечність таких злочи8
нів, то встановлення вище за8
значених принципів, на мою
думку, є цілком справедли8
вим та виправданим. Тому
вдосконаливши процесу8
альні питання, МКС має до8
статній рівень компетенції
для того, щоб попередити ско8
єння злочинів, що входять
до його юрисдикції, а також
притягнути до відповідаль8
ності винних осіб та винести
справедливі вироки.
У разі ратифікації Украї8

ною Римського статуту
МКС доцільно прийняти
Закон України «Про співро8
бітництво з Міжнародним
кримінальним судом та ін8
шими органами міжнарод8
ної кримінальної юстиції»,
який регламентував би, зок8
рема, порядок ухвалення рі8
шення про передачу справи
до суду, визнання юрисдик8
ції іншого органу міжнарод8
ної кримінальної юстиції,
проведення акцій протесту
проти юрисдикції МКС, ви8
конання доручень Суду та
інших органів міжнародної
кримінальної юстиції, вклю8
чаючи арешт і надання в їх
розпорядження осіб, які
знаходяться під юрисдикці8
єю України.
Оксана ДМИТРАШ,
студентка Київського
міжнародного
університету

Програма транскордонного співробітництва ЄС проводить інформаційні дні
20–23 липня в Івано8Франківську, Яремчі, Рахові та Уж8
городі відбулися Інформаційні дні другого конкурсу зая8
вок у рамках Програми транскордонного співробітництва
ЄІСП Угорщина–Словаччина–Румунія–Україна.
Мета заходів – надати учасникам детальну інформацію
про застосування аплікаційного пакету, зокрема, про пра8
вила заповнення форми заявки, формування бюджету і
розвиток життєздатного транскордонного партнерства.
Національне агентство розвитку Угорщини у співпраці з
Міністерством будівництва та регіонального розвитку
Словаччини, Міністерством регіонального розвитку та ту8
ризму Румунії та Міністерством економіки України оголо8
сили про відкриття 24 червня другого конкурсу заявок у
рамках Програми прикордонного співробітництва. При8

йом конкурсних документів триватиме до 26 жовтня 2010
року.
Участь у конкурсі можуть брати недержавні організації,
національні, регіональні та місцеві органи влади, діяль8
ність яких відповідає пріоритетним напрямам програми, а
також органи самоврядування, об’єднання, професійні та
неурядові організації, установи культури, релігійні струк8
тури, які зареєстровані і діють у Закарпатській, Івано8
Франківській та Чернівецькій областях України.
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ЕКОЛОГІЯ

Чи зможе Еспоо врятувати
Шацькі озера?!

Роман ШАХМАТЕНКО
Існує безліч епітетів, які
здатні відобразити велич та
красу унікального природ8
но8заповідного комплексу
Шацьких озер, одного з се8
ми чудес України, перлини
Волині. До того ж озеро Сві8
тязь є найглибшим в Украї8
ні, національною гордістю,
українським Байкалом. Хто
міг би подумати, що загроза
для цих стародавніх озер
причаїться за 300 метрів
південніше від кордону Ук8
раїни. Річ у тім, що біло8
руська корпорація, а точні8
ше товариство з обмеженою
відповідальністю «Трайпл»
прийняло рішення реалізу8
вати проект розробки крей8
дових покладів біля селища
Хотислав, Малоритського
району Брестської області.
Більша частина проектної
документації була розробле8
на ще за радянських часів,
але реалізація першої черги
проекту розпочалася в 1994
році. Проект «Розробки крей8
дяного родовища «Хотислав8
ське» (друга черга) передба8
чає видобуток 117 млн. т.
крейди, 93 млн. т. будівель8
ного піску, площа кар’єра
становитиме 20 га, глибина
– 30 м, термін видобування
– 45 років! З першого погля8
ду такі масштаби не несуть в
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собі загрози для Шацьких
озер, адже це суверенне пра8
во Білорусі видобувати ко8
рисні копалини на своїй те8
риторії. Зовсім іншого ж
значення надає їм той факт,
що запланований водовід8
лив з кар’єру становитиме
в перший рік експлуатації
10 тис.куб.м/добу з подаль8
шим збільшенням до 48–50
тис. куб. м/добу.
За попередніми розрахун8
ками білоруських експертів,
під впливом водовідливу
сформується депресивна
лійка завширшки 21 км та
завдовжки 32 км, зачепить
11 населених пунктів, 40
тис.га лісових і сільськогос8
подарських угідь та 12 тис.
меліоративних земель та
безпосередньо зачепить те8
риторію Шацького націо8
нального природного парку,
що загрожує обмілінням
озер. Крім того, необхідно
пам’ятати про загрозу для
унікальної флори та фауни
парку, які нерозривно по8
в’язані з водоносним режи8
мом регіону.
Ознайомитись з офі8
ційними матеріалами
ОВНС (оцінки впливу
на навколишнє сере8
довище) українським
урядовцям вдалося за8
вдяки вимогам Конвен8
ції Еспоо (Конвенції
про оцінку впливу на
навколишнє середови8
ще в транскордонному
контексті).
Конвенція Еспоо
більш відома в контек8
сті проекту реконст8
рукції Глибоководного
суднового ходу
«Дунай – Чор8
не море». Тоді
Румунія звер8
нулася з по8
данням до Ко8
мітету з питань
імплементації Конвен8

Зоря, зоря, все небо навкруг вкрила
І озера зірками мерехтить,
Душа моя, вся плаче і радіє,
А озеро, в зірковій ковдрі спить.
Микола Щасливий

ції Еспоо щодо недотриман8
ня українською стороною
вимог Конвенції. Рішенням
комітету Україну було зо8
бов’язано припинити всі ро8
боти щодо згаданого проек8
ту до тих пір, поки не будуть
виконані всі процедурні
кроки відповідно до вимог
Конвенції.
Довідково: Відповідно до
процедури Конвенції сторо8
ни направляють коротку но8
тифікацію щодо запланова8
ної діяльності, що може ма8
ти негативний транскордон8
ний вплив. Потенційно за8
чеплена сторона може нада8
ти згоду на участь у процеду8
рі транскордонного ОВНС
та в разі надання згоди сто8
рони погоджують план8гра8
фік виконання процедурних
кроків відповідно до Кон8
венції. Потім сторона поход8

ження (сторона8проектант)
надає потенційно зачепле8
ній стороні матеріали ОВНС
для експертної та громад8
ської оцінки. Після розгля8
ду матеріалів сторони про8
ходять експертні консульта8
ції в рамках статті 5 Конвен8
ції. За результатами вико8
нання зазначених вище кро8
ків потенційно зачеплена
сторона направляє комента8
рі для врахування при вине8
сенні остаточного рішення з
питань реалізації проекту
відповідно статті 6 Конвен8
ції.
Нотифікацію
проекту
«Розробки крейдяного ро8
довища «Хотиславське» бу8
ло направлено до Мінпри8
роди України на початку
2009 року від імені ТОВ

