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Україна та ЄС домовилися про спрощення
візового режиму
(про поїздку Міністра закордонних справ України К. Грищенка до Бельгії)
«Україна зробила ще
один важливий крок до
безвізового режиму з Єв
ропейським Союзом», –
заявив 23 липня у Брюссе
лі Міністр закордонних
справ України Костянтин
Грищенко після підписан
ня Договору про внесення
змін та доповнень до Угоди
між Україною та ЄС про
спрощення оформлення
віз. З європейського боку
під документом свої підпи
си поставили Комісар ЄС з
питань розширення та Єв
ропейської політики су
сідства Штефан Фюле та
Міністр головуючої в ЄС
країни – Республіки Кіпр
Ерата КозакуМаркулліс.
Цим досягненням укра
їнська дипломатія робить
вагомий внесок у зміцнен
ня громадянського сус
пільства в країні. Адже піс
ля вступу в силу Угоди
право на довгострокові, ба
гаторазові та, головне, без

коштовні візи отримають
члени громадських органі
зацій, релігійних громад,
представники професій
них об’єднань, які беруть
участь у міжнародних фо
румах, конференціях, про
грамах міжнародного обмі
ну. Якщо враховувати, що
журналісти, студенти, під
приємці вже мають таке
право, то не буде перебіль
шенням стверджувати, що
на сьогодні державою
створено
максимально
спрощені умови для поїз

док до ЄС представникам
найбільш соціально актив
них верств суспільства, го
ловних промоутерів євро
пеїзації нашої держави.
Відтепер буде забезпече
но більшу прозорість про
цесу отримання віз, що га
рантує право всім бажаю
чим подавати візові кло
потання напряму до по
сольств і консульств дер
жавчленів ЄС (без залу
чення візових агенцій як
посередників). Новий до
кумент урегульовує питан

ня видачі багаторазових і
довготермінових віз (на 1
рік і на 5 років – замість
відповідно до 1 року, до 5
років). Покращується по
рядок отримання віз для
журналістів (замість зап
рошення приймаючої сто
рони можна подавати кло
потання від редакції) і чле
нів їхніх команд (операто
рів, звукорежисерів та ін.).
«Ми переконані, що єв
ропейські стандарти та цін
ності будуть тим краще
впроваджуватися в Украї
ні, чим більше українців ма
тимуть можливість шляхом
навчання, службових та
наукових відряджень, з ме
тою туризму особисто зна
йомитися з тим, чим і як
живе Європейський Союз.
Спільний простір цінностей
повинен будуватися на ба
зі спільного простору віль
ного спілкування та люд
ських обмінів», – наголо
сив Костянтин Грищенко.

Cпільна заява за результатами Третього засідання міністрів
закордонних справ «Східного партнерства»
У Брюсселі 23 липня
цього року відбулося третє
засідання міністрів закор
донних справ «Східного
партнерства». Міністри за
явили, що Дорожня карта,
запропонована Європей
ською Комісією та Висо

ким представником ЄС у
закордонних справах та
політиці безпеки, стано
вить основу для спряму
вання та моніторингу по
дальшої імплементації ці
лей «Східного партнерс
тва», визначених у Празь

кій і Варшавській деклара
ціях до саміту у Вільнюсі
восени 2013 року.
Міністри погодилися,
що засідання міністрів за
кордонних справ «Східно
го партнерства» наступно
го року стане нагодою для

огляду імплементації До
рожньої карти та обгово
рення далекоглядного роз
витку «Східного парт
нерства» в контексті під
готовки саміту у Вільню
сі.

Міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко зустрівся з Комісаром ЄС
з питань розширення та Європейської політики сусідства Штефаном Фюле
У рамках перебування в
Брюсселі для участі у Тре
тьому міністерському засі
данні «Східного партнерс
тва» Міністр закордонних
справ України К. Грищенко
зустрівся з Комісаром ЄС
з питань розширення та

Європейської політики су
сідства Штефаном Фюле.
Під час зустрічі обгово
рено актуальні питання
розвитку порядку денного
відносин між Україною та
Євросоюзом, зокрема, пер
спективи укладання Угоди

про асоціацію між Украї
ною та ЄС, а також окремі
аспекти практичного галу
зевого співробітництва, у
тому числі, у сферах енер
гетики і транспорту.
К. Грищенко та Ш. Фюле
привітали підписання Уго

ди між Україною та ЄС
про внесення змін до Уго
ди про спрощення видачі
віз, що стало ще одним
кроком у напрямі забезпе
чення повної лібералізації
візового режиму між Укра
їною та Євросоюзом.
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Організація з безпеки і співробітництва в Європі.

Головування України:
завдання визначено, шляхи окреслено

Людмила ЧЕКАЛЕНКО,
Вячеслав ЦІВАТИЙ,
професор
перший проректор
Дипломатичної академії
Дипломатичної академії
України при МЗС,
України при МЗС, кандидат
історичних наук, доцент
доктор політичних наук
кафедри дипломатичної та
консульської служби,
заслужений працівник освіти
України
Головування України в
Організації з безпеки і
співробітництва в Європі у
2013 р. висуває перед на
шою державою відпові
дальні завдання, серед
яких збереження миру і
стабільності в Європейсь
кому домі є найактуальні
шими.
У зв’язку з цією важли
вою подією Президент Ук
раїни В. Янукович наголо
сив на особливій ролі
ОБСЄ в реалізації меха
нізму регіональної систе
ми безпеки, запобіганні та
розв’язанні конфліктів, та
кож підкреслив, що особли
ву увагу під час майбут
нього головування Україна
приділить розблокуванню
заморожених конфліктів,
оскільки без урегулюван
ня цих складних проблем
завжди існуватиме загроза
миру, стабільності та без
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пеці. Крім того, така ситуа
ція не сприяє сталому роз
виткові регіону в цілому.
На спеціальному засідан
ні Постійної ради Органі
зації з безпеки і співробіт
ництва в Європі у Відні Мі
ністр закордонних справ
України К. Грищенко озна
йомив 56 учасників ОБСЄ
із пріоритетами голову
вання нашої країни1. Він
наголосив, зокрема, що Ук
раїна докладатиме всіх зу
силь для зміцнення ролі
організації в реалізації ідеї
«безпекової
спільноти
ОБСЄ», вільної від розпо
дільчих ліній, конфліктів,
сфер впливу та зон із різ
ними рівнями безпеки.
Окреслюючи підходи на
шої країни до ключових
питань порядку денного
ОБСЄ, міністр особливо
відзначив прагнення нада
ти нового імпульсу вирі

шенню тривалих конфлік
тів на просторі ОБСЄ, у
тому числі Придністров
ського, а також сприяти
зміцненню ефективності
організації у ранньому по
передженні конфліктів та
реагуванні на нові викли
ки і загрози безпеці. Вод
ночас, було конкретизова
но сфери діяльності Украї
ни під час головування:
• військовополітична,
де зусилля спрямовувати
муться на відновлення діє
вого режиму контролю над
звичайними озброєннями
в Європі, нерозповсюд
ження зброї масового зни
щення та зміцнення захо
дів довіри у військовій га
лузі;
• економікодовкільна,
що включатиме обговорен
ня проблем впливу на нав
колишнє середовище ді
яльності в енергетичній
сфері;
• гуманітарного виміру
ОБСЄ, що охоплюватиме
проблематику свободи сло
ва, просування толеран
тності та недискримінації,
гендерної рівності, бороть
би з торгівлею людьми.
При цьому, для досягнення
цілей ОБСЄ передбачено
широке конструктивне за
лучення неурядових орга
нізацій2.
Зазначимо, що Україна
має для реалізації наміче
ного всі потенційні мож
ливості, оскільки протягом
багатьох років є активним
контрибутором європей
ської та міжнародної без
пеки. Наша держава бере
активну участь у роботі
всiх колективних керiвних

органiв організації (самiти
державучасниць ОБСЄ,
засiдання Ради мiнiстрiв та
Постiйної ради ОБСЄ), у
виробленнi та прийнятті
ними рішень з різних ас
пектiв її діяльності; актив
но взаємодіє з Координа
тором проектів ОБСЄ в
Українi3 (КП ОБСЄ в Ук
раїні). Поза участю в орга
нізаційних
структурах
ОБСЄ наша держава ак
тивно співпрацює з iнсти
тутами органiзацiї, у пер
шу чергу, Верховним комі
саром ОБСЄ у справах
національних
меншин
(ВКНМ), Бюро з демокра
тичних iнститутiв i прав
людини (БДIПЛ) та Пред
ставником ОБСЄ з питань
свободи ЗМI. У центрі
уваги ВКНМ, серед iншо
го, були питання надання
допомоги Українi у справi
облаштування кримських
татар і представникiв iн
ших колись депортованих
народів, що зараз поверта
ються на свою iсторичну
батькiвщину; БДIПЛ, вiд
повiдно до свого мандату,
організовує роботу нагля
дових мiсiй за президент
ськими та парламентськи
ми виборами у країнах
учасницях ОБСЄ, зокрема
в Українi, а також реалiзує
різноманітні проекти, спря
мованi на розвиток і змiц
нення демократичних iнс
титутiв нашої держави.
Важливим
напрямом
спiвпрацi України з iнсти
тутами ОБСЄ є сприяння
здiйсненню реформ у рiз
них сферах суспiльного
життя країни. Перш за все
це стосується вирiшення

таких завдань, як забезпе
чення законодавчої пiд
тримки проведенню iнсти
туцiйних та економiчних
реформ. Діяльність в ОБСЄ
забезпечує рівноправну
участь нашої держави в об
говоренні та вирішенні ак
туальних проблем міжна
родної безпеки і співпраці.
Вона також служить реалі
зації головних національ
них інтересів нашої країни
– забезпеченню її терито
ріальної цілісності та недо
торканності кордонів, ста
більності міжнародного
становища, розвитку як
демократичної, правової
держави, розбудові націо
нальної економіки.
Серед важливих напря
мів взаємодії України з
ОБСЄ сучасної доби – бо
ротьба з тероризмом, орга
нізованою злочинністю,
корупцією, відмиванням
грошей, торгівлею людь
ми, зброєю та наркотика
ми. Водночас, Українська
держава бере участь у вико
ристанні механізмів ОБСЄ
для забезпечення стабіль
ності та безпеки, зокрема, в
Чорноморському регіоні.
Насамперед, це стосується
заморожених конфліктів.
Із посиленням внутрішніх
і зовнішніх загроз, серед
яких перед ведуть пробле
ми забезпечення енергоно
сіями, безробіття, еколо
гічні негаразди, загрози ет
нічних конфліктів тощо,
Україна розширила ареал
співпраці з цією європей
ською безпековою органі
зацією. Цьому сприяють і
ухвалені документи ОБСЄ,
що концентрують зусилля
на власне безпековій проб
лематиці, а також зміцнен
ні економічного виміру ді
яльності, що відповідає ін
тересам і прагненням на
шої країни. До зазначеного
додамо, що в основу онов
леного безпекового меха
нізму ОБСЄ було покладе

но платформу коопе
Міністерством освіти
ративної безпеки.
і науки, молоді та
Таким чином, у рам
спорту України щодо
ках організації та ін
впровадження еколо
ших безпекових струк
гічної освіти в загаль
тур за участю Україн
ноосвітніх навчаль
ської держави поглиб
них закладах. Коорди
лено різноманітні схе
натор проектів сприяє
ми співпраці, вибірко
покращенню енерге
Президент України Віктор Янукович
во та продумано виз
тичної безпеки та
запросив на парламентські вибори
начено елементи учас
більш ефективному
28 жовтня спостерігачів від ОБСЄ
ті українських пред
використанню енер
ставників у тих програмах транскордонним перемі гії, у тому числі шляхом
і проектах, де європейсь щенням небезпечних від відновлюваних і альтерна
ких спроможностей було ходів у країнах Східної Єв тивних джерел енергії.
недостатньо. Це миротвор ропи;
КП ОБСЄ в Україні до
чі зусилля в конфліктних
• соціальна адаптація помагає Міністерству з
регіонах, поліцейські місії, військовослужбовців, звіль надзвичайних
ситуацій
пропозиції щодо викорис нених із лав Збройних сил України в очищенні від ви
тання вітчизняних авіацій України;
бухонебезпечних залишків
них можливостей: ідеться
• покращення безпеки і реабілітації територій по
про вертольотні загони, кордонів;
близу міст Керч, Севасто
дальню авіацію, вантажні
• сталий соціальноеконо поль і Біла Церква. У спів
літаки, групи понтонників мічний розвиток та еколо праці з Форумом ОБСЄ зі
і мінувальників, а також гічна безпека.
співробітництва у сфері
лікарів, волонтерів медич
Розкриємо суть згаданих безпеки організація надає
ного персоналу тощо.
проектів. Так, КП ОБСЄ в Україні допомогу у формі
З метою надання допо Україні підтримує органи спеціального обладнання
моги нашій країні щодо державної влади та органи та проведення відповідних
виконання відповідних зо місцевого самоврядування тренінгів для пошуку та
бов’язань перед організа у формуванні політики знешкодження вибухоне
цією КП ОБСЄ в Україні у прозорості та відкритості у безпечних предметів на те
співпраці з українською взаємодії з громадянами з риторіях, забруднених за
стороною розробляє та ви використанням технологій лишками війни. Цей про
конує проекти в економіч електронного урядування. ект є продовженням схо
ній, військовополітичній Ураховуючи міжнародні жого успішно реалізовано
сферах і з питань захисту новації та досвід ОБСЄ, го у 2007 р. проекту з реа
навколишнього природно Координатор
проектів білітації території навколо
го середовища. Обопільну сприяє розвиткові пілот військової Артилерійської
діяльність зосереджено на них ініціатив у декількох бази ракет і боєприпасів
таких напрямах:
регіонах України із засто (АБРБ) № 275 біля с. Но
• сталий соціальноеко сування технологій елек вобогданівка у Запорізькій
номічний розвиток та еко тронного урядування та області. На технічній тери
логічна безпека;
впровадження принципів торії військових складів
• екологічна освіта;
«єдиного вікна». Основна цієї бази 6 травня 2004 р.
• очищення від вибухо мета полягає у підвищенні виникла пожежа з подаль
небезпечних залишків ми ефективності діяльності шою детонацією 32 тис. т
нулих війн і реабілітація те органів державної влади та артилерійських боєприпа
риторій поблизу міст Керч, місцевого самоврядуван сів, унаслідок чого двоє лю
Севастополь і Біла Церква; ня, а також мінімізації бю дей загинуло, більше 2 тис.
• утилізація компонен рократичних процедур. На осіб визнано потерпілими.
ту ракетного палива типу прохання
українського У рамках проекту ОБСЄ
«меланж»;
уряду розроблено низку було також надано допо
• транскордонне співро проектів, що сприятимуть могу для реабілітації пос
бітництво та стале управ підвищенню рівня обізна траждалої території.
ління басейном річки ності громадян з питань за
Організація надає допо
Дністер;
хисту навколишнього сере могу Урядові України у зни
• створення потенціалу довища. Один із проектів щенні приблизно 16 200 т
для боротьби з незаконним передбачає співпрацю з токсичного компоненту
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ПОЛІТИКА
ракетного пального типу
«меланж», що зберігається
в сховищах у різних місце
востях країни. Утилізація
здійснюється в екологічно
безпечний та ефективний
щодо витрат спосіб. Зазна
чимо, що меланж загрожує
здоров’ю громадян Украї
ни та навколишньому при
родному середовищу і, на
думку експертів, повинен
бути знищений протягом
кількох наступних років.
Проект ОБСЄ спрямова
ний на утилізацію першої
партії обсягом 3 168 т ра
кетного пального. Роботу в
цьому напрямі розпочато
спільно з Центром ОБСЄ з
попередження конфліктів
і Бюро Координатора ді
яльності ОБСЄ з питань
економіки і навколишньо
го середовища. Наразі три
ває фінальна стадія з ути
лізації першої партії ме
ланжу, що зберігався на
військових базах у Він
ницькій та ІваноФранків
ській областях.
У співпраці з Бюро Ко
ординатора
діяльності
ОБСЄ з питань економіки
і навколишнього середови
ща підтримується молдав
ськоукраїнський діалог
щодо сталого управління
басейном річки Дністер.
ОБСЄ сприяє вдоскона
ленню чинного законо
давства та розробленню
нової двосторонньої угоди
щодо басейну Дністра,
співпраці органів охорони
здоров’я та інтеграції з пи
тань біорізноманіття в уп
равлінні водними ресурса
ми. Експериментальна ге
ографічна інформаційна
система басейну розробля
ється як допоміжний інс
трумент для спільного
прийняття рішень на осно
ві принципу комплексного
управління водними ре
сурсами. ОБСЄ також під
тримує проведення різно
манітних кампаній для
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підвищення обізнаності
громадськості щодо проб
лем у басейні річки Дніс
тер і шляхів їх розв’язання.
Основними партнерами
проекту є міністерства нав
колишнього середовища,
водогосподарські структу
ри, органи охорони здо
ров’я та міністерства за
кордонних справ Респуб
ліки Молдова та України, а
також наукові інститути та
неурядові організації. Про
ект реалізується в тісній
співпраці з Європейською
економічною
комісією
ООН (ЄЕК ООН) та Про
грамою ООН із навколиш
нього середовища (ЮНЕП).
Організація також допо
магає в підвищенні спро
можності України переш
коджати незаконному пе
реміщенню небезпечних
відходів у країнах Східної
Європи шляхом підтрим
ки міжсекторального діа
логу та проведення для
представників органів вла
ди, відповідальних за кон
троль за переміщенням
вантажів через національ
ні кордони, навчальних се
мінарів із виявлення та
припинення незаконного
транскордонного перемі
щення небезпечних відхо
дів. Основною цільовою
аудиторією цієї діяльності
є міністерства навколиш
нього середовища, еколо
гічні інспекції, митні та
прикордонні служби Укра
їни, Республіки Білорусь і
Республіки Молдова.
Організація надає під
тримку Урядові України у
виробленні стабільних та
ефективних програм, спря
мованих на соціальну адап
тацію військовослужбов
ців, звільнених у рамках
реформи Збройних сил.
Діяльність у цій сфері
включає:
• перекваліфікацію на
цивільні спеціальності вій
ськовослужбовців, звіль

У поточному році в Україні по
лінії Координатора проектів
ОБСЄ здійснюватиметься
близько 20 проектів
загальною сумою більше
3 млн. євро. На фото:
новопризначений
Координатор проектів ОБСЄ в
Україні Мадіна Джарбусинова

нених із лав ЗСУ;
• допомогу військово
службовцям у профорієнта
ції та набутті найновіших
навичок з пошуку роботи;
• підвищення обізнано
сті військовослужбовців
щодо користування їхніми
правами.
Міністерство оборони
України проводить широ
комасштабне реформуван
ня ЗСУ, що включає ком
плексні зміни їхньої штат
ної структури та скорочен
ня певних категорій вій
ськовослужбовців.
КП
ОБСЄ в Україні здійснює
проекти у сфері соціальної
адаптації військовослуж
бовців із 2001 р. та продов
жує підтримувати звільне
них і запланованих до
звільнення з лав ЗСУ в їх
ньому переході від вій
ськового до цивільного
життя. Наразі, проектну
діяльність зосереджено в
містах, де кількість звіль
нених у запас є найбіль
шою: Одеса, Львів, Київ,
Вінниця, Гайсин, Житомир,
Кіровоград, Бердичів, Ми
колаїв, Херсон, Сімферо
поль, Феодосія, Севастополь
та ін. У 2010 р. було прове
дено професійну перепід
готовку близько 1 250 ко
лишніх військовослужбов
ців. Уперше до перепідго
товки залучалися також і
члени сімей (переважно з
подружжя) військовослуж

бовців, які становили 10
20% складу навчальних
груп. Перенавчання прово
дилося за напрямами, які
користуються попитом на
місцевому ринку праці або
є популярними серед вій
ськовослужбовців. Серед
них – менеджмент безпеки
підприємницької діяль
ності, бухгалтерський об
лік підприємства, марке
тинг на ринку товарів і по
слуг, менеджмент інформа
ційних технологій, управ
ління персоналом, облік і
аудит, організація та уп
равління підприємствами
малого та середнього біз
несу, соціальна робота то
що. Військовослужбовці,
які успішно пройшли пере
навчання, отримують сві
доцтва державного зразка
та сертифікат. Як правило,
понад 70% випускників
знаходять роботу впро
довж трьох місяців після
закінчення навчання.
ОБСЄ надає допомогу
Державній прикордонній
службі України в підви
щенні безпеки державного
кордону та посиленні її по
тенціалу на одній із пілот
них ділянок. ДПСУ прово
дить широкомасштабне
реформування, одним із
ключових аспектів якого є
її трансформація у право
охоронну структуру. КП
ОБСЄ в Україні надає
комп’ютерну техніку та об
ладнання для біометрич
ного контролю, а також
проводить тренінги з ана
лізу ризиків і криміналіс
тичного аналізу. Очікуєть
ся, що ця допомога підви
щить оперативні та профе
сійні можливості Держав
ної прикордонної служби
України щодо збору та ана
лізу інформації з питань
нелегальної транскордон
ної діяльності.
Про активну співпрацю
України з ОБСЄ свідчить
також перелік тренінгових

програм, реалізованих у
2011 році, зокрема, прове
дення семінарів для викла
дачів журналістики вищих
навчальних закладів і пра
цівників ЗМІ щодо викла
дання журналістської ети
ки та дотримання профе
сійних стандартів і засто
сування засобів саморегу
лювання журналістської
етики (мм. Житомир і До
нецьк); семінар для суддів
адміністративних
судів
щодо написання судових
рішень (м. Київ); круглий
стіл з питань упроваджен
ня Національного механіз
му взаємодії суб’єктів у
сфері протидії торгівлі
людьми (м. Київ). Щодо
останнього заходу додамо,
що в ньому взяли участь
представники державних
структур з усієї України,
які безпосередньо залучені
до процесу ідентифікації
та надання допомоги пос
траждалим. З цією метою
впроваджено Національ
ний механізм взаємодії
суб’єктів у сфері протидії
торгівлі людьми в рамках
Закону України «Про про
тидію торгівлі людьми».
У сфері співробітництва
з громадськими інституці
ями КП ОБСЄ в Україні
провів тренінги «Особли
вості взаємодії органів
державної влади з грома
дянами» (мм. Львів і Уж
город) для фахівців тери
торіальних управлінь юс
тиції Міністерства юстиції
України з метою покра
щення ефективності взає
модії з громадянами та на
дання їм якісної, своєчас
ної правової допомоги. Уп

родовж семінарів учасни
ки були поінформовані
про методи комунікації з
громадянами, особливості
юридичного консульту
вання, етичні аспекти ді
яльності правових громад
ських приймалень, надан
ня правової допомоги що
до оскарження рішень, дій
і бездіяльності органів дер
жавної влади, органів міс
цевого самоврядування, їх
ніх службових і посадових
осіб. Навіть неповний пе
релік реалізованих прог
рам ОБСЄ в Україні свід
чить про активну співпра
цю з цією міжнародною
безпековою організацією.
Отже, через реалізацію
значної кількості важли
вих і відповідальних про
ектів із ОБСЄ, а також Ра
дою Європи та ЄС Україна
бере активну участь у роз
будові архітектури загаль
ноєвропейської безпеки,
підтримує пропозиції що
до розширення партнер
ської співпраці всіх світо
вих і регіональних безпе
кових структур.
Україна є активним
учасником миротворчих
місій. Конкретні зусилля
щодо розвитку її співробіт
ництва з міжнародними
структурами зосереджено
на таких напрямах, як: за
безпечення активної ролі
держави в якості посеред
ника Придністровського
врегулювання; розширен
ня представництва України
у складі європейських мі
сій і структур, зокрема в Ма
кедонії, Косово, Грузії тощо.
Високий позитивний
імідж нашої держави під

креслило рішення всіх 56
учасників ОБСЄ, які прий
няли ухвалу про голову
вання України. Президент
України вважає, що це ста
ло підтвердженням висо
кої оцінки міжнародним
співтовариством досяг
нень нашої країни в побу
дові демократичного сус
пільства, адже ОБСЄ –
визнаний авторитет у пи
танні демократизації, сво
боди виборів і дотримання
прав людини. «Головуван
ня України в ОБСЄ також
розширює можливості за
безпечення національних
інтересів України, врахо
вуючи її позаблоковий ста
тус та її добровільну відмо
ву від ядерної зброї», – так
прокоментував Президент
України рішення стосовно
головування України в
ОБСЄ у 2013 році4.
Головування в ОБСЄ –
це і питання престижу, і
доведення свого лідерсь
кого потенціалу, здатності
генерувати нові ідеї та ви
будовувати часто дуже
складний консенсус, зва
жаючи на існуючі розбіж
ності в інтересах і позиціях
державучасниць. Це та
кож нові зовнішньополі
тичні можливості, що від
криваються, залучення до
формування «безпекової
спільноти», активніша роль

у врегулюванні конфліктів,
якими опікується ОБСЄ.
Не тільки у Придністров’ї,
де Україна традиційно є
одним із ключових учасни
ків, а також у Нагірному
Карабаху та Грузії.
Оскільки простір СНД є
доволі неспокійним, голо
вуючій країні необхідно
бути готовою до несподіва
них викликів, приймати
оперативні рішення у сфе
рі безпеки, сприяти досяг
ненню консенсусу поміж
державамиучасницями,
узгоджувати діяльність
різних інституцій усереди
ні організації та забезпечу
вати координацію з інши
ми міжнародними струк
турами.
Нові схеми залучення
європейськими структура
ми, зокрема ОБСЄ, Радою
Європи, ЄС, ЦЄІ україн
ського потенціалу до спів
праці вселяють певний оп
тимізм на успішне розв’я
зання висунутих перед
нашою державою завдань
як під час головування в
ОБСЄ, так і в подальшому.
Оскільки Українське го
ловування діятиме від іме
ні та в інтересах усіх країн
ОБСЄ, наша країна закли
кає державиучасниці до
конструктивного діалогу з
вирішення актуальних про
блем європейської безпеки.

1

Україна стала учасницею ОБСЄ з 30 січня 1992 року
Міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко
представив пріоритети головування України в ОБСЄ у 2013 ро#
ці.: http://www.mfa.gov.ua/mfa/ua/news/detail/83596.htm/
3 Завданням Координатора i його офiсу є пiдготовка та реалi#
зацiя в Українi різноманітних проектiв вiдповiдно до компетен#
цiї ОБСЄ та забезпечення їх фiнансування за рахунок надання
цiльових коштiв мiжнародними органiзацiями (як державними,
так i недержавними) чи іншими державами#учасницями ОБСЄ.
4 http://www.president.gov.ua/news/18769.html/.
2

Серед пріоритетів українського головування – боротьба
з наркотрафіком та нелегальною торгівлею зброєю
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Національний Конвент
України щодо ЄС

Робота Національного
Конвенту України щодо
ЄС добігає свого завер
шення. Протягом двох ро
ків Конвент був майданчи
ком для інтелектуальних
дискусій між представни
ками органів державної
влади, неурядових органі
зацій, наукових і бізнесо
вих кіл щодо шляхів про
сування України до Євро
пейського Союзу. Відпо
відну ініціативу реалізував
Національний інститут
стратегічних досліджень
(НІСД) спільно з Україн
ським незалежним цент
ром політичних дослід
жень, у партнерстві з Дос
лідницьким центром Сло
вацької асоціації зовніш
ньої політики (м. Братис
лава), за підтримки Сло
вацького фонду міжнарод
ного розвитку (Slovak Aid).
У ході реалізації Конвенту
було сформовано чотири
робочі групи за найбільш
важливими напрямами єв
роінтеграційної політики
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України. За підсумками
роботи проекту підготов
лено рекомендації, які ві
дображають актуальні ри
зики та виклики, що поста
ють у процесі підготовки
Угоди про політичну асо
ціацію між Україною та
ЄС і Угоди про розширену
Зону вільної торгівлі між
Україною та ЄС. Україн
ський проект Конвенту
спирався на успішний дос
від Словаччини, Сербії,
Боснії і Герцеговини в реа
лізації власних національ
них конвентів відносно
Євросоюзу. Так, у Словач
чині ідея створення Націо
нального Конвенту виник
ла у 2000 р., а вже у 2001 р.
такий форум приступив до
роботи – і у 2004 р. країна
приєдналася до ЄС. У Сер
бії подібний проект був за
початкований у 2008 р. – і
держава наразі подала за
явку на вступ до Європей
ського Союзу.
У Національному інсти
туті стратегічних дослід
жень 12 липня 2012 р. від
булося заключне пленарне
засідання проекту «Націо
нальний Конвент України
щодо ЄС». Учасники засі
дання обговорювали під
сумки діяльності робочих
груп та їхні політичні ре
комен

дації щодо подальшого
поступу України в ЄС. Од
ним із основних питань
порядку денного стали
виклики та можливості
для співпраці в період по
літичних та економічних
трансформацій у Євросо
юзі та Україні.
Андрій Єрмолаєв, дирек
тор Національного інсти
туту стратегічних дослід
жень, відкриваючи засі
дання, зазначив, що євро
пейський вибір України,
європейська орієнтація є
предметом національного
консенсусу незалежно від
того, як це сприймається
на побутовому масовому,
політичному й економіч
ному рівнях. Це, мабуть,
єдина політична ідея, що
не стає предметом конф
ліктів і розколу. Як це не
парадоксально, відзначив
він, але саме 2012 р. у про
цесі європейської інтегра
ції України став рубіко
ном. Адже цьогоріч після
численних публічних і ка
бінетних дискусій, перего
ворів експертів і урядовців
30 березня в Брюсселі гла
ви делегацій на перегово
рах України та Євросоюзу
парафували Угоду про асо
ціацію між Україною та
Європейським

Союзом, включаючи пог
либлену та всеохоплюючу
зону вільної торгівлі. Без
перебільшення – це істо
рична подія. Але, на думку
А. Єрмолаєва, далеко не в
усіх політичних колах кра
їн ЄС є розуміння значен
ня цієї події. Іноді стикає
мося з певною її девальва
цією на фоні непростих
процесів, що відбуваються
в економічній і політичній
сферах. Наступним кро
ком повинно стати підпи
сання сторонами угоди. А
після цього парламенти
країн ЄС мають ухвалити
рішення щодо ратифікації
Угоди про асоціацію між
Україною та Європейсь
ким Союзом. І це для на
шої країни зараз є найваж
ливішим завданням.
У плані практичних дій
щодо європейської інтег
рації України є три виміри:
економічний, політичний і
культурний. У більшості
країн Центральної Євро
пи, які порізному реалізо
вували цей європейський
вибір, такі складові були
присутніми. Але ці держа
ви, як і Україна, стикнули
ся мимоволі з комплексом
малого старшого брата так
званої старої Європи. А

Європа і ЄС, на думку екс
перта, не тотожні речі. То
му зараз важливо постави
ти питання про місію так
званої молодої Європи, а
точніше, тієї частини Єв
ропи, яка в цьому історич
ному процесі виступає мо
лодим партнером, якому
потрібно доводити своє
право, можливості та свою
роль у європейській інтег
рації великої Європи. Така
місія, на думку експерта,
полягає в наступному. У
плані соціокультурному та
геокультурному – це онов
лення історичного погляду
на Європу. Доповідач заз
начив, що ми досі знаходи
мося в парадигмі євроцен
тризму, сформованого ще в
ХІХ ст. і, на жаль, який до
мінує нині. Можливо, саме
тому Україна виступає в
ролі молодшого брата.
Другий момент місії – це
нові амбіції та можливості,
оскільки новий формат єв
ропейської інтеграції за
участі нових партнерів, се
ред яких і наша держава,
це інший погляд на геопо
літичну та геоекономічну
архітектуру великої Євро
пи. Великий соціалістич
ний експеримент, підхоп
лений і реалізований час
тиною країн, які потім
склали основу так званої
радянської цивілізації, за
вершився великою істо
ричною шкодою. І сьогод
нішні інтеграційні процеси

– це прекрасна можли
вість довести, що мож
лива реабілітація. І са
ме Україна, яка прой
шла через цей експери
мент, може бути пока
зовим прикладом сві
домої послідовної реа
білітації. Це може бути
приводом переосмис
лити всі дискусії про
характер і перспективу
соціального розвитку
європейських країн, ос
кільки після Другої сві
тової війни дискусія сто
совно вибору шляху соці
ального розвитку європей
ських країн досі залишаєть
ся відкритою. І прикро, що
в цій дискусії Україна не
бере участі, а займає пози
цію учня, однак може бути
учнем і вчителем одночас
но. Андрій Єрмолаєв пере
конаний, що молода Євро
па – це реальний шанс ре
капіталізації європейсько
го проекту. Адже обрана
так звана лісабонська мо
дель економічної інтегра
ції не є ідеальною. І це не
тільки проблема держав,
які реалізують цю модель,
а й України. Оскільки заг
роза недовіри до такої мо
делі може спричинити
кризові наслідки у ході по
дальшої співпраці як дер
жав, що вже ввійшли в Єв
розону, так і тих, які мають
надію, що це ефективно. І
якщо ця модель не
ефективна, то постає запи
тання, чи має Україна пра
во голосу на її корекцію?
Експерт упевнений, що ін
теграція нашої країни – не
лише український вибір.
Це має бути європейський
вибір, вигідний і перспек
тивний. Україна як складо
ва молодої Європи – дуже
серйозний додаток до пер
спектив цілісної європей
ської економіки. На думку
Андрія Єрмолаєва, важли
вим питанням для нашої
держави повинно стати по