«Трапл». Необхід8
но зазначити, що
відповідно до Кон8
венції Еспоо ноти8
фікація має бути
направлена від іме8
ні уряду, адже саме
уряд є стороною
Конвенції. Перего8
вори ж з проблем8
них питань відбу8
лися лише 28 січня
цього року на пун8
кті8пропуску через
державний кордон
України «Домано8
во–Мокрини». Під
час переговорів сто8
рони, зокрема, до8
мовилися про тер8
міни опрацювання
матеріалів ОВНС,
проведення громадських
слухань на території Украї8
ни та проведення експерт8
них консультацій.
Відповідно до досягнутих
домовленостей 27 лютого
2010 року в Луцьку відбули8
ся громадські слухання з
питань ОВНС проекту. Зок8
рема, під час проведення
громадських слухань пред8
ставниками державних ус8
танов та громадськості не8
одноразово було запропоно8
вано білоруській стороні як
мінімум
доопрацювати
ОВНС спільно з україн8
ськими науковими інститу8
ціями, як максимум відмо8
витися від реалізації проек8
ту, що передбачається нор8
мами Конвенції. Причиною
такої реакції українських

експертів та громадськості
стали значні недоліки мате8
ріалів ОВНС. Так, наприк8
лад, експерти НАН України
зазначають значні невідпо8
відності між українськими
та білоруськими прогнозни8
ми оцінками розмірів депре8
сивної лійки, яка сформу8
ється в результаті інтенсив8
ного водовідливу.
У контексті згаданого ви8
ще необхідно зазначити, що
Шацькі озера захищаються
не тільки Конвенцією Ес8
поо, а й Бонською, Берн8
ською, Рамсарською кон8
венціями,
Севільською
стратегією щодо біосферних
резерватів, міжурядовими
угодами в сфері співробіт8
ництва в галузі охорони
навколишнього середовища

та іншими інструментами
глобального, регіонального
та національного управлін8
ня системою охорони навко8
лишнього середовища. На8
приклад, Угода між Урядом

України та Урядом
Республіки Біло8
русь про співробіт8
ництво в галузі
охорони
навко8
лишнього середо8
вище передбачає
механізм компен8
сації збитків, за8
подіяних транс8
кордонними впли8
вами.
Та все8таки, по8
при всі можливі
юридичні та полі8
тичні засоби ком8
пенсацій, навряд чи
втрату Шацьких
озер можливо буде
компенсувати. Са8
ме тому нове керів8
ництво Мінприро8
ди на чолі з Міністром
В.Бойком неодноразово на8
голошувало на необхіднос8
ті запобігання зникненню
Шацьких озер.
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НАУКА

Новітні технології молодих
вчених України продовжують
пошук нобелівських лауреатів

Юрій КЛЕЙНЕР,
лауреат Державної премії
в галузі науки і техніки,
кандидат технічних наук
З кожним роком нові тех8
нологічні прориви всереди8
ні будь8якої країни стають
предметом пильної уваги
дипломатів. Адже, позитив8
но відображаючись на її
міжнародних позиціях, такі
дослідження
створюють
більш сприятливу атмосфе8
ру для вирішення держав8
них завдань у сфері еконо8
міки та просуванні інтересів
вітчизняного бізнесу за кор8
доном. Утім, шлях до виз8
нання не завжди є миттє8
вим. У нашому випадку хо8
тілося б згадати історію від8
криття електропровідних
полімерів. Це сталося 20 ро8
ків тому. Але, як це часто
трапляється, перспективи
цього відкриття науковці
світу оцінили не відразу. Ві8
домим є той факт, що лише
у 2000 році за внесок у вив8
чення і розвиток провідних
полімерів американські дос8
лідники Алан Хігер (Alan J.
Heeger), Алан Мак8Діармід
(Alan G. MacDiarmid) та
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японський вчений Хідекі
Сіракава (Hideki Shirakawa)
отримали Нобелівську пре8
мію з хімії.
Із шкільної програми ві8
домо, що полімери, на відмі8
ну від металів, не проводять
електричний струм. Однак,
А. Хігер, А. Мак8Діармід та
Х. Сіракава довели проти8
лежне, поєднавши в одному
матеріалі несумісні власти8
вості. Основна заслуга лау8
реатів полягала в тому, що
вони «вгадали» структуру
молекули органічного про8
відника. Така молекула має
складатися з атомів вугле8
цю, з’єднаних по черзі оди8
нарними та подвійними хі8
мічними зв’язками. Крім то8
го, в ній мають бути присут8
ні так звані «потенційно за8
ряджені групи». І якщо в та8
ку молекулу впровадити
функціональну групу, яка
легко розстається зі своїми
електронами, у полімері
з’являється багато вільних
носіїв електричного заряду.
Тоді цей полімер проводи8
тиме струм майже так само
добре, як звичні алюміній
чи мідь. З провідних поліме8
рів сьогодні роблять антис8
татичну підкладку для фо8
то8, відео8 та іншої плівки,
захисні екрани для моніто8
рів, вікна, здатні фільтрува8
ти сонячне випроміню8
вання. Їх стали застосо8
вувати у світлодіодах,
сонячних батареях, екра8
нах міні8телевізорів, мо8
більних телефонів. У
перспективі на основі
електропровідних полі8
мерів вчені мають намір
створити «молекулярні
транзистори», які дозво8
лять із часом «втисну8
ти» величезні за габари8
тами суперкомп’ютери у

наручні годинники чи прик8
раси.
Важко сказати, що більше
вражає – широта чи пер8
спективність провідних по8
лімерів. Історія науки, зок8
рема, факти вручення Нобе8
лівської премії, показала,
що найбільш значущі від8
криття останні сто років
здійснюються на зіткненні
різних дисциплін.
У випадку, про який хоті8
лося б розповісти докладні8
ше – маємо перше у світі от8
римання молодими вчени8
ми України електропровід8
них текстильних матеріалів.
Ця робота справді є подаль8
шим розвитком наукових
відкриттів, за які трьом зга8
даним вченим була присуд8
жена Нобелівська премія. У
новітніх наукових розроб8
ках задіяні хімічна техноло8
гія текстильних матеріалів,
технологія текстильних ма8
теріалів, органічна та фізич8
на хімії.
Цікаво, що, починаючи з
2004 р., молоді вчені Київ8
ського національного уні8
верситету технологій та ди8
зайну (КНУТД), обидві –
кандидати технічних наук,
доценти Ольга Гараніна та
Яна Редько змогли зробити
великий крок вперед і реа8
лізувати отримання елект8

ропровідних волокнистих
матеріалів із застосуванням
подібних провідних поліме8
рів, а саме поліаніліну, шля8
хом поверхневого фарбу8
вання. Тому немає ніяких
сумнівів у тому, що молоді
вчені фактично здійснили
прорив, завдяки якому нові
текстильні матеріали стрім8
ко розширюватимуть гори8
зонти можливостей у сфері
технократичної діяльності
людини.