єднання євроінтеграції з
реалізацією національних
інтересів, що полягають у
збереженні економічного
суверенітету,
реалізації
економічного потенціалу,
збереженні права бути ін
дустріально сильною краї
ною, права бути техноло
гічно розвиненою. Наші
європейські партнери ма
ють бути зацікавлені в то
му, щоб Україна розвива
лася, а не просто була
складовою їхнього ринку.
Він висловив сподівання,
що рекомендації, виробле
ні в ході Конвенту, будуть
спрямовані саме на забез
печення національних ін
тересів. Найголовніше –
варто пам’ятати, що Украї
на вже є європейською
державою, і нещодавні по
дії чемпіонату Євро2012
яскраво це продемонстру
вали.
Павло Клімкін, Посол
України у Федеративній
Республіці Німеччина, Гла
ва делегації України на пе
реговорах з Євросоюзом
щодо Угоди про асоціацію,
назвав Угоду про асоціа
цію між Україною та ЄС
неординарною. Але при
цьому зазначив, що ні в
України, ні в ЄС немає чіт
кого усвідомлення, нас
кільки важливим інстру
ментом може стати цей до
кумент у процесі реаліза
ції. Політик зазначив, що
на сьогодні є виклик із по
дальшим підписанням уго
ди, тимчасовим застосу
ванням, сертифікацією, а
також – її реалізацією.
Водночас, дипломат нага
дав про певні досягнення.
Так, суттєвий прогрес у
безвізовому діалозі Украї
ни з ЄС, зокрема в перего
ворах стосовно спрощення
видачі шенгенських віз
для українців. Є певні ус
піхи в енергетичних пи
таннях. Але, тим не менше,
дипломат упевнений, що є

багато невирішених пи
тань, а саме – довіра до ук
раїнської системи. П. Клім
кін зазначив, що на сьогод
ні ЄС перебуває в стані
трансформації: через вплив
фінансовоекономічної
кризи в майбутньому вже
буде зовсім інший Євросо
юз. Але нині, на переко
нання дипломата, в ЄС не
має єдиної думки про те,
як розвивати відносини з
нашою державою. «ЄС не
знає, що робити з Украї
ною. Не знав, що робити з
Україною кілька років на
зад, і ще певний час не бу
де знати, – зазначив По
сол. – І це не тільки через
специфіку України, її роз
міри, не тільки через Росію
і геополітику, а через ЄС
як такий». Це пов’язано,
упевнений політик, насам
перед зі складним політич
ним консенсусом всереди
ні Євросоюзу, невпевненіс
тю щодо майбутніх шля
хів його розвитку. Однак,
П. Клімкін висловив спо
дівання, що Угода про асо
ціацію найближчим часом
буде підписана. «За базо
вою ментальністю наша
країна вже є європейсь
кою, і іншого шляху, крім
як подальша інтеграція в
ЄС, у нас немає», – наголо
сив дипломат.
«Сьогодні Україна і Єв
росоюз знаходяться в стані
кардинальних політичних
і економічних трансфор
мацій. Але якщо взяти в
принциповому плані, то
динаміка цих трансформа
цій і в ЄС, і в Україні має
різні напрями», – розпочав
свій виступ Надзвичай
ний і Повноважний Посол
Олександр Чалий. Щодо
сучасного етапу євроінтег
раційної співпраці, Прези
дент України сказав про
паузу у відносинах з ЄС,
яка піде на користь обом
сторонам, але громадян
ське суспільство визначає
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такий стан як ситуацію
«глухого кута». За слова
ми експерта, нині ключове
завдання – зосередитися
на внутрішньополітичній
ситуації в країні, яка може
дефакто зняти з порядку
денного питання підписан
ня угоди та відносин із ЄС.
Перед Євросоюзом стоїть
ряд кардинальних викли
ків: поперше, на думку
Посла, ЄС повинен взяти
на себе повну відповідаль
ність за свою безпеку, і в
першу чергу, політичну;
подруге, Євросоюз має
зберегти зону євро та роз
почати економічне зрос
тання. Але, як зазначив до
повідач, ЄС не в змозі ви
рішити свої проблеми без
важливої стратегічної спів
праці з Росією. Для нашої
країни це може мати нега
тивні наслідки: у разі тако
го співробітництва поси
люватиметься її міжнарод
на ізоляція, спричинена, в
першу чергу, діями самого
ЄС. Посол погоджується з
попереднім доповідачем,
що нині в Європейському
Союзі немає єдиної думки,
що робити з Україною.
Якимось чином стабілізу
вати український геополі
тичний простір у страте
гічному вимірі можливо
тільки за рахунок страте
гічної співпраці з РФ. «То
му для того, що ми зберег
ли нашу європейську ін
теграцію, особливо в ко
роткостроковому вимірі,
ми повинні почати шукати
її нові формули. І як би
несподівано це не звучало,
ця формула повинна вклю
чати Росію», – сказав дип
ломат, додавши, що сьо
годні інтеграція відбува
ється в більш широкому
контексті, і ні ЄС, ні Росія
не вирішать свої економіч
ні та політичні виклики
без нового рівня стратегіч
ної співпраці. «Я бажаю
мужності українським дип
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ломатам – у них вистачило
фаху в дуже тяжкій ситуа
ції переконати ЄС…, але у
них не вистачило мужнос
ті переконати українську
владу зробити ті кроки, які
від них очікувала і україн
ська громада, і ЄС», – за
значив О. Чалий. Надзви
чайний і Повноважний
Посол переконаний, що
якби влада втілила в жит
тя хоча б 80% порад екс
пертів Конвенту рік і два
роки тому, то Угода про
асоціацію була б уже під
писана.
Валерій Чалий, заступ
ник генерального директо
ра Центру ім. О. Разумко
ва, закликав присутніх
вийти за рамки стереоти
пів щодо падіння та краху
ЄС. Стосовно національ
ного консенсусу, то протя
гом 10 років спостерігала
ся повна підтримка насе
лення вступу України до
ЄС. Але нині консенсус
зруйновано, і розпочався
цей процес із 2010 року.
Конкретний приклад такої
руйнації – прийняття за
кону про мови. «Коли
спецназ застосовував силу
проти демонстрантів, це не
національний консенсус –
це вибудовування нової
міліцейської
держави»,
– упевнений доповідач.
«Друге, – продовжив екс
перт, – у нас неоднозначна
громадянська підтримка.
Сьогодні є велика кіль
кість людей, які не можуть
зробити усвідомлений ви
бір». Валерій Чалий ска
зав, що дякуючи ініціативі
МЗС України, спільно з
колегами Громадської екс
пертної ради при комітеті
Україна – ЄС зараз прово
диться робота з виконання
доручення Президента Ук
раїни щодо підготовки ін
формаційнокомунікацій
ної стратегії. Але для цьо
го, з одного боку, потрібно
знати, куди рухається кра

їна, а з іншого – існує пов
на руйнація інституційно
го механізму євроінтегра
ції. Адже в Україні немає
людини чи підрозділу, від
повідального за європей
ську інтеграцію держави.
Говорячи про Рекоменда
ції Національного Конвен
ту, експерт зазначив, що
вони випередили свій час:
у них ідеться про імпле
ментацію Угоди про асоці
ацію, а насправді маємо пе
ріод спільних серйозних
викликів. Найближчим ча
сом в Україні та ЄС зроста
тимуть соціальні протести,
оскільки не вироблені еко
номічні інструменти вирі
шення фінансовоеконо
мічної кризи. Тому, на пе
реконання експерта, необ
хідно об’єднувати зусилля,
але він проти формули
«3+1» чи «2+1». З іншого
боку, щоб Рекомендації
Національного Конвенту
були втілені в життя, вони
повинні мати адресний ха
рактер, знайти своє відоб
раження не в чергових по
сланнях президентові, а в
практиці роботи влади на
сьогодні.
Петер Буріан, держав
ний секретар Міністерства
закордонних справ Сло
ваччини, заявив, що його
держава повністю підтри
мує європейську інтегра
цію України. Він також
висловив сподівання, що

досвід Словаччини буде
хорошим уроком і сприя
тиме легшій інтеграції на
шої країни до ЄС. У своє
му виступі П. Буріан заз
начив, що демократична й
інтегрована Україна є клю
човим фактором для до
сягнення
стабільності
Східного регіону. Водно
час політик наголосив, що
євроінтеграція – вибір ук
раїнського народу і зале
жить тільки від України. У
ЄС існують певні вимоги
до поваги європейських
цінностей, тому наша краї
на повинна до них прагну
ти і виконувати. Політик
додав, що в Словаччині іс
нує сильне громадянське
суспільство, яке підтримує
владу, і висловив сподіван
ня, що зміцнення грома
дянського суспільства в
Україні допоможе владі
подолати існуючі виклики.
П. Буріан також наголосив
на важливості майбутніх
парламентських виборів у
процесі інтеграції України
до ЄС, зокрема, забезпе
ченні прозорості та демо
кратичності виборів, при
пиненні політичних ув’яз
нень.
«Європейський Союз ба
жає підписання Угоди про
асоціацію. Україна важли
вий партнер для ЄС. Це
буде добре для України,
Європейського Союзу та
Східної Європи», – наго

лосила під час засідання
Марія Юрікова, тимчасо
вий повірений у справах
Представництва Європей
ського Союзу в Україні.
«Україна – перша країна,
якій було запропоновано
розпочати переговори про
Угоду про асоціацію. Це
перша країна, яка закінчи
ла ці переговори. І я запе
речую думку, що ЄС не
знає, що робити з Украї
ною», – заявила вона у від
повідь на недовіру деяких
учасників засідання до
планів Євросоюзу віднос
но України, додавши, що
сам факт присутності пред
ставників ЄС на Конвенті
в Україні свідчить про те,
що переговори стали лег
шими і ЄС знає, що робити
з Україною. «У нас були
дискусії щодо паузи у від

носинах з Україною, але
ЄС на це не погоджується.
Ми вважаємо за необхідне
підтримувати зосередже
ний і стабільний діалог з
Україною», – повідомила
М. Юрікова.
За її словами, Євросоюз
має багато планів і амбіцій
відносно України. І на сьо
годні вже є результат важ
кої тривалої співпраці.
М. Юрікова відзначила,
що ЄС та Україна вже па
рафували Угоду про асоці
ацію в березні цього року,
що є спільним успіхом.
Нині триває вивчення по
годжених текстів, на стадії
завершення перебуває роз
роблення тексту угоди про
зону вільної торгівлі між
Україною та Євросоюзом, і
в даний момент іде погод
ження парафування цього

документа. Крім того,
представниця ЄС відміти
ла значний потенціал спів
робітництва України та
Європейського Союзу у
сфері освіти, підтримки
громадянського суспільс
тва, захисту навколишньо
го середовища, а також у
транспортній сфері. Але
водночас, підкреслила
М. Юрікова, ЄС потрібні
конкретні видимі дії Укра
їни. Перш за все, Євросоюз
цікавить прогрес у трьох
ключових сферах – вибо
ри, де доказом відданості
демократичним цінностям
буде забезпечення прове
дення чесних парламент
ських виборів у жовтні
цього року, недопущення
вибіркового судочинства
та політичне рішення про
підписання та втілення

Угоди про асоціацію. Вона
засвідчила, що ЄС може
допомогти Україні в ре
формі правосуддя, покра
щенні бізнесклімату. Є й
інші сектори, де триває
технічна співпраця включ
но з контекстом плану лі
бералізації візової політи
ки, який тримає відносини
України та Євросоюзу в
динамічному стані. Марія
Юрікова наголосила, що
ЄС завжди підтримував
курс на європейську інтег
рацію, верховенство права
та розвиток демократії в
Україні. І зараз важливо
реалізувати цю історичну
можливість, реалізувати
величезний потенціал по
літичної асоціації та еко
номічної інтеграції.
Інф. «З.С.»

Коментарі представників ЄС стосовно змін до Угоди
про спрощення візового режиму для громадян України
Коментуючи підписання Європейською Комісією
Угоди про спрощення оформлення віз із Україною, Єв!
рокомісар з внутрішніх справ Сесілія Мальмстрьом
зазначила: «Зміни в угоді з Україною надалі сприяти!
муть міжлюдським контактам і полегшать подорожі до
Європи для пересічних українців. Внесені зміни спри!
ятимуть поїздкам ще низки категорій громадян (окрім
тих, які вже присутні в угоді), зокрема представників
громадянського суспільства, недержавних організа!
цій і журналістів».
У свою чергу, Єврокомісар з розширення та Євро!
пейської політики сусідства Штефан Фюле підкрес!
лив: «Це дуже позитивний сигнал для українського на!
роду. Він засвідчує, що, незважаючи на загальні труд!
нощі у відносинах між ЄС та Україною, Євросоюз
твердо відданий завданню зміцнення контактів між
громадянами ЄС та України».
Угода спростить вимоги щодо документів, що по!
винні підтвердити мету подорожі для таких прохачів
візи: водіїв, які здійснюють міжнародні вантажні рейси
та пасажирські транспортні послуги; журналістів; тех!
нічного персоналу, який супроводжує журналістів;
учасників офіційних програм обміну, організованих
муніципальними утвореннями (що не є містами!по!
братимами); близьких родичів громадян ЄС, які про!

живають на території країни!члена ЄС та є громадя!
нами цієї країни; осіб, які супроводжують інших осіб із
медичних причин; представників організацій грома!
дянського суспільства, які здійснюють подорожі з ме!
тою проведення освітніх тренінгів, семінарів, конфе!
ренцій; осіб, які спеціалізуються на участі в міжнарод!
них виставках, конференціях, симпозіумах, семінарах
або інших заходах; представників релігійних громад;
а також учасників офіційних програм ЄС із прикордон!
ної співпраці.
Окрім водіїв, усі вищезазначені категорії прохачів
візи, а також особи, які не досягли 25!річного віку та
беруть участь у семінарах, конференціях, спортивних,
культурних та освітніх заходах, організованих непри!
бутковими організаціями, звільняються від сплати ві!
зового збору.
Нагадаємо, що українські громадяни користуються
перевагами Угоди про спрощення віз із ЄС від 1 січня
2008 року, що прискорюють процедури та полегшу!
ють доступ до багаторазових віз тривалішого терміну.
Зміни, внесені до чинної угоди з Україною, поліпшать
уже наявні спрощення та поширять їхню дію на більшу
кількість українців; вони також є черговим кроком до
мети запровадження безвізових подорожей до Євро!
союзу.
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Національна асамблея Франції:

виборчий шок
чи соціальна терапія?
Олександр
ЛОЗОВИЦЬКИЙ,
кандидат політичних наук,
доцент, член Правління
Асоціації «Україна –
Франція», голова
Міжнародного Комітету
дружби та співробітництва
з Францією і Монако
Довгоочікувані багатьма
політиками, експертами,
аналітиками та науковця
ми всього світу парламент
ські вибори 2012 р. у
Франції відбулися 10 і 17
червня, тобто через місяць
після президентських. На
них була обрана 14а На
ціональна асамблея П’ятої
республіки Франції. Упер
ше з 1986 р. Конституційна
рада схвалила зміни ви
борчих меж, що відбива
ють останні зміни в демог
рафії країни. Популяційне
співвідношення між най
більш і найменш населени
ми радами було знижено з
1:3,6 до 1:2. Аналіз змін по
казує, що перерозподіл
кількості депутатів між
департаментами Франції
збільшив кількість місць
від регіонів, у яких перева
жає вплив правоцентрист
ської коаліції під проводом
Союзу за народний рух за
рахунок регіонів, де силь
ними є позиції Соціаліс
тичної партії. Крім цього,
замість скасованих 33 рад
було створено 33 нові, з
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яких лише 19 розташовані
у Франції, а 14 включають
громадян Франції, які пос
тійно проживають за ме
жами країни. Ці вибори є
першими, що забезпечили
представництво в Націо
нальній асамблеї францу
зів за кордоном: 14 місць
віддано безпосередньо гро
мадянам Франції, які меш
кають в інших країнах.
У цьому процесі взяли
активну участь представ
ники всього політичного
спектра сучасної Франції:
праві та ліві, центристи й
екологісти, радикали всіх
відтінків і навіть затяті по
літичні шанувальники по
лювання, рибалки, приро
ди і традицій...
Серед правих партій виз
наним лідером є «Союз за
народну довіру» – лібе
ральноконсервативне по
літичне утворення фран
цузьких правоцентрист
ських партій, сформоване
у 2002 р. навколо тодіш
нього президента Франції

Жака Ширака, що балоту
вався на другий термін.
Відразу після президент
ських виборів були прове
дені парламентські. У цьо
му об’єднанні французь
ких партій головною ме
тою було завоювання
пропрезидентської, право
центристської більшості в
Національній асамблеї.
Тому первісно новий полі
тичний блок називався
«Союз за президентську
більшість». Він став право
наступником голлістсько
го «Об’єднання на під
тримку республіки». А 14
січня 2007 р. загальнона
ціональний з’їзд партії 98%
голосів затвердив Ніколя
Саркозі єдиним кандида
том на президентських ви
борах (кінець квітня – по
чаток травня 2007 р.). Йо
го висунення стало резуль
татом запеклої внутріш
ньопартійної боротьби між
кланами тодішнього пре
зидента країни Жака Ши
рака і самого Саркозі.

«Союз за народну дові
ру» входить до складу Єв
ропейської народної партії
та Демократичного міжна
родного союзу. Програма
партії «Хартія цінностей»
утверджує як головну мету
надання нового дихання
політичному життю Фран
ції, ліквідування недовіри
населення до політики,
врахування думки грома
дян і роботу на благо спів
вітчизників. Основні цін
ності – Воля, Відповідаль
ність, Солідарність, Фран
цузька нація, Європа.
Партія об’єднує при
хильників основних нап
рямів, серед яких найбіль
ше прихильників Ніколя
Саркозі. Вони виступають
за тверду систему управ
ління в сполученні з лібе
ральною
економічною
політикою. Неоголлісти –
прихильники Жака Шира
ка (Домінік де Вільпен,
Ален Жюппе, ЖанЛуї
Дебре) закликають до пос
тупового реформування

системи управління. Ідеї
поміркованих центристів і
соціалдемократів (Філіпп
ДустБлазі, Ерве де Ша
ретт) походять із орлеа
ністської традиції й На
роднореспубліканського
руху. Вони обстоюють ак
тивну соціальну політику,
децентралізацію Франції
та федералізацію Європи.
Ліберальні реформатори
(Ерве Новеллі, Патрик Де
веджян, П’єр Меєньрі) не
гативно ставляться до ега
літаризму й дирижизму,
підтримуючи глобалізацію
та лібералізацію. Вважа
ють, що економіка повин
на мати більш відкритий
характер. Сувереністи й
націоналісти (Н. Дюпон
Ен’ян) – євроскептики. Во
ни належать до крайнього
правого крила та позиціо
нують себе як справжніх
спадкоємців Ш. де Голля.
«Радикальна партія» –
найстарша з нині діючих
політичних партій Франції
– історично займала ліві
позиції, а з появою на полі
тичній сцені соціалістів і
потім комуністів змістила
ся на лівоцентристські та
зрештою правоцентрист
ські позиції (нині співпра
цюють із правим «Союзом
за народну довіру»). Нара
зі радикали є невеликою
фракцією у складі «Союзу
за народну довіру», усе ще
виділяючись серед інших
консерваторів своїм ан
тиклерикалізмом. У Сена
ті праві та ліві радикали,
незважаючи на приналеж
ність до різних партій, усе
ще засідають у складі єди
ної фракції «Європейські

демократичні й
соціальні збори».
Їх підтримує
«Рух за Фран
цію» – консерва
тивна, традиціо
налістська полі
тична партія, за
снована у 1994 р.
Філіппом де Віл’є, який
був міністром у кабіне
ті Жака Ширака. Партія
сприяє зриву переговорів
щодо вступу Туреччини
до Європейського Союзу.
Її економічну програму
можна охарактеризувати
як «економічний патріо
тизм», заснований на ідеях
протекціонізму європей
ського рівня (на базі тео
рії лауреата Нобелівської
премії економіста Моріса
Аллі) і на сприянні роз
виткові підприємництва та
боротьби з аутсорсингом.
«Рух за Францію» пропо
нує зниження тарифів на
50% і скасування 35го
динного робочого тижня з
метою підвищення купі
вельної спроможності. Фі
ліпп де Віл’є висловився за
девальвацію євро з метою
заохочення експорту та хо
тів би кардинально зміни
ти пенсійну систему шля
хом пропаганди лібералі
зації граничного віку вихо
ду на пенсію і видалення
спеціальних режимів. У
коаліції з ним перебуває
«Об’єднання за Францію і
європейську
незалеж
ність» – права голлістська
політична партія, створена
Шарлем Паскуа в 1999 р.
як «Об’єднання за Фран
цію». У 2003 р. партія була
перейменована в «Об’єд
нання за Францію і євро
пейську незалежність». Її
політична платформа: ан
тиглобалізм і збереження
національного сувереніте
ту, оскільки сам Шарль
Паскуа належить до полі
тиківєвроскептиків.
Найчисленнішим, але

розрізненим і роз’єднаним
суб’єктом суспільнополі
тичної системи сучасної
Франції виступають ліві
партії та рухи. «Французь
ка Соціалістична партія» –
одна з найбільших полі
тичних партій країни, зас
нована у своєму нинішньо
му вигляді в 1969 р. на базі
існуючої з 1905 р. Соціа
лістичної партії, що офі
ційно називалася Фран
цузькою секцією Робочого
інтернаціоналу. Французь
ка секція Другого Інтерна
ціоналу припинила своє
існування в ході внутріш
ньополітичної кризи 1968
року. За ідеологією близь
ка соціалдемократичним
принципам. У 1981 р. під
керівництвом
Франсуа
Міттерана домоглася пере
моги як на президентських
виборах, так і на виборах
до Національної асамблеї.
У 1993 р. пережила внут
рішньопартійну
кризу,
спричинену корупційними
скандалами. Останнього
великого успіху домагала
ся на парламентських ви
борах 1997 року.
Соціалістична
партія
Франції займає домінуючі
позиції серед лівих. Клю
човими
особливостями
партії є:
 дотримання традицій
них настанов лівих сил;
 відсутність домінуван
ня та великої ролі серед
профспілок.
Успішно провівши на
прикінці 1990х рр. ліворе
формістські заходи, на по
чатку 2000х рр. користу
валася найбільшою попу
лярністю, коли при владі
перебував уряд соціаліста
Ліонеля Жоспена, однак
потім розпочалася бороть
ба за владу в партії (на ви
борах президента Франції
у 2002 р. балотувалося 5
кандидатів від урядової
більшості), що призвела до
втрати електоральної під

тримки. Сучасний стан
Соціалістичної партії бага
то хто розглядає як кризу
ідентичності. Проблема
полягає у відсутності ліде
рів, спроможних повести
за собою. Тому успіх на ви
борах і в політиці відтепер
визначається скоріше не
ідеологією, а вмілими піар
кампаніями та змаганням
політичних лідерів.
Своєрідністю відрізня
ється «Прогресивна партія
Франції» – соціалдемо
кратичне політичне об’єд
нання, засноване у вересні
2007 р. колишнім членом
Соціалістичної партії Ері
ком Бессоном, який став її
лідером. До «Прогресивної
партії Франції» увійшли
також деякі діячі «Ради
кальної партії лівих». Ра
зом вони, поряд із партією
«Сучасні ліві», становлять
ліве крило пропрезидент
ської коаліції. Остання є
реформістською політич
ною партією, заснованою
колишнім членом Соціа
лістичної партії ЖанМарі
Бокелем у 2007 р., який
очолював у ній правий
блок «За ліберальний соці
алізм: правда й дія» і досі
залишається її лідером. У
2009 р. на виборах до Єв
ропейського парламенту
пройшли два представни
ки за списком правоцен
тристської фракції Євро
пейської народної партії.
На останніх виборах у Се
нат Франції отримали 1
мандат. Партія декларує
помірковано ліві позиції,
засновані на ідеях соціал
лібералізму,
соціальної
ринкової економіки й кон
цепції «Третього шляху».
Їм подібною є «Ради
кальна партія лівих» – не
велика соціалліберальна
та, усупереч розповсюдже
ному розумінню назви, по
міркована лівоцентрист
ська політична партія
Франції, що виступає за

15

ПОЛІТИКА
радикалізм, секуляризм,
прогресивізм, проєвропе
їзм, індивідуальну свободу.
РПЛ користується під
тримкою серед виборців
середнього класу в деяких
областях ПівденногоЗа
ходу Франції, але своїм
парламентським представ
ництвом зобов’язана Соці
алістичній партії, з якою
тісно пов’язана з 1982 р.,
часто виставляючи єдині
списки кандидатів. РПЛ є
провідною лівою партією в
департаментах
Верхня
Корсика, Верхні Піренеї,
Тарн і Гаронна. Лідером
партії є президент Гене
ральної ради департаменту
Тарн і Гаронна ЖанМі
шель Беле.
Водночас, поступово на
буває підтримки виборців
«Республіканський та гро
мадянський рух» – фран
цузька політична партія,
заснована в 1993 р. Жан
П’єром Шевенманом, який
вийшов із Соціалістичної
партії через протиріччя
стосовно війни в Перській
затоці, а також Маастрихт
ського договору. Лідер
партії – ЖанЛюк Лоран,
за Шевенманом збережено
статус почесного голови.
«Республіканський та гро
мадянський рух» дотриму
ється невизначених лівих
поглядів, заснованих на
ідеології соціалдемокра
тії, популізмі, євроскепти
цизмі, патріотизмі й антиа
мериканізмі. Вимагає пов
номасштабної реіндустріа
лізації Франції. Самого
Шевенмана ще з 1980х рр.
називають
«неоякобін
цем» або «останнім яко
бінцем», натякаючи на йо
го вірність принципам уні
тарної республіки.
Новий імпульс розвитку
лівий рух отримав після
заснування «Лівого фрон
ту Франції» – політичного
альянсу, утвореного у 2008
р., що поєднав спочатку

16

кілька французьких лівих
партій для участі у вибо
рах до Європейського пар
ламенту 2009 року. Коалі
ція продовжує активне
розширення й участь у ви
борах. На час виборів до
складу організації входи
ли: Французька комуніс
тична партія, Комуністич
на партія Реюньйона, «Лі
ва партія» й «Унітарні лі
ві» (частина Революційної
комуністичної ліги, що
відмовилася входити в Но
ву
антикапіталістичну
партію). Пізніше до складу
фронту ввійшли:
 «Альтернативи» – пар
тія, утворена в результаті
злиття течій усередині Но
вої антикапіталістичної
партії з рухом Юкена «Но
ві ліві за соціалізм, еколо
гію й самоврядування»;
 «Федерація за соціаль
ну й екологічну альтерна
тиву» – плюралістичне
об’єднання організацій і
вихідців із профспілково
го, компартійного, соціа
лістичного, троцькістсько
го, альтерглобалістського
або екологічного середови
ща;
 «Республіка й соціа
лізм» – відкол від «Рес
публіканського та грома
дянського руху»;
 «Комуністична партія
робітників Франції» – ор
тодоксальна ходжаістська
компартія.
За результатами голосу
вання у 2009 р., Фронт
одержав 5 мандатів у Єв
ропейський
парламент,
включаючи 2 мандати
Компартії, 1 – Лівої партії,
1 – Компартії Реюньйона
та 1 – безпартійного. «Уні
тарні ліві» не отримали
жодного мандата. Фронт
брав участь і в регіональ
них виборах Франції 2010
року. Крім вищевказаних
первісних його членів (за
винятком Компартії Ре
юньйона), у ньому взяли

участь політичні партії:
«Альтернативна» та «По
літичний рух за народне
об’єднання». У 2011 р.
Фронт брав участь у вибо
рах у Кантони та Сенат, на
яких було створено коалі
цію з різними лівими пар
тіями (у тому числі Соц
партією). Тоді ліві одержа
ли більшість місць.
Найвідоміший представ
ник і основа лівого руху
країни – «Французька ко
муністична партія», що ви
никла 29 грудня 1920 р. та
нині формально є третьою
за численністю політич
ною організацією Франції.
Вона відігравала важливу
роль у політиці, оскільки
поряд з Італійською кому
ністичною партією є най
більшою комуністичною
партією в західному світі.
«Французька комуністич
на партія» входила в Ко
муністичний інтернаціо
нал, нині є в коаліції «Єв
ропейські ліві». Нинішня
політична орієнтація: не
залежна зовнішня політи
ка, підтримка національ
них меншин, активна соці
альна політика, стимулю
вання розвитку регіонів,

демократизація управлін
ня в Євросоюзі.
Фактично партія виму
шена лавірувати на полі
тичній арені, відмовляю
чись у тому числі від сво
їх настанов. Апофеозом
трансформації партії стала
діяльність на посту Гене
рального Секретаря Робе
ра Ю, пов’язаного з відмо
вою від політичного мину
лого партії та з прийнят
тям у партію різних нових
соціальних рухів у Фран
ції: феміністських, еколо
гічних, антирасистських,
сексуальних меншин. Ці
явища спричинили пере
хід низки членів партії в
ряди соціалістів і падіння
прихильності електорату.
Дослідники вважають, що
криза Комуністичної пар
тії, як і Соціалістичної, є
наслідком кадрової кризи.
З комуністами активно
співпрацює «Ліва партія»,
заснована 1 лютого 2009 р.
парламентарями Марком
Доле й ЖанЛюком Ме
лоншоном, які вийшли із
Соцпартії внаслідок про
тиріч із учасником від цієї
партії в президентських
виборах2007 Сеголеном

Руаялем. «Ліва партія»
входить в організацію Єв
ролівих, а також до складу
Лівого фронту Франції,
дотримується ідеології де
мосоціалізму, лівого рес
публіканізму й екологізму,
антикапіталізму, основні
ідеї втілено на логотипі са
мої партії; сповідує філо
софію Жана Жореса, має
17 депутатів у регіональ
них радах і 1 – у Європар
ламенті.
У зв’язці з ними діють
«Унітарні ліві» – ліва полі
тична партія Франції, зас
нована 14 березня 2009 р.
колишнім троцькістським
активістом Крістіаном Пі
ку. Спочатку входила до
складу Революційної ко
муністичної ліги Франції
як фракція. Вона була ві
дома тим, що віддавала пе
ревагу співробітництву із
Французькою комуністич
ною партією, а не з іншими
лівими політичними орга
нізаціями та незалежними
активістами. Дотримуєть
ся лівої ідеології демокра
тичного соціалізму, анти
капіталізму й пролетар
ського інтернаціоналізму,
протиставляє себе неолібе
ралам.
Кардинально відмінни
ми є партії радикального
спрямування. Серед як
ультраправих, так і ультра
лівих винятковою міццю
та натиском відзначається
«Національний фронт» –
права
націоналістична
партія, заснована батьком
сьогоднішнього лідера Ма
рін Ле Пен – Ж.М. Ле Пе
ном у жовтні 1972 року.
Фактично поява партії бу
ла пов’язана з пошуком
альтернативи владі соціа
лістів. Найбільших успіхів
вона домоглася на виборах
до Національної асамблеї в
1986 р. (35 місць) і Євро
парламенту в 1984 р. (10
місць). Потім, у зв’язку з
поверненням до мажори

тарної системи виборів до
парламенту Франції, їй не
вдавалося завойовувати
місця в Національній
асамблеї. У першій поло
вині 2000х рр. «Націо
нальний фронт» за резуль
татами парламентських і
муніципальних виборів
був третьою за значимістю
партією країни.
Основні положення по
літичної програми «Націо
нального фронту» є таки
ми:
 припинення подальшої
імміграції з неєвропей
ських країн і жорсткість
вимог при отриманні
французького громадянс
тва;
 повернення до тради
ційних цінностей: обме
ження абортів, заохочення
багатодітних родин, збере
ження французької куль
тури;
 проведення протекціо
ністської політики, під
тримка французьких ви
робників, дрібного бізнесу;
 протидія процесам єв
роінтеграції, більший сту
пінь незалежності країни
від Євросоюзу та міжна
родних організацій.
Своїм успіхом НФ бага
то в чому завдячував анти
іммігрантській риториці,
яка була присутня в його
програмі з перших років
існування, але лише на по
чатку 1980х рр. стала при
носити політичні дивіден
ди, що було пов’язано зі
зростанням актуальності
цієї проблеми у Франції.
На той час імміграція була
центральною темою всього
політичного дискурсу ле
пенівців, що змусило міль
йони корінних французів,
незадоволених своїм соці
альноекономічним стано
вищем, поновому подиви
тися на цю партію й відда
ти їй свої голоси на вибо
рах. Із цього часу НФ очо
лює табір супротивників