Нобелівські лауреати А. Хігер, А. МакДіармід, Х. Сіракава

Для отримання, наприк8
лад, поліаніліну, використо8
вується анілін, який нале8
жить до класу окислюваль8
них барвників, що синтезу8
ються на текстильних мате8
ріалах. Це дозволяє вико8
ристовувати анілін та пара8
фенілендіамін (ПФДА), вар8
тість яких значно менша за
вартість звичайних барвни8
ків, для отримання забар8
влених текстильних матері8
алів із спеціальними власти8
востями та різними кольо8
ровими характеристиками.
Аналіз сучасних техноло8
гій текстильних матеріалів
підштовхнув О. Гараніну та
Я. Редько на розробку тех8
нологій, завдяки яким мож8
ливе створення принципово
нової сировини для тек8
стильних матеріалів техніч8
ного та побутового призна8
чення. Крім того, здатних
знизити вартість фарбуван8
ня і одночасно покращити
якість продукції, що випус8
кається. Цей факт зумовив
необхідність розробки тех8
нології фарбування окислю8
вальними барвниками для
отримання забарвлень, стій8
ких до фізико8хімічних і ме8
ханічних чинників та отри8
мання текстильних матеріа8
лів з новими якісними влас8
тивостями – електропровід8
ні текстильні матеріали.
Теорія хімічної технології
текстильних матеріалів за8
раз знаходиться на етапі на8
копичення: збираються дані
про електропровідні матері8
али, їхні властивості, дос8
ліджуються сфери можли8
вого застосування. Молоді
вчені змогли теоретично
обґрунтувати і встановити
загальний підхід для підви8
щення спорідненості ПФДА
та аніліну до бавовняних,
поліефірних та поліакрило8
нітрильних волокон при
фарбуванні, що використо8
вуються ними в реалізації
розроблених технологій ко8
лорування.
Досить важливим аспек8
том представлених науко8
вих результатів в області
технології текстильних ма8
теріалів було, на мій погляд,

застосування
молодими
вченими нетрадиційного
прийому для процесів фар8
бування – використання ге8
терокоагуляції
часточок
барвника як механізму фар8
бування, який раніше не ви8
користовували для описан8
ня взаємодії барвника з во8
локнистим матеріалом. Це
виявилося досить ефектив8
ним заходом для отримання
рівномірного забарвлення з
високими
показниками
стійкості.
Наукові здобутки моло8
дих вчених представлені в
науковій роботі «Синтез
окислювальних барвників
на текстильних матеріалах».
У ній вирішуються питання
одержання забарвлених тек8
стильних матеріалів із вико8
ристанням більш економіч8
них напівпродуктів для син8
тезу окислювальних бар8
вників на текстильному ма8
теріалі. Це підтверджується
довідками про економічний
ефект від апробацій у ви8

кислотними, 2,30 грн. – з
прямими барвниками.
Зазначене вище доводить
досягнення зниження собі8
вартості готової продукції,
покращення техніко8еконо8
мічних показників, якісну
зміну продукції (створення
електропровідних текстиль8
них матеріалів) за рахунок
використання наукомістких
технологій.

робничих умовах на провід8
них промислових підпри8
ємствах України. При цьому
досягнення економічного
ефекту становить близько
600 гривень у розрахунку
на 1 кг отриманого елект8
ропровідного текстильного
матеріалу, який містить по8
ліанілін. Отримання еконо8
мічного ефекту на 1 кг тек8
стильного матеріалу стано8
вить: 3,14 грн. порівняно з
дисперсними, 5,35 грн. – з

Доцільно підкреслити, що
в даному випадку практич8
ну цінність роботи зумов8
лює виробництво забарвле8
них текстильних матеріалів
із використанням існуючих
в Україні сировини, класич8
них технологій та обладнан8
ня опоряджувального ви8
робництва. Вона сприяє
впровадженню цієї конку8
рентоспроможної технології
світового рівня у життя.
Цей факт відразу знімає

Яна Редько та Ольга Гараніна

низку питань, болючих для
вітчизняної економіки. То8
му достатньо сміливо пред8
ставлені новітні технологіч8
ні розробки, захищені па8
тентами України, необхідно
реалізовувати – забезпечу8
вати їх виробництво і задо8
вольняти потреби спожива8
ча у технічному текстилі та
текстильних матеріалах із
стійким забарвленням. Зок8
рема, на міжнародному рів8
ні. Вони розширили асорти8
мент електропровідних тек8
стильних матеріалів шля8
хом синтезу електропровід8
ного барвника у волокнис8
тому матеріалі, створили
електропровідний техніч8
ний текстиль на основі при8
родних і хімічних волокон
та їхніх сумішей, розшири8
ли коло застосування елек8
тропровідного текстилю по8
рівняно з, наприклад, вугле8
цевими волокнами.
Отже, вперше розроблена
та науково8обґрунтована
нова технологія фарбування
синтетичних волокнистих
матеріалів парафенілендіа8
міном та отримання елек8
тропровідних текстильних
матеріалів, яка значно роз8
ширює сировинну базу лег8
кої промисловості та еконо8
мічно є більш ефективною
порівняно із загальноприй8
нятими методами фарбу8
вання.
На основі виконаних фун8
даментальних досліджень
отримано електропровідний
волокнистий матеріал, який
може застосовуватися для

55

НАУКА

виготовлення: одягу спеці8
ального призначення для за8
хисту від впливу потужних
електромагнітних
полів;
одягу, що має антистатичні
властивості; обігріваючого

одягу; антистатичного та ар8
муючого додавання до тка8
нин і полімерів, що є над8
важливим для людства.
Молоді вчені О. Гараніна та
Я. Редько розробили прин8
ципово нові технології
синтезу окислю8
вальних барвників
на текстильних ма8
теріалах. Унаслідок
плідних фундамен8
тальних досліджень
в галузі хімічної тех8
нології текстильних
матеріалів вони вперше
застосували для отримання
забарвлених волокнистих
матеріалів із спеціальними
властивостями (електроп8
ровідними) та різними ко8
льоровими характеристика8
ми напівпродукти для син8
тезу окислювальних бар8
вників на текстильних мате8
ріалах.

Важливо підкреслити, що
наведені результати науко8
вих досліджень висвітлені у
більш як 60 наукових публі8
каціях, послужили матеріа8
лом для написання двох
кандидатських дисертацій і
своїм розробникам принес8
ли 7 патентів України. Ця
фундаментальна робота ха8
рактеризується високим
потенціалом економічної
ефективності.
Виконання наукових дос8
ліджень молодими вченими
у КНУТД свідчать про ін8
тенсивність і високий рівень
розвитку науки в Україні та
втілення цих результатів у
виробничу практику. Такі
досягнення молодих вчених
виходять за національні
рамки і можуть бути пред8
ставлені на світовому ринку
як конкурентоспроможна
продукція українського ви8

робництва. Матимемо надію
на продовження даного нап8
ряму науки і техніки. Від8
радно, що цим займаються
саме молоді вчені – майбут8
нє нації. Слід насамкінець
відзначити, що даною робо8
тою вже зацікавилися фа8
хівці за кордоном. Зокрема,
КНУТД склав договір про
співробітництво з Універси8
тетом м. Янк8Су провінції
Шанхай "Наука і техноло8
гія" Китайської Народної
Республіки. За відповідного
розвитку результатів вказа8
ної наукової роботи в умо8
вах Китаю, вона може набу8
ти нового якісного рівня.
Залишається побажати на8
шим фахівцям натхнення
для подальших наукових
здобутків, високих злетів та
звершень.

Завершено конкурс проектів компонента «Партнерство»
Програми Еразмус Мундус
Європейська комісія прийняла рі8
шення стосовно фінансування пере8
можців конкурсу в рамках другого
компонента Програми Еразмус Мун8
дус «Партнерство». Згідно з умовами
цієї програми Україна бере участь у
лоті (об’єднанні) семи разом із двома
іншими країнами Східного партнерс8
тва – Білоруссю та Молдовою.
Переможцем визнано проект, пода8
ний консорціумом під керівництвом
Університету Деюсто, м. Більбао, Іс8
панія.
Учасниками консорціуму є два уні8
верситети з Білорусі, два з Молдови
та шість українських університетів:
Дніпропетровський національний
університет ім. Олеся Гончара, Націо8
нальний університет ім. Івана Фран8
ка, м. Львів, Одеський національний
університет ім. Івана Мечнікова, На8
ціональний університет ім. Тараса
Шевченка, м. Київ, Таврійський наці8
ональний університет ім. Володими8
ра Вернадського, м. Сімферополь,
Харківський національний універси8
тет ім. Василя Каразіна, а також вісім
вищих навчальних закладів із Греції,
Італії, Литви, Німеччини, Польщі,
Португалії, Фінляндії, Франції.
Упродовж чотирьох років зазначені
університети пропонуватимуть прог8
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рами академічної мобільності студен8
там – бакалаврам і магістрам, аспі8
рантам, докторантам, викладачам із
України, Білорусі та Молдови. Про8
ектом передбачено двосторонній об8
мін – 232 потенційних учасники
програм академічної мобільності з
трьох країн Східного партнерства,
включаючи 100 із України, доповню8
ватимуться 51 учасником, які пред8
ставлятимуть престижні європейські
університети для навчання в україн8
ських вищих навчальних закладах.
Уже вчетверте українські універси8
тети беруть участь у даному компо8
ненті програми під керівництвом Уні8
верситету Деюсто. Трирічні проекти
сприяння зовнішньому співробітниц8
тву та стимулювання академічної мо8
більності перемагали у конкурсах
«Еразмус Мундус: Вікно зовнішньої
співпраці» у 2007, 2008 та 2009 роках.
Додаткова інформація:
Еразмус Мундус – освітня програ8
ма ЄС, націлена на активізацію між8
народного співробітництва та підви8

щення мобільності серед студентів,
викладачів, науковців європейських
університетів та вищих навчальних
закладів третіх країнах.
Програма має 3 компонента (нап8
рями): 1). Спільні курси та програми
Еразмус Мундус; 2). Партнерство
Еразмус Мундус (колишня назва
«Еразмус Мундус: Вікно зовнішньої
співпраці»); 3). Пропагування євро8
пейської освіти та міжнародного спів8
робітництва в освіті.
Другий компонент – «Партнерство
Еразмус Мундус» – передбачає утво8
рення партнерств між європейськими
університетами та вищими навчаль8
ними закладами третіх країн (включ8
но із країнами8сусідами) та надання
стипендій студентам, аспірантам і
викладачам на оплату подорожей,
навчання, проведення досліджень то8
що. Треті країни беруть участь у цьо8
му компоненті програми Еразмус
Мундус у складі географічних об’єд8
нань8лотів.

Об’єднана Європа:
від мрії до реальності

Дедалі голосніше, впевне8
ніше і вагоміше звучить сьо8
годні на всіх рівнях фраза
«Об’єднана Європа», що є в
свою чергу союзом країн8на8
цій, а країна8нація існує там,
де є народна довіра і демок8
ратична законність. Хтось із
нас відчуває себе європей8
цем більшою мірою, хтось –
меншою, але всі згодні з
тим, що ми не в змозі ство8
рити європейське майбутнє,
не розуміючи минулого Єв8
ропи, її історію. Нація без
історії – наче людина без
пам’яті, і як слушно заува8
жив датський філософ К’єр8
кегор: «Життя можна зрозу8
міти, лише повертаючись до
минулого, але жити треба
майбутнім»1. Дослідження
феномену «Об’єднаної Єв8
ропи» посідають особливе
місце в наукових працях віт8
чизняних дослідників. Ваго8
мою науковою працею, саме
з точки зору історичного
дослідження об’єднаної Єв8
ропи, є робота відомих укра8
їнських вчених – доктора іс8
торичних наук, професора,
завідувача кафедри всесвіт8
ньої історії та міжнародних
відносин Інституту історії
України НАН України Від8

нянського С.В. і доктора
історичних наук, провід8
ного наукового співробіт8
ника цього самого інсти8
туту Мартинова А.Ю.,
яка вийшла друком мину8
лого року – «Об’єднана
Європа: від мрії до реальності. Історичні нариси про батьків-засновників Європейського Союзу» (К., 2009. – 376 с.).
Автори зазначеного нау8
кового дослідження у
хронологічному порядку
простежують новітню іс8
торію Європи, і за допо8
могою порівняльного та
ретроспективного аналі8
зу роблять спробу ґрун8
товно, крізь призму власно8
го життєвого досвіду кож8
ного згаданого в монографії
політичного діяча викласти
їхні біографії у сплетінні з
історією. Метою даного ви8
дання є не лише розкрити
постаті відомих нам осо8
бистостей, а й продемонс8
трувати уроки альтернати8
ви для України на прикладі
Німеччини, Чехії, Великої
Британії, Франції, Росії,
Італії, Австрії, Польщі. На8
скільки історія європей8
ського співтовариства є до8
сить вивченою, настільки
вона залишається склад8
ною та багатогранною, а її
дослідження потребує по8
дальшої розробки. Особли8
во це завдання є актуаль8
ним для української науки,
зважаючи на проголошений
Україною курс на вступ до
цієї організації.
Безсумнівно, можемо кон8
статувати, що об’єктом сво8
го дослідження автори виб8
рали найвидатніших дія8
чів європейського політи8
куму, які в силу тих чи ін8
ших перманентних міжна8
родних змін, «не зважаючи
на всі розбіжності націо8
нальних характерів», праг8