«емансипації» іммігрантів,
вбачаючи в них «рознощи
ків насильства», «загар
бників робочих місць» і
«ненаситних жебраків».
У 1983 р. Ле Пен декла
рує право корінних фран
цузів на збереження своєї
культури в умовах, коли
етнокультурна ситуація в
країні починає на очах змі
нюватися, негативно оці
нюючи мультикультурний
проект інтеграції іммігран
тів. Так, партійна програма
припускає можливість на
туралізації
іммігрантів
тільки на базі асиміляцій
ного підходу, коли канди
дат на одержання грома
дянства повинен бути го
товим сприйняти «духовні
цінності, звичаї, мову й
принципи, що утворюють
основу французької циві
лізації». Таким чином, гро
мадянами Франції можуть
стати представники будь
яких рас і етнічних груп, за
умови, що вони стануть
французами за духом і
культурою.
Соціальноекономічна
програма партії припускає
радикальні
обмеження
втручання держави у внут
рішнє економічне життя
країни (одночасно із про
текціонізмом у зовнішній
політиці), свободу підпри
ємництва. Поточні наста
нови НФ містять у собі
жорсткість покарань для
більшості видів злочинів,
відновлення смертної ка
ри. НФ схильний поклада
ти відповідальність за вчи
нені у Франції, особливо у
передмістях, злочини на
іммігрантів. Тому віднов
лення безпеки в країні без
посередньо пов’язане з ре
патріацією іноземців на
батьківщину й обмежен
ням подальшої імміграції.
Партія позиціонує себе як
єдину альтернативу як лі
вим, так і правим і закли
кає французів до здійснен

ня «другої французької ре
волюції», у ході якої вся
реальна влада перейшла б
до рук народу й у країні
була б встановлена нова,
Шоста республіка автори
тарного типу, заснована на
принципах прямої демок
ратії.
Саме, тому НФ був од
нією з тих партій, які вис
тупили проти ратифікації
Європейської конституції
у 2005 році. На думку Ле
Пен, Франції не слід всту
пати в жодні міжнародні
організації, які обмежува
тимуть її суверенітет у
прийнятті політичних рі
шень. Так НФ виступає з
різкою критикою ниніш
ньої політики євроінтегра
ції, «що перетворює Євро
пу на якусь Федерацію під
командуванням Нового
світового порядку». На
противагу цій моделі
французькі праві пропону
ють варіант «Європи на
цій» або ж «Європи ста
прапорів», що допускає
збереження національних
держав у рамках загально
європейського культурно
го простору, а не єдиної,
суворо уніфікованої дер
жави.
Цьому намагаються про
тистояти крайні ліві партії
та, у першу чергу, «Нова
антикапіталістична пар
тія» – ліворадикальна по
літична сила, заснована в
лютому 2009 року. Партія
не позиціонує себе як
троцькістську, хоча вплив
Возз’єднаного Четвертого
інтернаціоналу досить ва
гомий. Її основу становить
французька Революційна
комуністична ліга, що са
морозпустилася напере
додні установчого конгре
су НПА. У липні 2008 р. на
національній конференції
НПА її лідер Олів’є Безан
сно заявив, що партія буде
«лівою, активістською, ан
тикапіталістичною, інтер

17

ПОЛІТИКА
націоналістською, антира
систською, екологічною,
феміністською, що бореть
ся проти всіх форм дис
кримінації». Тоді ж було
заявлено, що метою май
бутньої партії є «будівниц
тво нової соціалістичної
демократичної перспекти
ви XXI століття».
В «Основних принци
пах» – головному прог
рамному документі НПА,
прийнятому на її установ
чому конгресі в лютому
2009 р., зокрема, порушено
питання про характер дер
жави. Програма говорить
про те, що держава та її
інститути є інструментами
буржуазії, вони не можуть
бути поставлені на службу
політичної й соціальної
трансформації, тому по
винні бути скасовані. Та
кож, ідеться про те, що
«єдиною відповіддю на
глобальну кризу капіталіз
му, від битви з яким зале
жить майбутнє всього
людства, є боротьба за со
ціалізм XXI століття, де
мократичний, екологічний
і феміністський». На уста
новчому конгресі НПА
відбулася дискусія про ос
таточне формулювання –
«соціалізм»,
«екосоціа
лізм» або «соціалізм XXI
століття». За підсумками
голосування було збереже
но останнє формулюван
ня.
У нинішніх виборах пар
тія бере участь самостійно,
однак із нею солідаризу
ється «Робітнича бороть
ба» – загальноприйнята
назва французької троць
кістської комуністичної
партії «Комуністичний со
юз (троцькістський)». Офі
ційно «Робітнича бороть
ба» – назва щотижневої га
зети «Комуністичного со
юзу (троцькістського)».
Робер Барціа є засновни
ком і керівником партії.
Арлетт Лагійє – представ

18

ник партії з 1973 р. і пос
тійний кандидат на прези
дентських виборах у Фран
ції. «Робітнича боротьба»
входить до «Союзу кому
ністівінтернаціоналістів»,
який поєднує також троць
кістські групи з Мартініки,
Гваделупи, Котд’Івуару,
Туреччини, США та Вели
кої Британії.
Останнім часом відчува
ється деяке тяжіння до них
«Незалежної робітничої
партії Франції» – лівора
дикальної політичної си
ли, створеної 15 червня
2008 р. після розпуску
«Партії трудящих», яка іс
нувала з 1991 по 2008 рік.
На першому установчому
з’їзді партії, що проходив
1315 червня 2008 р., взяла
участь 10 071 особа. Ця по
літсила виступає за захист
пролетаріату і припинення
його експлуатації, визнає
класову боротьбу та про
летарський інтернаціона
лізм, ґрунтується на ідеях
марксизму і троцькізму,
хоча є і внутрішньопартій
на фракція, що виступає за
анархосиндикалізм. Ос
нову партії становить коло
комуністівінтернаціона
лістів (Міжнародна кому
ністична організація), лі
дером якого свого часу був
П’єр Ламбер. Девіз партії:
«За соціалізм, республіку,
демократію». Співпрацює
з Міжнародним комітетом
по зв’язку мігрантів і наро
дів, а також із Комітетом
європейських робітників.
Відрізняється вкрай єв
роскептичною позицією,
засуджуючи інші лівора
дикальні організації, які
підтримують євроінтегра
цію та виступають проти
неоліберальної політики
ЄС. В Установчому мані
фесті «Незалежної робіт
ничої партії Франції» заз
начено такі вимоги:
 захист 36 тис. комун
країни як осередків самов

рядування, завоювань Ве
ликої Французької рево
люції, що перебувають під
загрозою з боку політики
регіоналізації ЄС;
 розрив із диктатом Єв
ропейського центрального
банку та його спробами
нав’язувати свою політику
країнам;
 ренаціоналізація про
відних секторів індустрії;
 ренаціоналізація при
ватизованих суспільних
служб із зобов’язанням по
вернутися до колишніх та
рифів комунальних послуг
і суспільного сервісу;
 заморожування спо
живчих цін;
 скасування всіх раніше
введених заходів, що пе
реглядають систему соці
ального забезпечення;
 загальне збільшення за
робітної плати і пенсій;
 конфіскація всіх спеку
лятивно здобутих капіта
лів;
 повага до незалежності
профспілкових організа
цій.
Сучасним політичним
буфером виступають пар
тії центристської орієнта
ції та екологісти, до яких
останнім часом активно
долучається досить екзо
тична партія «Полювання,
риболовля, природа, тра
диції» – французька полі
тична партія, заснована у
вересні 1989 р. у вигляді
асоціації. Її політична
платформа – захист тради

ційних цінностей сільської
Франції. Засновниками є
Андре Густа, який очолю
вав партію з 1989 до 1999 р.,
а також Жан СенЖосс,
який керував партією з
1999 до 2008 року. Ниніш
ній очільник – Фредерик
Ніу – кандидат від партії
на президентських вибо
рах 2012 року.
Суттєво іншим є «Де
мократичний рух» – фран
цузька центристська полі
тична партія, заснована 10
травня 2007 р. письменни
ком і політиком Франсуа
Байру. Її основою є «Союз
за французьку демокра
тію». У фарватері – «Но
вий центр», або «Європей
ська
соціалліберальна
партія», створена колиш
німи членами «Союзу за
французьку демократію»,
які не увійшли до органі
зованого Франсуа Байру
Демократичного руху. Лі
дер партії – Ерве Морен,
ексміністр оборони і ко
лишній лідер фракції «Со
юзу за французьку демок
ратію» в Національній
асамблеї. Партія дотриму
ється соціалліберальної,
центристської позиції, під
тримує нинішнього прези
дента Франції та планує
увійти до президентської
більшості, залишаючись
юридично незалежною від
президентської партії.
На відміну від неї, «Єв
ропа. Екологія – «Зелені»
– французька лівозелена

політична партія, заснова
на 13 листопада 2010 р. в
результаті злиття партії
«Європа. Екологія» і зеле
них. Лідером є Сесіль
Дюфло, очільник зелених.
Партія дотримується ідей
альтерглобалізму й екосо
ціалізму. «Європа. Еколо
гія – «Зелені» вже пред
ставлена 10 депутатами в
Сенаті, 14 – у Європарла
менті, 262 – у регіональних
радах. Входить до складу
Європейської партії зеле
них. Улітку 2011 р. в ре
зультаті праймеріз усере
дині партії кандидатом у
президенти 2012 р. була
висунута Єва Жолі. Її під
тримала «Екологічне по
коління» – зелена фран
цузька політична партія,
заснована в 1990 р. Брисом
Лалондом і ЖанЛуї Бор
ло з ініціативи тодішнього
Президента Франції Фран
суа Міттерана. Лідер партії
з 2011 р. Ів П’єтрасанта
дотримується правоцент
ристських поглядів, що ба
зуються на ідеології зеле
ного консерватизму, і вис
тупає за об’єднання всіх
зелених партій країни.
Останніми роками ідеї
лівих поступово отриму
ють усе більшу популяр
ність серед виборців, особ
ливо стосовно підтримки
жорстких законів щодо ім
міграції. Є певні підстави
вважати, що електорат лі
вих зростатиме за рахунок
тих, кого турбують питан
ня злочинності та зростан
ня безробіття. Ультраправі
також матимуть значну
підтримку. Нездатність про
відних політиків Франції
віддзеркалити у своїх пе
редвиборних програмах
основні побоювання біль
шості французів спричи
нила результати голосу
вання, що засвідчують
протестні настрої щодо
політики влади.
Отже, народ Франції

зробив свій вибір,
і остаточний склад
Національної
асамблеї П’ятої
республіки має та
кий вигляд:
Соціалістична
партія отримала
313 місць із 577 –
абсолютна біль
шість у Націо
нальній асамблеї.
Права партія «Со
юз за народний
рух» – 214 місць.
17 місць дісталося
партії
«Європа
Екологія – «Зеле
ні», 16 – «Новому
центру», 10 – «Лі
вому фронту», 2 – цент
ристській партії Франсуа
Байру, 2 – ультраправому
«Національному фронту».
Таким чином, вибори у
Франції стали своєрідним
референдумом стосовно
подальших планів розвит
ку Європейського Союзу і
показали, що в країні є
достатньо підстав для по
рушення уявної політич
ної та соціоекономічної
стабільності. Створений
раніше механізм, який да
вав змогу на деякий час
приборкувати прагнення
невдоволених політикою
влади французів – штуч
ний конфлікт між правими
та лівими політичними
партіями – дав тріщину.
Французи втомилися від
великої кількості обіцянок
як з боку правих, так і з бо
ку лівих політиків, які нас
правді не зробили нічого
для покращення чи хоча б
досягнення стабільності
життя простих громадян.
Нинішні вибори – це
зміна політичних поко
лінь. Уперше в повоєнній
історії країни вибори
пройшли в досить напру
женій соціальнополітич
ній обстановці. Французи
не задоволені, вони вима
гають змін, але одночасно

й бояться їх. Переважає
розгубленість і роздрато
ваність. Недарма деякі
аналітики у Франції порів
нюють нинішню ситуацію
в країні з 1945 і 1958 рр. –
поворотними моментами в
її новітній історії. Можли
во, така оцінка грішить де
яким
перебільшенням,
проте підвищене занепоко
єння подальшою долею
країни небезпідставне.
З одного боку, якщо роз
глядати економіку, Фран
ція входить до п’ятірки
найрозвинутіших країн, її
великі транснаціональні
корпорації перебувають на
підйомі, держава є пози
тивною для іноземних ін
весторів. З іншого боку –
їй так і не вдалося вийти на
стежку сталого розвитку,
високих темпів економіч
ного зростання, на яких ба
зувався успіх так званої
французької соціальної
моделі в роки повоєнного
«славетного тридцятиріч
чя».
Однак, мабуть, не менш
складною, хоча на перший
погляд не настільки поміт
ною, проблемою ниніш
ньої Франції є моральна
криза суспільства, його
правлячої еліти, не здатної
запропонувати мобілізую

чий проект, у який змо
жуть повірити французи.
Очевидно, що нинішня ба
гатоаспектна криза фран
цузького суспільства є, по
суті, заниженням самоі
дентифікації країни в умо
вах глобалізації, безпреце
дентного поглиблення сві
тової системної та фінан
совоекономічної кризи,
подальшого розширення
Європейського Союзу.
Досвід державнополі
тичного розвитку Франції
останніх десятиріч пере
конливо свідчить, що полі
тиці «хиткого праволіво
центристського центру», з
усіма її недоліками, немає
реальної альтернативи. Са
ме така політика здатна
вберегти високорозвинене
суспільство від «великих
стрибків» праворуч або лі
воруч. До того ж, вона як
найкраще відбиває стан
суспільної
свідомості
французів, своєрідну, за
влучним самокритичним
висловом соціолога Робе
ра Рошфора, «французьку
шизофренію», що полягає,
з одного боку, у постійно
му невдоволенні й праг
ненні змін, а з іншого – в
одночасному небажанні ді
яти та будьщо змінюва
ти...
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Придністров’я,
Молдова, Румунія –
підсумки виборів і перспективи

Ігор ГОРОБЕЦЬ,
кандидат історичних наук,
доцент Дипломатичної
академії України при МЗС
Суперечливість демо
кратичних процесів у краї
нах Півдня Європи обу
мовлюється багатьма фак
торами як історичного
змісту, так і сучасними
глобальними тенденціями.
Унаслідок цього станов
лення режимів консолідо
ваної демократії в Молдо
ві, Румунії та Придніст
ров’ї, маючи свої особли
вості, є схожим у головних
проблемних рисах, туго
заплетених у вузол румун
ських великодержавниць
ких настроїв, спроб зміц
нити ідентичність неза
лежної Молдови та сфор
мувати нову незалежну
державність у Придніст
ров’ї. Після 1991 р. зазна
чені процеси відбувалися
під безпосереднім впливом
розпаду Радянського Сою
зу та радикальної геополі
тичної трансформації на
Балканах,
спричиненої
розділенням колишньої
Югославії.
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Тетяна РОСТОВЕЦЬКА,
магістр зовнішньої
політики

Від часу проголошення
незалежності в Придніст
ров’ї домінував політич
ний режим президента Іго
ря Смирнова, що став нас
лідком молдавськопри
дністровської війни та роз
вивався за логікою зміц
нення незалежності Тирас
поля від Кишинева за під
тримки Росії. Показово,
що протягом цього часу в
Молдові кілька разів змі
нювалися при владі проти
лежні за ідеологічними оз
наками партії та політичні
лідери: від поміркованих
прозахідних лібералів до
румунських націоналістів і
комуністів. Натомість у
сусідній Румунії після ре
волюційних подій грудня
1989 р. на лівому фланзі
національної політичної
системи виникло декілька
реформаторських соціал
демократичних
партій.
Однак, у переважній біль
шості вони, як і націона
лістичні партії, виступа

ють за різні форми інтегра
ції або аншлюсу Молдови
та Румунії.
Після проголошення в
лютому 2008 р. незалеж
ності Косово та серпневої
2008 р. російськогрузин
ської війни, наслідком якої
стало визнання Росією не
залежності Абхазії та Пів
денної Осетії, придніст
ровський конфлікт знову
повернувся на провідні по
зиції в процесі формуван
ня нової європейської сис
теми безпеки. За цих обс
тавин суттєву роль відігра
ють внутрішньополітичні
процеси відповідно у
Придністров’ї, Молдові та
Румунії.
У грудні 2011 р. прези
дентські вибори відбулися
в Придністров’ї та Молдо
ві. У Тирасполі сталася
зміна влади, виборці від
правили у відставку нез
мінного президентазас
новника державності При
дністров’я Ігоря Смирно
ва. Натомість парламент
Молдови, де голоси демок
ратичної коаліції та кому
ністів поділилися майже
порівну, не зміг обрати
президентом кандидата від
правлячої коаліції Маріа
на Лупу.
Дійсно символічно,
що перші в історії
Придністров’я альтер
нативні президентські
вибори завершилися
перемогою опозицій
ного кандидата. Адже
Ігор Смирнов на той
час втратив довіру

Москви,
зловживаючи
розподілом російської гу
манітарної допомоги. Ад
міністрація Президента
Росії не приховувала роз
дратування його балоту
ванням на п’ятий прези
дентський термін. Слідчий
комітет Російської Феде
рації відкрив справу за
звинуваченням його роди
чів у розкраданні росій
ських коштів, спрямова
них до Придністров’я. Тож,
уже у першому турі Смир
нов набрав менше чверті
голосів виборців. Ще біль
шою несподіванкою стала
поразка
підтриманого
Москвою кандидата від
партії «Оновлення» Ана
толія Камінського, якого
підтримала трохи більше,
ніж чверть електорату. Пе
ремога дісталася Євгену
Шевчуку, який позиціону
вався як незалежний кан
дидат. Він отримав близь
ко 39% голосів виборців у
першому турі. Спроба Іго
ря Смирнова, користаю
чись адміністративним ре
сурсом, скасувати резуль
тат голосування зазнала
невдачі.
Зрештою, уперше в полі
тичній історії Придніст

ров’я відбувся
другий тур ви
борів.
Євген
Шевчук і Ана
толій
Камін
ський виступи
ли за помірко
вані реформи,
скорочення дер
жавного апара
ту та зменшен
ня
терміну
служби в армії.
Обох кандидатів фактично
підтримувала Росія. За ре
зультатами підрахунку го
лосів 26 грудня 2011 р. ста
ло відомо, що лідер партії
«Відродження»
Євген
Шевчук набрав понад 70%
голосів виборців1. Перші
коментарі того, що стало
ся, були компліментарні.
Придністровці доводили,
що відбулися як єдина по
літична нація. Найсміливі
ші коментатори зазначали,
що вибори підвели риску
під початковим періодом
державотворення, який за
кінчився своєрідним зас
тоєм. Окрім мандата дові
ри, Євген Шевчук отримав
важкий спадок економіч
них і політичних проблем.
Були сподівання, що де
мократична зміна влади в
республіці покінчить із її
зовнішніми визначеннями
як «бананової республіки»
та «чорної діри», що дасть
моральне право вимагати
від світової спільноти по
ваги до своїх інтересів у за
хисті незалежності. Опти
місти зазначали, що у не

визнаного світовою спіль
нотою Придністров’я біль
ше рис сталої державності,
ніж у частково визнаного
Косово. Водночас, біль
шість придністровців усе
ще не в захваті від імовір
ної перспективи стати
молдавською, а у віддале
ному майбутньому, мож
ливо, й румунською пери
ферією.
Також показово, що на
той час у сусідній Молдові
тривала президентська по
літична криза, що розпоча
лась у 2009 р., коли склала
ся «нічийна» ситуація у
протистоянні прорумун
ських націоналістів і кому
ністів. Придністровці не
утрималися від того, щоб
зіграти на контрасті та
висловити занепокоєння з
приводу втрати Кишине
вом важливих елементів
державності. Розвиток по
літичних процесів у Мол
дові та Придністров’ї дово
див, що вони ще більше
віддалилися один від од
ного, ніж це було до війни
1992 року. Тирасполь про
довжує вислов
лювати стурбова
ність «румуніза
цією» молодого
покоління мол
даван.
Підписання в
липні 2012 р.
угоди між Євро
союзом і Молдо
вою про спро
щення візового
режиму за цих

обставин стало
козирною кар
тою Європи у її
боротьбі за сим
патії мешканців
Придністров’я.
Брюссель спо
дівається, що це
вмотивує прид
ністровців до
пошуку порозу
міння з Киши
невом. Наразі у
Придністров’ї найбільше
громадян Росії та України,
а також Молдови. Утім,
фактор безвізового режи
му для громадян останньої
навряд чи спрацьовує, ад
же навіть член Євросоюзу
Румунія саме через заро
бітчан досі не є членом
безвізового Шенгенського
простору.
Не менш важливим аргу
ментом на користь гіпоте
тичного об’єднання При
дністров’я та Молдови
вважається економічний
чинник. Утім, економічна
ситуація в Молдові ще
складніша, ніж у Придніс
тров’ї. Загальний зовніш
ній борг першої перевищує
5 млрд. доларів. Кишинів
залишається залежним від
кредитів МВФ і допомоги
ЄС. В обмін на отримання
кредитів
молдавський
уряд проводить непопу
лярні заходи зі скорочення
соціальних витрат. Причо
му більша частина кредит
них ресурсів зникає в неві
домому напрямі, оминаю
чи переважну більшість
рядових громадян. Фак
тично більшість молдаван
удома виживає за рахунок
переказів заробітчан, які
працюють у Європі або Ро
сії. Звичайно, кризового
для економіки 2011 р. по
казники зростання валово
го внутрішнього продукту
як у Придністров’ї, так і
Молдові балансували поб
лизу нульової відмітки2.
Серйозним викликом

для
придністровського
президента Євгена Шев
чука став новорічний
(2012 р.) інцидент на ді
лянці придністровсько
молдавського
кордону.
Російський миротворець
згідно зі статутом обстрі
ляв автомобіль мешканця
одного з молдавських сіл,
який перебував у стані
сп’яніння. Це стало приво
дом для Кишинева вимага
ти виведення російських
миротворців і зміни стату
су відповідних збройних
сил. Показово, що 15 січня
2012 р. на румунськомол
давському кордоні стався
аналогічний
інцидент,
який не викликав такої
бурхливої реакції Киши
нева3. Президент Придніс
тров’я Євген Шевчук вис
тупив проти перегляду
мандата російських мирот
ворців, які, на його думку,
залишаються головними
гарантами стабільності та
дотримання угод про пере
мир’я між Молдовою і
Придністров’ям. Спроба
домогтися перегляду ста
тусу миротворців у зоні
конфлікту супроводжува
лася відповідною інформа
ційною кампанією4.
За цих обставин Україна
підтримала чинний фор
мат миротворчого процесу
у Придністров’ї, вислови
ла сподівання, що зміна
внутрішньополітичної си
туації в Тирасполі відкриє
можливості для активіза
ції переговорного процесу
та зацікавлення в залучен
ні Придністров’я до діяль
ності європейського регіо
ну «Дністер» і щодо захис
ту прав українських грома
дян у Придністров’ї5.
У Молдові лише 16 бе
резня 2012 р. завершилася
президентська політична
криза, коли парламент об
рав президентом суддю Ні
колає Тімофті. Цього разу
молдавські комуністи та
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продукції. Рогозін
також підтвердив
пріоритетність для
Кремля російської
миротворчої місії у
Придністров’ї7.
Важливою тен
денцією початку
президентства Єв
гена Шевчука стало
відновлення нор
кож бойкотували
вибори. Їхній лі
дер Володимир Во
ронін продовжує
вважати коаліцій
ну владу нелегітим
ною6.
Символом спроб
Росії зміцнити свій
вплив у цьому регі
оні стало призна
чення силового ві
цепрем’єрмініст
ра Дмитра Рогозіна
спеціальним представни
ком Президента Російсь
кої Федерації з придніст
ровського врегулювання.
Під час бліцвізиту до
Тирасполя та Кишинева
Д. Рогозін підтвердив, що
вбачає вирішення терито
ріальної проблеми лише в
контексті зміни прозахід
ного вектора зовнішньої
політики Молдови на схід
ний. Альтернативний варі
ант уніоністських намірів
Молдови та Румунії може
лише прискорити визнан
ня Придністров’я части
ною Росії. Спільна конфе
деративна
державність
Молдови та Придніст
ров’я, на думку російсько
го представника, можлива
лише у форматі змінення
молдавської ідентичності
та переключення Кишине
ва з європейської інтегра
ції на євразійську. Росія
нагадала про важелі тиску
на Молдову, зокрема, чис
ленну трудову міграцію,
експорт російського газу
та імпорт молдавської
сільськогосподарської
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мального переговорного
процесу між Тирасполем і
Кишиневом. Зокрема, бу
ло поновлено транспор
тний транзит, обмежений
під час митної кризи 2006
р., спрощено режим пере
тину кордону, введено без
митну торгівлю молдав
ськими товарами у Прид
ністров’ї.
У першій половині 2012 р.
також відбулося два раун
ди переговорів у форматі
«2 + 5»: Молдова, Придні
стров’я, Росія, Україна,
ОБСЄ, а також ЄС і США
у якості спостерігачів.
Конфліктуючі сторони по
годилися відновити пере
говори на принципах рів
ності та взаємної поваги,
декларували готовність
розробити механізми реа
лізації гіпотетичних нових
домовленостей8. Звичай
но, серйозним фактором,
що впливає на переговор
ний процес, є поступове
«розмивання» молдавської
державності, особливо піс
ля приходу до влади
«Альянсу за європейську

інтеграцію». Домінуючи
ми стають суспільні нас
трої щодо «неминучості»
об’єднання Молдови та
Румунії. Ця ідея залиша
ється пріоритетною й се
ред націоналістично на
лаштованої частини ру
мунського
суспільства.
Наразі більшість молдаван
проти аншлюсу9. Нато
мість Придніс
тров’я робить
основою зовніш
ньополітичного
курсу євразій
ську інтеграцію.
Непевності
врегулюванню
придністровсь
кої проблеми до
дає внутрішньо
політична не
визначеність у
Румунії. Гостра
внутрішньополі
тична криза в останній
визрівала з початку 2012
року. У січні набули чин
ності запропоновані пре
зидентом Траяном Басеску

радикальні скорочення со
ціальних видатків. Унаслі
док суспільного невдово
лення 6 лютого був виму
шений подати у відставку
пропрезидентський уряд
Еміля Бока. Наступного
дня новий уряд очолив ко
лишній керівник зовніш
ньої розвідки Румунії
Михай Резван Унгуряну.
Щоправда, співпраця між
прем’єрміністром і прези
дентом укотре не склалася.
Приводом до чергового
конфлікту стало рішення
Унгуряну скасувати закон
про люстрацію, проти чого

виступав президент Руму
нії.
Тому, щоб подолати дру
гу впродовж двох місяців
урядову кризу, Траян Ба
сеску запропонував опози
ційному соціалдемокра
тові Віктору Понта сфор
мувати новий склад уряду.
Однак політична співпра
ця між президентом і тре
тім у 2012 р. урядом знову
не склалася. Останньою
краплею, що переповнила
чашу терпіння Віктора
Понта, стало його звинува
чення у плагіаті доктор
ської дисертації. Довести
цей факт опонентам пре
м’єрміністра так і не вда
лося, але Понта відверто
звинуватив у навмисному
та послідовному перешко
джанні діяльності уряду
президента.
У підсумку, 2 липня
2012 р. румунський уряд
ініціював у парламенті по
чаток процедури імпічмен
ту президентові Траяну
Басеску. Натомість остан
ній
звинуватив
своїх опонентів у
намірі узурпувати
державну владу.
Щоправда, це не
завадило румун
ському парламен
ту прийняти іс
торичне рішення
про імпічмент пре
зиденту та призначити
на 29 липня 2012 р. рефе
рендум щодо вотуму недо
віри.
Євросоюз заспокоєний
ситуацією в Румунії, зок
рема, Міністр закордонних
справ ФРН Гвідо Вестер
велле відверто заявив, що
2007 р. європейці прийня
ли поспішне рішення про
вступ Румунії до Євросою
зу. Адже політична систе
ма цієї країни не витрима
ла випробування еконо
мічною кризою та дала
збій. Зважаючи на це, чи
новники ЄС розчаровані

тим, що методи, якими ру
мунські політики намага
ються подолати політичну
кризу, дуже далекі від єв
ропейських демократич
них цінностей і більше на
гадують візантійські полі
тичні ігри.
Причому не є фактом,
що запеклу боротьбу за
владу в Румунії буде за
вершено після референду
му з підтвердження імпіч
менту президентові. Адже
Траян Басеску користуєть
ся досить широкою під
тримкою в румунському
суспільстві, позаяк грає на
націоналістичних почут
тях за допомогою попу

лістських гасел. Саме Ба
сеску зробив усе можливе,
щоб провалити підписання
угоди про демаркацію дер
жавного кордону з Молдо
вою. Завдяки йому ідеї
«Великої Румунії» в ру
мунському суспільстві до
би кризи є досить попу
лярними. У розпалі літніх
відпусток явка виборців на
референдум була незнач
ною, тому й результат го
лосування мав сумнівну
легітимність. Зважаючи на
це, румунам, скоріше за
все, доведеться йти на до
строкові парламентські, а
можливо, й президентські
вибори. Внутрішньополі

1 Карабан Д. Приднестровье: власть меняется // Еженедельник

2000. – 30 декабря 2011.
2 У Приднестровья больше признаков государственности, чем у
Молдавии и Косово // Обзор СМИ Приднестровья // http://
www.regnum.ru/news/1487836.html
3 Генпрокурор Молдавии обвинил Лаврова во лжи // http://
www.regnum.ru/news/1490362.html
Кишинев: русским стрелять в Молдавии нельзя, а румынам –
можно // http://www.rosbalt.ru/exussr/2012/01/17/933948.html
4 http:.//www.newcekeeper.ru/ru/?modull=news&action=view&
id=13982
5 В возобновлении переговоров по Приднестровью решающим
был голос Украины // http://www.regnum.ru/news/1487941.html
6 Воронин – ОБСЕ: любое решение, принятое нынешней влас#
тью Молдавии будет поставлено под сомнение // http://www.
regnum.ru/news/1501750.html
7 Желенин А. Рогозин приготовил козыри для Кишинева // http:
//www.rosbalt.ru/main/2012/04/18/971376.html
8 Попова С. Смена караула в Приднестровье // Независимая га#
зета. – 2012. – 5 июля.
9 Тодда З. Молдавия уходит за Прут // Независимая газета. –
2012. – 2 июля.