нули толерантно служити
справі спільного європей8
ського дому.
Якоюсь мірою монографія
«Об’єднана Європа…» нага8
дала нам серію книжок:
«Жизнь замечательных лю8
дей», адже великі справи
роблять великі люди. На
сьогодні ми маємо можли8
вість гідно оцінити заслугу
того чи іншого політичного
діяча, його бажання переко8
нати в можливості європей8
ської єдності для забезпе8
чення гарантій демократич8
ного розвитку кожної краї8
ни, що посилить її міжна8
родні позиції, стимулювати8
ме її економічне, політичне
та соціальне зростання.
Франція та Німеччина на
сьогоднішній день вважа8
ються «локомотивом» об’єд8
наної Європи, державами,
які значною мірою вплива8
ють на її політику, визнача8
ють її майбутнє. Відносини
між цими країнами на по8
чатковому етапі будівниц8
тва європейської спільноти
не тільки довели неможли8
вість серйозних інтеграцій8
них зрушень без порозумін8
ня цих великих європей8
ських гравців, а й визначили
шляхи та форми об’єднавчо8
го процесу на багато років
вперед. На взаємини між
цими державами впливали
як історичні стереотипи і
зовнішні фактори, спричи8
нені тиском наддержав, що
намагалися
використати
розбіжності між країнами в
своїх інтересах2, так і полі8
тична еліта цих країн, яка
намагалася своїми зовніш8
ньополітичними невдачами
та успіхами «визначити іс8
торію європейської інтегра8
ції впродовж ХХ та на по8
чатку ХХІ століть. Тому не
випадковим є те, що автори
зазначеної монографії пріо8
ритет віддали німецьким по8

літичним діячам, таким як –
Конрад Аденауер, Віллі
Брандт, Гельмут Шмідт,
Гельмут Коль, Ганс8Дітріх
Геншер, та французьким –
Жан Монне, Шарль де Голль
та Жак Делор, ніскільки не
зменшуючи повагу та значи8
мість інших політичних пос8
татей, висвітлених у моног8
рафії – Ріхард Куденхов8Ка8
лергі, Томаш Гарріг Маса8
рик, Уїнстон Черчілль, Ми8
хайло Горбачов, Вацлав Га8
вел, Іоанн Павло ІІ Кароль
Войтила та Романо Проді.
Гортаючи сторінки, ми пе8
реносимося у час, коли жив
та творив той чи інший по8
літичний діяч, і немає жод8
ного сумніву, що всі вони
були істинно видатними
вченими, політологами, фі8
лософами, кожен зі своєю
долею, своїм життям, проте
всіх їх об’єднували спільні
цінності та соціальні норми,
які визначали зміст історії
європейської цивілізації.
Правління Конрада Аденауера становило цілу епо8
ху повоєнного відновлення
Західної Німеччини, ство8
рення Федеративної Рес8
публіки Німеччина, її всту8
пу в Західноєвропейський
союз і НАТО, а вміле вико8
ристання складної зовніш8
ньополітичної кон’юнктури
висунуло Аденауера в число
видатних діячів сучасності.
Він був єдиним німецьким
канцлером, який перед усе
ставив єдність Європи (аби
в майбутньому вона стала
єдиним домом для усіх єв8
ропейців), а вже потім єд8
ність своєї власної держави.
Віллі Брандт – його по
праву можна вважати одним
із найвидатніших німецьких
політиків минулого століт8
тя, адже він сам був учасни8
ком і творцем тих важливих
подій та процесів, які в під8
сумку покращили політич8
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КНИЖКОВА ПОЛИЦЯ
ну ситуацію у світі в роки
холодної війни.
Гельмут Шмідт – відома
політична фігура, його нази8
вали «майстром правильних
рішень», був прихильником
покращення
німецько8
французького співробітниц8
тва, інтенсифікації відносин
із соціалістичними країна8
ми Східної Європи, а своєю
публіцистичною діяльністю
сприяв просуванню євро8
пейської інтеграційної ідеї.
Гельмут Коль – прибіч8
ник політики європейської
інтеграції і укріплення
НАТО, водночас він праг8
нув до об’єднання Східної і
Західної Німеччини, а коли
у 1898 році рухнув комуніс8
тичний режим НДР, доклав
усіх зусиль для якнайшвид8
шого об’єднання Німеччи8
ни. За його активної участі у
лютому 1993 року був під8
писаний Маастрихтський
договір про створення Єв8
ропейського Союзу.
Ганс-Дітріх Геншер –
один із найпопулярніших
політиків у Німеччині, його
зовнішня політика була
спрямована на мирне завер8
шення холодної війни. Він
дотримувався позиції, що у
Європи одна місія – переко8
нати світ у тому, що з історії
потрібно виносити уроки, а
спільними зусиллями мож8
на багато чого досягти та
здолати те, що розділяє сто8
рони. «Імператор Європи»
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або «її перший громадянин»
– так називають видатного
діяча, дипломата Жана
Монне. Вирішення усіх
проблем він вбачав тільки в
об’єднанні: «Країни Європи
недостатньо потужні кожна
окремо, аби мати здатність
гарантувати процвітання і
соціальний розвиток своїм
народам. Держави Європи
мають сформувати федера8
цію, яка б об’єднала їх в єди8
ну економічну силу»’. До ос8
танніх днів свого життя
Монне був впевнений, що
європейські нації повинні
об’єднатися і майбутнє на8
родів Європи – у союзі.
Великий французький по8
літик Шарль де Голль, який
мав дуже сильні національні
почуття, особливо в галузі
зовнішньої політики, напо8
лягав на утворенні «Європи
батьківщин», але відбувати8
ся це мало б систематичним
зближенням між народами і
Франція мала стати безу8
мовним лідером континен8
тальної Європи. У питанні
майбутньої європейської ін8
теграції Шарль де Голль був
переконаний, що «держави
можуть укладати між собою
угоди щодо співробітниц8
тва, але при цьому не повин8
но бути навіть пропозицій
розраховувати на обмежен8
ня національного суверені8
тету, …об’єднана Європа мо8
же бути лише об’єднанням
держав, …якщо заторкають8

ся національні інтереси ніх8
то і ніщо не повинно нав’я8
зувати державі свою волю»3.
Ім’я Жака Делора – дер8
жавного і суспільного діяча,
одного з «батьків європей8
ської інтеграції», французь8
кого економіста та політика,
який стояв біля витоків
створення спільного євро8
пейського ринку та єдиної
європейської валюти, широ8
ко відомо в усьому світі. Ва8
гомою політичною заслугою
Ж.Делора є активізація про8
цесу європейської інтегра8
ції, за його сприяння було
досягнуто політичної згоди
щодо прийняття Єдиного
європейського акта, закріп8
лено положення про Євро8
пейську раду, що було суттє8
вим кроком до проведення
погодженої економічної, ва8
лютно8фінансової, гумані8
тарної політики, спільної
зовнішньої та оборонної по8
літики.
Австрієць Ріхард Куденхов-Калергі був ініціато8
ром створення пан’європей8
ського союзу ще у 1926 році,
а його книжка «Пан Європа
(Pan8Europa)» стала мані8
фестом об’єднання Європи.
«Батько новітньої чеської
державності», «великий
чех», «геній слов’янства»,
перший президент Чехосло8
вацької республіки, або
просто «Татінько» – Томаш
Гарріг Масарик. Ще сто ро8
ків тому, на десятиріччя ви8
передивши свій
час, Масарик нак8
реслював контури
нової об’єднаної
Європи, в якій бу8
дуть враховувати8
ся інтереси і вели8
ких, і малих націй,
а кожний народ
зберігатиме націо8
нальну ідентич8
ність, залишаю8
чись водночас єв8
ропейським. Він
був щирим при8
хильником націо8
нально8визволь8
них змагань укра8
їнського народу,
плідно співпрацю8
вав з провідними

діячами української ре8
волюції М.Грушевським,
В.Винниченком, С.Петлю8
рою, О.Шульгіним. Саме у
Києві Т.Г.Масарик утвер8
джується як визнаний лідер
чехословацького національ8
но8визвольного руху. Про8
тягом усього свого життя
він боровся за права
слов’янських та інших ма8
лих народів, визнавав право
кожної нації на самовизна8
чення, створення власної
держави. «Метою кожного з
нас є незалежність, але в єд8
ності…» – ці слова Масарика
стали для європейських
країн гаслом до об’єднання.
Вацлав Гавел – письмен8
ник, драматург, дисидент,
правозахисник, державний
діяч, останній президент
Чехословаччини (1989–
1992 рр.) і перший прези8
дент Чехії (1993–2003 рр.) –
взірець не лише для власної
країни, а також для західно8
го світу. Для багатьох він є
символом змін у Східній
Європі. Під час «оксамито8
вої революції» він брав ак8
тивну участь у створені по8
літичного
угруповання
«Громадянський форум» та
був одним із найпопулярні8
ших та харизматичніших лі8
дерів революції. Гавел був
демократом, в самому іде8
альному, можна сказати, лі8
тературному розумінні цьо8
го слова. Він використову8
вав у політиці поняття «со8
вість» частіше, ніж
«доцільність», він був не
стільки вождем і правите8
лем, скільки орієнтиром і
обличчям нації, для якого
доля своєї країни була непо8
дільно пов’язана з долею та
майбутнім Європи.
Кардинал Кароль Войтила – Іоанн Павло ІІ – пер8
ший з 1523 року Понтифік
не італійського походження,
більше того – перший Папа8
слов’янин, який зарекомен8
дував себе як Глава церкви,
повний свіжих ідей і нових
задумів. У ньому поєднував8
ся традиційний релігійний
консерватизм із безпреце8
дентними рішеннями та
вчинками. Він став першим

Папою Римським, який від8
відав синагогу й виступив
у протестантській церкві,
ввійшов до мечеті і зробив
офіційний візит у право8
славну країну. Іоанн Павло ІІ
звертав увагу на потребу го8
товності до взаємопрощен8
ня, подолання перешкод та
недовіри, щоб разом будува8
ти добрі відносини на основі
минулого досвіду, сягаючи
спільних джерел християн8
ської віри: «Без християн8
ської віри Європа не матиме
душу, тому християнство
має сприяти духу, який
об’єднає і окреслить Європу
у майбутньому»4. Він був
символом єдності європей8
ської католицької церкви та
налагодження мирного між8
цивілізаційного діалогу, а
його візит свого часу до Ук8
раїни став стимулом для де8
мократичних процесів в ук8
раїнському суспільстві.
Представником Італії ав8
тори монографії обрали Романо Проді – голову Євро8
пейської Комісії, в період
головування якого відбуло8
ся історичне розширення
ЄС – до Євросоюзу приєд8
налося десять нових країн;
було введено нову європей8
ську валюту; розпочалася
робота над проектом євро8
пейської конституції; зат8
верджено кодекс поведінки
європейських комісарів що8
до їх дієвості та відповідаль8
ності; вперше в історії євро8
пейської інтеграції Євро8
пейська Комісія посилила
взаємодію з Європейським
парламентом, що мало спри8
яти подоланню «дефіциту
демократії». За ініціативи
Проді розглядалися питан8
ня розробки стратегії роз8
витку ЄС у ХХІ столітті, а
політичний курс мав проля8

гати через регуляцію до гар8
монізації спільних політик
ЄС.
Вїнстон Черчілль – анг8
лійський державний діяч,
оратор і письменник, прем’єр8
міністр Великобританії у
1940–1945 і 1951–1955 рр.,
один із учасників «Великої
трійки», завдячуючи якому
багато в чому сучасний світ
є таким, яким він є. Чер8
чілль вважав себе справ8
жнім європейцем, і вважав
за велику честь докласти зу8
силь до відродження справ8
жньої величі Європи.
Говоримо «перебудова»,
«гласність», «нове політич8
не мислення», а маємо на
увазі Михайла Горбачова –
останнього Генерального
секретаря ЦК КПРС, пер8
шого і останнього президен8
та СРСР, з його ім’ям по8
в’язано виведення радян8
ських військ з Афганістану,
розбудова «спільного євро8

1 С.О.Кьеркегор. Стадии на жизненном пути (Stadier paa Li$
vets Vei), 1845.
2 Омельченко А.В. Франко$німецькі відносини у контексті
євроінтеграційних процесів (друга половина 40$х – друга по$
ловина 60$х років XX ст.): Автореф. дис… канд. істор. наук.
– Донецьк, 2007.
3 Шарль де Голль. Мемуары надежд (1958$1962) /Пер. с фр.
– М. – 2000.
4 Джордж Вейгел. Иоан Павел ІІ. Свидетель надежды. Книга
2. – М. – 2001.