тична нестабільність у Ру
мунії неминуче призведе
до чергового замороження
проблеми придністровсь
кого врегулювання та по
силить регіональну неста
більність.
Для України в коротко
терміновій перспективі
прийнятною є ситуація
збереження статускво в
цьому регіоні. Але стрімкі
геополітичні зрушення,
що відбуваються в навко
лишньому світі, роблять
цю опцію найменш віро
гідною. У середньостроко
вій перспективі 510 ро
ків можливими видають
ся декілька гіпотетичних
сценаріїв розвитку подій.
Розглянемо їх за поряд
ком вірогідності реаліза
ції.
Перший сценарій пов’я
заний зі спробами збере
ження існуючого балансу
сил між Росією з одного
боку та ЄС і США – з ін
шого. Придністров’я зали
шиться лакмусовим папір
цем геополітичного спів
відношення сил, своєрід
ною буферною зоною між
сферами впливу. Збере
ження присутності росій
ського військового конти
ненту в такому разі є вій
ськовополітичною гаран
тією від швидкого вступу
до НАТО Молдови й Ук
раїни. Не можна виключа
ти – у разі загострення
конфронтації між Росією і
НАТО щодо режиму вико

нання Договору про зви
чайні збройні сили в Євро
пі та створення системи
протиракетної оборони без
участі Росії – визнання
Кремлем незалежності
Придністров’я та його по
дальшої інтеграції до Мит
ного союзу й Організації
договору колективної без
пеки.
Другий сценарій обумов
лений вірогідним стрім
ким погіршенням станови
ща на Півдні Європи
(грецька боргова криза,
«аварійна» трансформація
зони євро). У такому разі
ймовірними будуть спроби
Румунії, спираючись на со
юз із США, серйозно зай
нятися інтеграцією Мол
дови. У такому разі «прид
ністровський фронт» може
стати епіцентром нової хо
лодної війни між Росією та
Заходом. Це, безперечно,
ускладнить процес реалі
зації європейського курсу
України. Черговий терито
ріальний переділ у Європі
може спровокувати ло
кальні війни поблизу кор
донів України.
На жаль, виходячи із
співвідношення сил у ре
альній політиці, найменш
вірогідним виглядає третій
сценарій, пов’язаний із
дипломатичною нормалі
зацією придністровського
питання, збереженням те
риторіальної цілісності
Молдови та її федераліза
ції.
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«Реліквії старого київського
самоврядування» –
міжнародний проект, що дає можливість Україні бути
на рівних із передовими європейськими країнами
Важливою складовою
процесу розвитку міжна
родних дипломатичних
зв’язків між Україною та
провідними
державами
Європейського Союзу, краї
намисусідами є послідов
на співпраця дипломатів,
науковців, дослідників у
сучасному історикокуль
турному контексті. Цей
постійний діалог сприяє
духовному зближенню на
цій, виявляє здатність
об’єктивно оцінювати сту
пінь трагічних історичних
подій, стає благодатним
підґрунтям просування
вперед на нинішньому ци
вілізаційному рівні.
Предметним підтвер
дженням цієї тези стало
відкриття в Національно
му музеї історії України
виставки «Реліквії старого
київського самоврядуван
ня», де зібралися посли
іноземних країн, працівни
ки дипломатичного корпу
су, державні та громадські
діячі, науковці, меценати.
Унікальність цього між
народного проекту поля
гає в тому, що в його здій
сненні взяло участь вісім
музеїв, архівів і бібліотек
із п’яти країн: Німеччини,
Польщі, Росії, Швеції та
України. Це – Військовий
музей у Стокгольмі, Му
зей Війська Польського,
Баварська державна біблі
отека, Російська націо
нальна бібліотека, Націо
нальний музей історії Ук
раїни, Центральний дер
жавний історичний архів
України у м. Києві, Музей
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історії міста Києва, Музей
історичних та культурних
реліквій родини Шереме
тьєвих. Саме науковий ко
лектив останнього взяв на

Треба, щоб у всіх школах земної кулі викладали
однакову світову історію – точно так,
як викладають однакову хімію та біологію.
Герберт Уелс

Олексій Шереметьєв

себе відповідальну роль ко
ординуючого центру про
екту, а його керівник, ко
лекціонер і меценат Олек
сій Шереметьєв доклав чи
мало душевних і матері
альних зусиль до втілення
в життя сміливої ідеї кан
дидата історичних наук
Юрія Савчука – зібрати на
історичній батьківщині
унікальні раритети – ста
ровинні прапори, найрані
ше зображення першого
герба і гербову печатку ук
раїнської столиці, інші жи
ві свідчення тієї епохи. Не
випадково за багаторічну
плідну працю з розвитку
музейної справи, величез
ний внесок у розвиток Ки
єва та збереження його іс

торії Олексій Шереметьєв
із рук голови Київської
міської державної адмініс
трації Олександра Попова
отримав ювілейну медаль
до 1530річчя міста.
Символічно, що відкрит
тя унікальної експозиції
співпало з Тижнем Європи
в Україні. Хоча, як відзна
чив голова КМДА О. По
пов, «упродовж року вели
ся перемовини, тривали
організаційні процеси зад
ля того, аби кияни сьогод
ні могли побачити дійсно
унікальну
експозицію.
Важливість
виставки
складно переоцінити, адже
ми на власні очі можемо
побачити реліквії Києва,
котрі впродовж століть

слугували символами вла
ди та самоврядування ста
родавнього граду».
Окрему подяку за під
тримку в підготовці експо
зиції було висловлено на
адресу меценатів, допомо
га яких стала фундамен
том організації виставки.
– Цей виставковий про
ект має для мене особли
ве значення – розповів
О. Шереметьєв. – Його го
ловне завдання – висвіт
лити історичну основу та
демократичні принципи
старого київського самов
рядування, яке своїми ви
токами сягає європейської
традиції організації життя
міста за законами магде
бурзького права, Це – плід
колективної праці. Щирі
слова подяки адресую На
ціональному історичному
музею, який допомагав
усім, чим міг. Це – міжна
родний проект, що дає
можливість Україні бути
на рівних із передовими
європейськими країнами.
Уперше за 360 років голов
ні символи влади зібрали
ся в одному місці. Диво,
що вони збереглися. Я роз
глядаю це як візуалізацію
історії. Ми бачимо на влас
ні очі те, що бачили кияни
300 років тому. Це дуже
важливо, оскільки, скажі
мо, не вщухає суперечка
про герб. Сьогодні є мож
ливість побачити справ

жній прапор Киє
ва, Київського Ма
«Свідчення про європейські традиції
гістрату, аутентич
законодавства та самоврядування
ну печатку та
в Україні» – Ганс#Юрген Гаймзьот,
«Гербовник Георга
Надзвичайний і Повноважний Посол
Ортенбурга» 1602
Німеччини в Україні
р., де зображений
герб Києва. Я
впевнений, що все це дасть
Найкоштовнішим арте
можливість для глибшої фактом виставки (щодо
роботи істориків, митців, страхової вартості – майже
влади і сприятиме затвер 1 млн. дол.) є «Гербовник
дженню справжнього, чес Георга Ортенбурга» 1602
ного герба міста Києва. Ця 1604 рр. – це найдавніший
виставка – свідчення на список гербовника Конра
шої історії: 500 років тому да Грюненберга 1480 року.
місто жило за тими ж зако Він є масивним паперовим
нами, законом Магдебур рукописом обсягом 389
зького права, як і європей сторінок, містить 20 ма
ські країни. Тобто, Київ люнків і більше 2000 гер
був важливою складовою бів у техніці темперного
європейської історії.
живопису. Серед них –
Про сказане красномов найдавніше з відомих жи
но свідчить унікальна му вописне зображення герба
зейна експозиція. Цен Києва.
тральне місце серед рари
Музей Війська Поль
тетів займають атрибути ського представлений в
київської влади XVI–XVII експозиції вісьмома гра
ст. – герб, прапор і міська фічними творами другої
печатка. Остання датуєть половини XVIII ст. Це –
ся першою половиною копії малюнків відомого
XVI ст. і є найранішим екс багатьом голландського
понатом виставки. Її впер митця Абрахама ван Вес
ше надано для публічного терфельда, що супровод
ознайомлення Музеєм іс жував литовського гетьма
торичних та культурних на Януша Радзивіла під
реліквій родини Шереме час воєнної кампанії 1651
тьєвих. З приватної колек року. Зображення допома
ції Шеремерьєвих на огляд гають відтворити історич
також виставлені матриці ну панораму того часу,
двох інших печаток міста
кінця XVІI ст. та київсько
го радця Василя Федоро
вича ХодикиКриницько
го.
Вагомості експозиції до
дає те, що зарубіжна части
на експонатів раніше ніко
ли не була представлена в
Україні. Уперше після по
над 360річної перерви на
береги Дніпра повернувся
прапор київського місько
го самоврядування із зоб
раженням герба міста,
який нині зберігається в
Виступає Надзвичайний
Державній колекції трофе
і Повноважний Посол
їв Швеції – Військовому Королівства Швеція в Україні
Стефан Гуллгрен
музеї у Стокгольмі.

цію виставки завершують
документи з Державного
історичного архіву Украї
ни у м. Києві. Це дві грамо
ти підтвердження на вій
тівство. Одна – від 20 лю
того 1667 р. царя Олексія
Михайловича про затвер
дження Данила Полоцько
го на уряді київського вій
та пожиттєво, а друга від
29 лютого 1700 р. царя
Петра І про затвердження
Дмитра Полоцького на то
му ж уряді – відповідно до
універсалу гетьмана Івана
Мазепи.
Загалом, виставка об’єд
Виступає Надзвичайний
нала
21 унікальний експо
і Повноважний Посол
нат.
Німеччини в Україні
Магістральну
думку
ГансЮрген Гаймзьот
співпраці та взаєморозу
«відчути героїзм і трагізм міння при вирішенні бага
збройної боротьби вкрай тьох організаційних пи
важкого і карколомного тань, усвідомлення важли
для Козацької держави лі вості здійснення проекту
та 1651 р. – з майже одно як вияву політичного та
часними катастрофою під загальнолюдського уст
Берестечком та погромом ремлінь у своїх коротких
Радзивілом чернігівського виступах засвідчили посли
полковника Небаби, що в іноземних держав.
стратегічному плані мало
– Перш за все, хочу по
наслідком втрату Києва».
дякувати організаторам за
Малюнки прапорів із ар те, що сьогодні запросили
хіву Януша Радзивіла збе мене та інших шведів на
рігаються у відділі рукопи відкриття цієї виставки, –
су Національної бібліоте сказав пан Стефан Гулл
ки Росії. Вони є ключем до грен. – У нас уже є багато
таємниці трофеїв, узятих в річний досвід плідного
упокорених київських мі співробітництва між му
щан кількасот років тому. зейними шведськими інс
титутами та органі
«Важливо, що ми володіємо істо# заціями і Національ
ричним минулим, а не минуле во# ним історичним му
лодіє нами», – Стефан Гуллгрен, зеєм України. Ми ду
Надзвичайний і Повноважний По# же раді, що відкрили
сол Королівства Швеція в Україні ще одну спільну вис
тавку. Це – виставка,
Цю тему розвиває пам’ят на якій можемо показати
на медаль на здобуття Киє плоди понад 15 років спів
ва литовським гетьманом робітництва між швед
Янушем Радзивілом Kio ськими та українськими
via Recepta. MDCLI (Київ вченими. Завдяки їхнім зу
ська фортеця. 1651). Авто силлям, можемо сьогодні
ром карбованої у Ґданську дізнатися більше про нашу
медалі був відомий захід спільну історію. Я дуже ра
ноєвропейський медальєр дий, що предмети, які де
Себастьян Дадлер.
монструються, надіслані
Хронологічно експози вперше до України. Розу
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мію, що це завжди складна
робота – досягти саме та
ких результатів. Історія та
історична наука дуже важ
ливі, щоб краще розуміти
сьогоднішні дні, бути гото
вими до викликів майбут
нього. Важливо, що ми во
лодіємо історичним мину
лим, а не минуле володіє
нами. І те, що зробили на
ші попередники, – нам
треба знати і розуміти. То
му хочу бачити виставку
саме в цьому контексті –
щоб допомагала нам усім
краще сприймати цей світ,
місто, у якому сьогодні
живемо. Спасибі вам за
все.
– Я радий бути присут
нім на відкритті такої важ
ливої виставки, – сказав
пан ГансЮрген Гаймзьот.
– Вона розповідає про єв
ропейські відносини міста
Києва. Особливо тішить,
що в експозиції знаходить
ся книга «Гербовник графа
Ортенбурзького». Це –
перша книга, де зображе
ний перший герб міста Ки
єва, яке вміло себе захища
ти. Дуже добре, що вдало
ся привезти сюди цю
книжку з Баварської дер
жавної бібліотеки Мюнхе
на, книжку, яка походить із
списку 1502 року, що стало
свідченням вдалої співпра
ці, кооперації установ обох
держав. Центральним ас
пектом виставки є також
Магдебурзьке міське пра
во. Це вкотре підтверджує,
що, починаючи з кінця ХV
ст., Київ був глибоко залу
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чений до європейської іс
торії. Київ був частиною
середньовічного самоуп
равління міст. Маю споді
вання, що виставка стане
приводом для вивчення са
ме цієї історії. Це також
свідчить про європейські
традиції законодавства та
самоуправління, які мають
на сьогодні своє неабияке
значення.
На відкритті виставки
Олексій Шереметьєв вис
ловив особливу подяку ав
торові головної ідеї, істо
рикові Юрію Савчуку, зус
тріч із яким сприяла на
родженню такого унікаль
ного проекту. Кандидат іс
торичних наук Ю. Савчук
може розповідати про екс
позицію годинами. Зокре
ма, як прапор київського
магістрату був узятий як
трофей при захопленні
міста в 1651 р. Янушем
Радзивілом. Як наступно
го ж року, разом з іншими
прапорами, київський пра
пор був урочисто переда
ний королю Яну ІІ Казимі
ру. І коли Радзивіл доповів
про військову кампанію
1651 року в сеймі, посли
(депутати) вітали його
протягом чотирьох годин.
І про те, як невдовзі розпо
чалося знамените нашестя
шведів на Польщу, де Рад
зивіл виступив на боці
шведів, бажаючи вирвати
Литву з вікових уніат
ських обіймів Польщі. Тоді
ж київські трофеї разом з
іншими
королівськими
скарбами були захоплені

ний крок за кроком відтво
рювати нашу історію у за
гальноєвропейському кон
тексті.
Виставка «Реліквії ста
рого київського самовря
дування» дала змогу по
новому оцінити та побачи
ти біографію міста, держа
ви. І цією виставкою ніби
вкотре підкреслено, що на
вісі
ПетербургБерлін
Варшава завжди був при
сутній Київ. Усе це – наші
кровотоки, наші нерви.
Це справді схоже на фан
тастику: величезна кіль
кість прапорів 1656 року
досі не атрибутована. Коли
історик Юрій Савчук пої
хав до Стокгольма на по
чатку ХХІ ст., він у архів
ному лабіринті неекспоно
ваних і не відомих широ
кому загалу фондів зробив
справжні історичні від
криття. Згодом, розповів
ши про це науковцям му
зею Шереметьєвих, захо
пив їх ідеєю повернення
артефактів на батьківщи
ну. І це вдалося!
Утім, підкреслимо голов
не: без ініціативи, без сер
ця Олексія Євге
«…Не зважаючи на всі минулі ка#
новича Шереме
тастрофи та війни, сучасне запус# тьєва це зробити
тіння та свідоме руйнування, наша було б неможливо.
спадщина живе», – Юрій Савчук
Олексій тоді ска
зав Юрієві: «Давай
самоврядування, які дивом це зробимо!» Вони полеті
збереглися, повернулися ли до Швеції, де відбулося
на береги Дніпра, вселя знайомство Олексія Ше
ють непорушну віру в істо реметьєва з адміністрацією
ричне, духовне, політичне музею, з’ясували, які пи
та культурне відродження тання потрібно вирішити
Києва – європейської столиці для переїзду та демонстра
ції експонатів в Україні.
європейської України.
На наступному етапі запо
В історичному
рукою успіху стало всебіч
контексті
не сприяння шведського
Про унікальні раритети, посольства. Таке вміння
які повертає до життя О. масштабно мислити і дія
Шереметьєв, науковці ка ти, свідомо розуміючи зна
жуть: «Це вони його знахо чення всього матеріалу, да
дять». І всі свідчення ми но не кожній людині.
нулого зараз збираються в
Справа рушила жвавіше
дивовижний прошарок іс – зв’язалися з Російською
торичних пам’яток, здат національною бібліотекою
військами Карла Х Густава
та переправлені до Сток
гольма. Або, скажімо, про
збереження
унікальної
давньоруської рукописної
пам’ятки – Радзивілів
ського літопису та появу
перших реалістичних зоб
ражень Києва, зроблених
голландським художни
ком Абрагамом ван Вес
терфельдом…
– Глибинним є проник
нення в історичний матері
ал, досить актуальний для
нинішнього непростого ча
су, розуміння тієї особли
вої ролі, яку відіграє Київ
у житті України та Європи,
– зазначив Юрій Савчук. –
Наявність в експозиції
стародавніх прапорів і мат
риці міської печатки – уні
кальний випадок не лише
для України. Цей факт час
тково можна сприймати
метафорично: незважаючи
на всі минулі катастрофи
та війни, сучасне запустін
ня та свідоме руйнування,
наша спадщина живе. Усві
домлення того, що попри
увесь трагізм давніх подій
символи старого міського

імені СалтиковаЩедріна,
де зберігаються оригінали
документів Петра І; вста
новили контакт із німець
кими колегами щодо Гер
бовника; зв’язалися з по
ляками, які у Варшаві збе
рігають твори Вестерфель
да. Так, завдяки співробіт
ництву науковців Музею
Шереметьєвих із Націо
нальним музеєм історії Ук
раїни, проект було реалізо
вано.
Це лише один приклад
того, як музей повинен жи
ти, беручи активну участь
у розвиткові культурного
простору країни. Не ви
падково минулого року
Музей історичних та куль
турних реліквій родини
Шереметьєвих одержав
головну фахову нагороду у
номінації «Музейна подія
року». Його відзначили са
мі музейники, і від цього
визнання стає ще цінні
шим.
Те, що останніми роками
здійснив колектив дослід
никівнауковців Музею
Шереметьєвих – є безцін
ним внеском у зміцнення
культурних дипломатич
них зв’язків України з ря
дом європейських держав.
Достатньо в загальних
рисах згадати виставково
видавничу тематику, опра
цьовану на базі шереме
тьєвського зібрання рари
тетів, щоб усвідомити мас
штаби виконаної роботи.