пейського дому», підписан8
ня Договору про ліквідацію
ракет малої та середньої
дальності в Європі, револю8
ційні події у Центрально8
Східній Європі, завершення
«холодної війни», та найго8
ловніше, напевне, припи8
нення існування і розпад
СРСР. Це був прорив до
свободи та спроба поєднати
соціалістичні цінності з де8
мократією, де головний ак8
цент було зроблено на пріо8
ритеті загальнолюдських ін8
тересів над класовими.
На сьогоднішній день, пи8
тання орієнтирів європей8
ських інтеграційних проце8
сів та ідеї об’єднаної Європи
для нашої країни є дуже ва8
гомими і актуальними, і
важливим є те, що Україна і
Європейський Союз почи8
нають виходити на конкрет8
ні кроки і терміни на шляху
європейської інтеграції на8
шої держави. Так, історія час
від часу щедро відкриває
«вікна можливостей», але
так само рішуче може їх і
закрити, тому вміння ско8
ристатися своїм шансом ін8
коли визначає долю окремої
країни на багато років упе8
ред.
Запропонований відоми8
ми українськими фахівцями
науковий доробок є ґрун8

товним і вагомим дослід8
женням, головна теза якого
– «кожна постать, яку пред8
ставлено в даній монографії,
є унікальною з огляду на те,
що вона відіграла неабияку
роль у зародженні та роз8
витку ідеї Об’єднаної Євро8
пи, пріоритетом яких було
розширення інтеграційних
процесів, створення та ста8
новлення Європейського
Союзу – як організації
об’єднаних країн Європи».
Безумовно, ця монографія
буде гідно оцінена як про8
фесіоналами історичної на8
уки, так і всіма тими, хто
вважає за потрібне мати
глибокі професійні знання,
високий рівень ерудиції та
культури, цікавиться та
вивчає історію європей8
ської інтеграції. Ми отрима8
ли можливість долучитися
до історії сусідніх країн і
мимоволі згадали свою –
власну. А отже отримали
новий імпульс і нові пози8
тивні приклади, які допомо8
жуть подолати негаразди і
зробити щось особливе для
своєї держави.
Лариса ЯРЧУК,
здобувач відділу
всесвітньої історії та
міжнародних відносин
Інституту історії
України
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Історія одного посольства
29 липня цього року Посол
Сполучених Штатів Амери8
ки в Україні Джон Ф. Теффт
головував на церемонії з на8
годи завершення зведення
бетонної конструкції для но8
вої будівлі Посольства США
в Україні. На даху будівлі по8
сол Теффт зустрівся з буді8
вельниками, які працювали
над проектом з травня 2009
року. Від дня закладання
першого каменя і до ниніш8
ньої стадії минуло лише 14
місяців. Посол подякував
працівників за відмінну ро8
боту впродовж суворої зи8
ми та спекотного літа. Зас8
тупник Міністра закордон8
них справ України Павло
Клімнік також звернувся до
будівельників і працівників
посольства, зазначаючи, що
зведення нового приміщення
посольства є символічним у побудові міцного стратегічного
партнерства між США та Україною. Після коротких висту8
пів до посла Теффта та заступника Міністра Клімніка при8
єдналися заступник голови Місії США в Україні Ерік
Шульц і генеральний директор ГДІП Павло Кривонос.
Вони разом залили бетоном останню панель для даху будів8
лі. Нова будівля Посольства США має відкритися напри8
кінці 2011 року.
– Сьогодні Посольство Сполучених Штатів Америки в
Україні орендує кілька будинків у різних районах Києва,
зокрема, резиденцію на вулиці Покровській і будинок на
вулиці Коцюбинського, – розповідає генеральний директор
ГДІП Павло Кривонос. – До нас постійно звертаються меш8
канці Києва з наріканнями на те, що вулицю Коцюбин8
ського перекрито. Ми вивчили це питання і переконалися,
що аналогічна ситуація з посольствами США існує прак8

тично в усіх країнах світу. Враховуючи постійні звернення
киян, а також те, що приміщення колишнього райкому пар8
тії, де нині знаходиться посольство, стало замалим для його
сьогоднішніх потреб, розпочалися пошуки нової земельної
ділянки. Розглядалися різні варіанти, різні пропозиції, чис8
ленні адреси. Проблема полягала в тому, що необхідно було
вписатися у чітко задані параметри – земельна ділянка по8
винна мати площу не менш ніж 4 га. Як ви розумієте, знай8
ти таку ділянку в центрі Києва просто неможливо. І після
тривалих пошуків тодішній Посол США в Україні Джон
Гербст у 2005 році дав згоду придбати земельну ділянку по
вулиці Сікорського (колишня Танкова), 4. Він офіційно
звернувся до міського голови з листом, де містилося про8
хання продати їм цю землю. І пунктом 2 в цьому листі було
записано, що (цитую) «уряд Сполучених Штатів Америки

На будівельному майданчику посольства США в Україні
навесні 2009 року

Урочисте закладання першої цеглини нової будівлі
посольства США в Україні 21 травня 2009 року

60

Прийом на даху новобудови посольства США

Заступник Міністра закордонних справ України
Павло Клімкін обговорює нову будівлю посольства США
з главою дипломатичної місії Джоном Ф.Теффтом

Надзвичайний і Повноважний Посол США в Україні
Джон Ф.Теффт і Генеральний директор ГДІП
Павло Кривонос під час святкування

працюватиме виключно з ГДІПом як організацією, яка офі8
ційно представляє місто Київ та уряд України. ГДІП нести8
ме повну відповідальність за розв’язання будь8якого та всіх
спільних питань стосовно об’єкта нерухомого майна, вклю8
чаючи, проте не обмежуючись питаннями, пов’язаними з
радгоспом «Троянда», який до цього часу знаходився на цій
території, несплаченими податками, заборгованості по за8
робітній платі та платі за комунальні послуги тощо».
Відтоді, – каже Павло Олександрович, – ми стали офіцій8
ним представником Сполучених Штатів Америки. Крім то8
го, посол Джон Гербст звернувся до виконуючого обов’язки
Прем’єр8міністра України Юрія Єханурова з аналогічним
проханням – про надання можливості придбати цю землю.
Це було 21 вересня 2005 року.
23 жовтня 2006 року, – згадує Генеральний директор
ГДІП Павло Кривонос, – ми вже з новим Послом США Ві8
льямом Тейлором уклали договір про надання послуг. По8
сольство нам доручило купити для них земельну ділянку за
адресою Сікорського, 4, виконати на ній низку підготовчих
робіт і передати їм цю землю під забудову. Ми зі своїм зав8
данням вчасно впоралися, і 21 травня 2009 року разом із
послом Вільямом Тейлором і представником управління
будівництва державного департаменту США урочисто зак8
лали першу цеглину у фундамент нового приміщення по8

сольства. Ця церемонія стала останнім публічним заходом
за участю Вільяма Тейлора перед його від’їздом до Вашинг8
тона у зв’язку із завершенням трирічної каденції в Києві.
І от всього через 14 місяців уже з новим послом Джоном
Теффтом ми відсвяткували 50% готовність нової будівлі
Посольства Сполучених Штатів Америки. Величезна пре8
зентація об’єкта пройшла своєрідно – всі її учасники зібра8
лися на даху нової будівлі.
В основному це були будівельники, – розповідає Павло
Кривонос. Будівництво здійснює американська компанія
«OBO BLHI», яка залучила практично 95% українських
спеціалістів, у тому числі, спираючись на поради та інфор8
мацію, отриману від Генеральної дирекції з обслуговування
іноземних представництв. В одну зміну тут працює близько
400 осіб. Їхня працелюбність і кваліфікація здобули найви8
щу оцінку з боку посольства США. Я теж долучився до бу8
дівництва. Під час урочистої церемонії ми з послом Джо8
ном Теффтом і заступником Міністра закордонних справ
України Павлом Клімкіним приготували розчин бетону й
власноруч залили останню панель для даху будівлі, на якій
залишили свої відбитки. Так ми зацементували розвиток
стратегічного партнерства між Сполученими Штатами
Америки і Україною, – наголосив Генеральний директор
ГДІП Павло Кривонос.
Підготувала Ольга ТАУКАЧ

Українська та американська сторони за підготовкою бетону

Американська фірмазабудовник
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КУЛЬТУРА

Чорне море в Баварії
Театрові по силі все. Відкривати Всесвіти, долати час, де8
монструвати безсмертя... І все це лише тому, що Його Ве8
личність, опікуючись сьогоденням, говорить про вічність.
Вдаючи гостру актуальність діалогу із глядачем, насправді
ділиться передчуттями майбутнього. І взагалі, щоб не про8
рокували вічно живому, сам він, акцентуючи сучасне від8
чуття планети Земля, як єдиного дому людства, давно про8
голосив – весь світ – театр.
Тому не треба дивуватися такій дрібничці, як вдоскона8
лення географічної карти пропискою у Німеччині фестива8
лю країн Чорного моря, завданням якого є демонстрація
споконвічних театральних традицій і сучасних сценічних
пошуків на всю повноту шкали хвилювань – від хвиль, що
заколисують дитячістю, до аномальних штормів духовного
життя. Певен, що глядачі, організатори та учасники цієї
мистецької акції зробили ще один крок до розуміння сокро8
венної таємниці кожної національної культури й водночас
підтвердили пружність театральної ходи в гуманістичному
русі Європи.
У невеличкому містечку Дідорф (зовсім поруч зі старо8
винним Ауфбургом) виявилося сучасне театральне примі8
щення та дві спортивні зали, які мають цілком пристойне
світлозвукове обладнання, сценічні конструкції та можли8
вість трансформувати простір за потребами театрів –
учасників фестивалю. Якщо до цього додати, що на ден8
них дитячих і вечірніх, інколи виключно для дорослих,
виставах було повно глядачів, то й годі шука8
ти інших доказів того, що в культурі немає
провінції.
Та розпочалося все навіть не з репетицій та
прилаштування вистав до нової сцени. Лю8
б’язний господар – ди8
ректор і фундатор фес8
тивалю Штепан Екль
розсадив по широчен8
ному колу (я сказав би
– козацькому) у вели8
кій залі всіх гостей і піс8
ля коротких репрезен8
тацій делегацій запро8
понував усім позбутися
взуття і зайвого на
власний розсуд одягу.
Ми почали ходити за8
лою, зустрічати8
ся очима, трима8
ти погляд, пос8
міхатися один
одному, торка8
тися долонями і
врешті створили
чи то живий
ланцюг, чи то
новий контур Чорного моря. Подальші етю8
ди, сценки, усмішки стали матеріалом для
церемонії відкриття фестивалю.
Президент Швабії, поважні особи з уряду
Баварії, які взяли на себе левову частку фі8
нансування цього заходу, гості з фінансово
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небайдужого Гетте Інституту, Міжнародного інституту те8
атру та журналісти, театрознавці, глядачі радо сприйняли
наївну акцію зв’язування моря зі шматків тканини, які при8
несли у центр зібрання, співаючи національні пісні, болга8
ри, грузини, росіяни, румуни, турки та українці. Наша під8
сумкова пісня «Гей, наливайте повнії чари!» була зрозуміла
без перекладу і, власне, її бадьорий настрій не згасав упро8
довж усіх подальших днів роботи фестивалю.
Цього самого вечора відкрив програму виставою «У його
Черевиках» «Ведогон театр» – єдиний професійний драма8
тичний театр Зеленограда, одного з адміністративних окру8
гів Москви (режисер заслужений артист РФ Павло Куроч8
кін). Спектакль для дітей, яскраво оформлений, таланови8
то зіграний зі святковим настроєм і філософською мудріс8
тю був сприйнятий схвально і без поправок на його адрес8
ність усім почесним зібранням. Уявіть собі турецькі чере8
вички із закругленими носами розміром у лижі. Або капе8
люх із макетом центральної площі старовинного міста, де
будиночки різного розміру туляться один до одного. Коли у
фіналі вистави все це приміряти запропонували дітям і до8
рослим, то ще невідомо, хто більше зрадів такій нагоді пог8
ратися в артиста.
Лялькова вистава «Півень, курка та торбинка з двома мо8
нетами» румунського Театру Люцефару «з міста Яси» – про
пригоди курочки Ряби та її хазяїв старої та старого теж ви8
явилася зрозумілою без перекладу.
Веселим хороводом дітей, батьків, дідусів і
бабусь – усіх глядачів – завершилася лялько8
ва вистава «Кишенькова катастрофа зі слива8
ми» болгарського мистецького центру «Про
Родопі»
Апофеозом дитячої програми став спек8
такль театру «Темпо» «Карагез – відьми» зі
столиці Туреччини. Якби колеги не
знали, що всього з трьох осіб скла8
дається колектив цього театру, то
ніколи б не здогадалися, що всю га8
лерею образів у великій кількості
маленьких і повчальних історій
віртуозно виконує людина8театр
Халук Юсе. Та й сама природа ту8
рецького ті8
ньового теат8
ру, лише деякі
прийоми яко8
го викорис8
товуються у
практиці дра8
матичних те8
атрів, століт8
тями залиша8
ється захоп8
люючою. Ніби все зро8
зуміло – контури пер8
сонажів, вирізані зі
шкіри, рухаються зав8
дяки паличкам, перек8
риваючи джерело світла, а на екрані оживає ті8
ньове зображення. Але як воно стає кольоровим!?