Зокрема, була всебічно
висвітлена тема «Військо
ва слава України ХVIII –
початку ХХ століття» в
контексті участі українців
у найбільших загально
європейських військових
конфліктах.
Окремою суспільнозна
чимою сторінкою стало
звернення до історії
«Кримської війни 1853
1856 рр.», про необхідність
постійного дослідження
якої керівник та організа
тор процесу О. Шереме
тьєв згадував: «Певним
чином у цій війні брали
участь практично всі про
відні держави Старого Сві
ту. Вступивши до Британ
ського товариства дослід
ників Кримської війни, ми
з братом почали регулярно
відвідувати європейські
музеї, особливо Націо
нальний музей армії в
Лондоні та Будинок інва
лідів у Парижі, де подіям
18531856 рр. присвячені
великі експозиції. Саме то
ді до нас прийшло усвідом
лення того, що явище та
кого масштабу, яким була
Кримська війна, вимагає
спеціального музею і,
перш за все, в Україні. Ад
же саме на її території зна
ходився головний театр
військових дій і весь вій
ськовоекономічний і люд
ський потенціал україн
ських земель був задіяний
у «битві народів» за Крим.

Наприклад, Шосткинсь
кий пороховий завод став
головним постачальником
пороху гарнізону оточено
го Севастополя; Луган
ський гірський завод пос
тачав місту ядра тощо».
Так з’явилися масштабні
проекти філіалу «Військо
воморського комплексу
Балаклава» та Військово
Морський музей у Михай
лівській казематній бата
реї Севастополя. Саме йо
го було визнано найяскра
вішою музейною подією
року в Україні. У цьому
контексті важливо відзна
чити, що відбулася низка
зустрічей з Міністром ос
віти і науки, молоді та
спорту України Дмитром
Табачником, результатом
яких стала робота над но
вими аспектами висвітлен
ня Кримської війни у
шкільних підручниках з іс
торії.
Під рубрикою «Забуті
сторінки історії» світ поба
чили унікальні видання
«Хто вони, кадети?», «Ті,
що пізнали диво польоту»
(про історію авіації до
жовтня 1917 року) та інші.
І в цій роботі дослідники
та колекціонери залиши
лися вірними обраній по
зиції: висвітлювати мате
ріал, відштовхуючись від
подій, що відбувалися в
Україні, людей, які жили
та працювали в ній.
Відповідного масштабу і
рівня було організовано
виставку до 100річчя з
дня смерті та 150річчя від
дня народження Столипі
на, яка довгий час експону
валася у КиєвоПечер
ській лаврі.
Наступною виставковою
сторінкою, перегорнутою в
цьому історикокультур
ному заповіднику, є експо
зиція до 200річчя війни
1812 року. Зновутаки,
структурно вона будувала
ся з урахуванням історич

них подій на українських
землях. Хоча сюди не дій
шли безпосередні бойові
дії, існування народного
українського ополчення –
історично доведений факт.
Серед експонатів: тарілка з
гербом Ростопчина, гене
ралгубернатора Москви у
1812 р., який ініціював під
пал Білокам’яної. Є тут і
печатка Іконовниці, люди
ни, якій Багратіон передав
командування своєю армі
єю, та багато інших уні
кальних експонатів. У лав
рі поховано шістьох гене
ралів, які безпосередньо
брали участь у Бородин
ській битві. Їхні портрети
також є в експозиції, а
лаврські поховання ста
новлять із нею єдиний ор
ганізм.
Нещодавно О. Шереме
тьєва було призначено на
посаду радника генераль
ного директора Національ
ного КиєвоПечерського
історикокультурного за
повідника, де він опікува
тиметься музейною та вис
тавковою діяльністю.
…Про нього кажуть: «Та
кі люди зустрічаються рід
ко. Одна справа – розумі
ти, що треба купити і захо
вати, а інша – купити і по
казати людям у контексті
історії України. Це – доро
гого варте!» І можливо,
завдяки таким людям та
їхнім однодумцям, ми
швидше наблизимося до
здійснення мрії Герберта
Уелса – щоб у всіх школах
земної кулі викладали од
накову світову історію –
точно так, як викладають
однакову хімію та біоло
гію. Тоді побільшає у світі
взаєморозуміння.
Володимир СЕМЕНОВ

На 1#й, 3#й і 4#й сторін#
ках обкладинки журналу –
експонати виставки «Ре#
ліквії старого київського
самоврядування»
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Україна – Іран:
можливості двосторонньої
співпраці

Акбар Гасемі>Аліабаді:
Звичайно, 20 років після
того, як Ісламська Респуб
ліка Іран однією з перших
визнала незалежність Ук
раїни та відкрила своє по
сольство, є значним про
міжком часу. Протягом
цього періоду було підпи
сано понад 100 угод і ме
морандумів про взаєморо
зуміння і таким чином
створено міцну договірно
правову базу для співпра
ці. Двадцять років – це зрі
лий період для подальших
вагомих кроків, що відпо
відали б очікуванням та
ідеалам наших народів.
Потрібно
активізувати
ефективні консультації на
рівні керівництва держав,
поновити проведення ре
гулярних засідань спільної
міжурядової комісії з пи
тань торговельноеконо
мічного співробітництва.
Це дасть можливість у не
далекому майбутньому ви
вести двосторонню спів
працю на належний рівень,
створить необхідні дієві
механізми. Приміром, не
щодавно відбулося чергове
спільне засідання міжуря
дової комісії Ісламської
Республіки Іран та Респуб
ліки Казахстан, де іран
ську частину Комісії очо
лив пан А.А. Салехі, Мі
ністр закордонних справ
Ірану. Казахська сторона
запропонувала провести в
Астані наступну зустріч із
Групою «5+1», і пан Салехі
прийняв запрошення. Хо
чемо зазначити, що такий
рівень співробітництва та
перехід дипломатичних
відносин на якісно новий
рівень можливий і з укра
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Дипломатичні відносини між Україною та Іс#
ламською Республікою Іран було встановлено
22 січня 1992 року. Про підсумки 20#річної спів#
праці та подальші плани – в ексклюзивному ін#
терв’ю редакції журналу «Зовнішні справи»
Надзвичайного і Повноважного Посла Іслам#
ської Республіки Іран в Україні Акбара Гасемі#
Аліабаді.

їнською стороною. Як ві
домо, не так давно відбу
лися переговори в Москві,
трохи раніше – зустріч
Групи «5+1» у столиці Іра
ку Багдаді, ще раніше – пе
ремовини у Стамбулі. А хі
ба Київ не є серед актив
них політичних столиць
регіону, що міг би сприяти
цьому балансу як актив
ний гравець на регіональ
ній і міжнародній арені,
беручи до уваги своє поло
ження як хартленд, та ус
пішно проводити важливі
міжнародні заходи, як бу
ло проведено «Євро2012»,
що відноситься до катего
рії подій, які несуть мир і
дружбу, залишають пози
тивні враження. Ми стали
свідками важливої події,

що говорить про значні
можливості України.
«З.C.»: Якою є Ваша
оцінка цих переговорів?
Із яким результатом вони
можуть завершитися?
Акбар Гасемі>Аліабаді:
Ісламська Республіка Іран,
беручи участь у перегово
рах із Групою «5+1» у рам
ках засідання «Стабмул2»,
а також у Багдаді та Мос
кві, завжди підходила до
цього питання серйозно,
конструктивно, на основі
принципів співпраці, доб
розичливості, взаємопова
ги, здійснюючи кроки на
зустріч однин одному. Ми
надаємо пріоритет питан
ням, що є предметом заці
кавленості сторін, та вико
нанню Договору про не

розповсюдження ядерної
зброї, ураховуючи необхід
ність дотримання прав і
зобов’язань, викладених у
ньому. Іранська сторона
відкрито, з почуттям від
повідальності, запропону
вала свій послідовний
план Групі «5+1». Сторони
домовилися провести 3
липня перемовини на рівні
експертів і заступників
секретаря Вищої ради на
ціональної безпеки Ірану
та Верховного представни
ка ЄС з питань зовнішньої
політики та політики без
пеки. Після цього пан др
С. Джалілі та пані К. Еш
тон зустрінуться, щоб під
бити підсумки експертних
переговорів. Міжнародні
спостерігачі у своїх оцін
ках були одностайними в
тому, що в ході останніх
трьох зустрічей іранські
переговорники формулю
вали свою позицію цілком
конструктивно, змістовно
та діяли послідовно. Таким
чином, Група «5+1» має за
явити свою позицію щодо
гарантій прав іранського
народу на розвиток його
мирної ядерної програми й
утриматися від непослі
довних підходів, за яких
використовувалися б неза
конні засоби для нав’язу
вання однобічної позиції й
тиску, і діяти послідовно та
конструктивно, як це ро
бить іранська сторона.
«З.С.»: Якою, на Вашу
думку, є роль Ірану у вре>
гулюванні сирійської кри>
зи?
Акбар Гасемі>Аліабаді:
Як Ви знаєте, Ісламська
Республіка Іран розвиває
міцні зв’язки з країнами

свого регіону – Ліваном,
Сирією, Палестиною, ві
діграє значну роль у подіях
і перетвореннях. Велике
значення, безумовно, ма
ють міцні історичні та
культурні зв’язки, що
склалися між Ісламською
Республікою Іран та зазна
ченими країнами, Іран мо
же відіграти унікальну
роль у близькосхідному
мирному процесі, зокрема,
врегулюванні кризи в Си
рії. Конструктивну безпе
кову роль нашої держави
для регіону визнають та
кож Російська Федерація,
КНР, країни Руху непри
єднання, інші держави ре
гіону. Передусім, ми наго
лошуємо на тому, що вирі
шувати проблеми слід на
принципах справедливості
та народовладдя, базую
чись на волевиявленні та
прагненнях народу. Іслам
ська Республіка Іран наго
лошує на невтручанні у
внутрішні справи країн ре
гіону, наданні права наро
дам самим вирішувати
власну долю. Причиною
виникнення
сирійської
кризи стала низка чинни
ків, зокрема, втручання з
боку низки держав, що де
стабілізувало обстановку.
Відомо, що у Сирії мешка
ють представники бага
тьох національностей, які
сповідують різні релігії та
належать до різних релі
гійних напрямів. Кожна зі

спільнот має певні ідеали
та своє бачення нинішніх
викликів і тривог. Важли
вим чинником кризи є дав
ній конфлікт із сіоніст
ським режимом Ізраїлю.
Усе назване створює ком
плекс факторів і переду
мов, які необхідно врахо
вувати в процесі вирішен
ня ситуації. Для реалізації
плану мирного врегулю
вання Кофі Аннана необ
хідна участь впливових
гравців, які відігравали
значну роль у виникненні
нинішньої ситуації в
Сирії.
«З.С.»: Після за>
вершення місії в
Єгипті дипломатична
доля привела Вас в
Україну. Чим прива>
била наша держава?
Акбар Гасемі>Аліа>
баді: Неабияку роль у
цьому відіграло те, що
наші країни мають
значний потенціал для
співпраці, зокрема, в енер
гетичній, видобувній галу
зях, також сферах промис
ловості, транспорту, тран
зиту, також мають значну
кількість робочої сили.
Обидві держави є важли
вими гравцями на регіо
нальній і міжнародній аре
нах, займають вигідне ге
остратегічне, серцевинне
положення у своїх регіо
нах. Усе це зобов’язує ак
тивізувати потенціал для
розвитку та поглиблення

двосторонньої співпра
ці, створення нових ім
пульсів і можливостей.
Після 2004 р. відбулося
значне зменшення обся
гів співробітництва. За
вдяки новим подіям
2009 р., що відбулися на
внутрішньополітичній
арені України, з’явилися
нові імпульси. Ми акти
візували існуючий по
тенціал та сприяли ство
ренню нових можливос
тей. Уряд Ірану (Мініс
терство
закордонних

справ) зобов’язав мене
розпочати місію в Україні,
щоб зробити все необхідне
для пожвавлення взаємо
відносин між нашими дер
жавами. Протягом остан
ніх двох років розпочався
позитивний процес знач
ного зростання товарообі
гу, його обсяги зросли май
же у 2 рази – із 600 млн.
дол. до майже 1 млрд. 200
млн. доларів. Слід зазна
чити, що існуючий потен
ціал двосторонніх відно
син є набагато більшим за
досягнуті на сьогодні по
казники. Необхідно звер
нути увагу на той значний
розрив (у 3, а подекуди 7
разів) в обсягах товарообі
гу, з одного боку, між Іра
ном та Україною, з другого
– між Іраном та низкою
країн регіону та інших, по
тенціал яких може бути
співставним з україн
ським. Це такі країни, як:
Росія, Казахстан, Грузія,
Туреччина, Туркменістан,
Білорусь, Італія, Німеччи

на, а також Бра
зилія, Індія, Ки
тай та ін., що ак
тивно та динаміч
но розвиваються,
мають значні по
тенційні можли
вості. Варто док
ладати більше зу
силь, щоб ознайо
мити один одного
з можливостями
кожної сторони. Це – наш
пріоритет. Маємо довести
показники
товарообігу
між нашими країнами до
обсягу, що відповідає по
тенціалові обох держав.
Ми робимо все можливе,
щоб здійснювалися кон
такти між представниками
керівництва держав, щоб
вони ближче ознайомили
ся з найбільш перспектив
ними сферами співпраці.
Іран досяг значних успіхів
у таких галузях, як: енерге
тика, сільське господарс
тво, транспорт, різноманіт
ні галузі промисловості,
наука та інновації, альтер
нативна енергетика, куль
тура й освіта. Нещодавно
нами було організовано
програму візиту Міністра
культури України Михай
ла Кулиняка до Ісламської
республіки Іран, де він мав
нагоду ознайомитися з до
сягненнями нашої країни,
її потенціалом. Досягнен
ня нашої країни в гумані
тарній, культурній, осві
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тянській сферах вразили
українського посадовця.
Під час зустрічей із керів
ництвом Ісламської Рес
публіки Іран були обгово
рені питання співпраці в
галузі культури, туризму,
збереження
культурної
спадщини, археологічних
розкопок, медійній сфері
тощо. Міністрами культу
ри двох держав було під
писано Меморандум про
взаєморозуміння, де виз
начено основні напрями
співпраці.
Також нещодавно від
бувся візит до України екс
пертної делегації Мініс
терства сільського госпо
дарства Ісламської Рес
публіки Іран на чолі із зас
тупником міністра. Він
мав зустріч зі своїм україн
ським колегою – заступ
ником Міністра аграрної
політики та продовольства
України, якого було поін
формовано про значні до
сягнення Ірану в науковій
сфері. Українську сторону
зацікавили наші наукові
доробки в клонуванні
дрібної рогатої худоби, се
лекції насіння, будівниц
тва елеваторів тощо.
Іншими напрямами спів
праці є проведення спіль
них засідань комісій з пи
тань торговельного та еко
номічного співробітниц
тва, організація нарад і
консультацій щодо роботи
в політичній галузі, галузі
культури у світлі підписа
них двосторонніх доку
ментів, угод і меморанду
мів про взаєморозуміння,
цілої низки протоколів.
Ми маємо визначити нові
напрями розвитку спів
праці.
Київ є вагомим гравцем
у розвитку процесів на
міжнародній арені, вирі
шенні питань регіонально
го значення, що стосують
ся кавказького регіону та
інших, де країна займає
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ключове геопо
літичне поло
ження. Сподіва
ємося, що укра
їнська сторона
буде представ
лена на найви
щому рівні на
засіданні країн
Руху неприєд
нання, який від
будеться напри
кінці серпня у
Тегерані. Рух
неприєднання
включає 112 кра
їн, і ця міжна
родна організа
ція є другою за
кількістю учасників і зна
ченням після Організації
Об’єднаних Націй. Це –
середовище для вільного
спілкування між лідерами
держав нарівні, де не існує
атмосфери зверхненості
експансіоністських дер
жав. Під час проведення
форумів руху лідери країн
мають змогу обговорювати
та приймати рішення щодо
важливих питань: забезпе
чення енергетичної безпе
ки, миру та стабільності,
сприяння вирішенню про
блем охорони здоров’я,
зовнішнього середовища
тощо. Запрошення на ім’я
Президента України від
Президента
Ісламської
Республіки Іран – доктора
Махмуда Ахмадінежада –
уже було вручено заступ
ником Міністра закордон
них справ Ірану панові
К.І. Грищенку, Міністру
закордонних справ Украї
ни. Участь української сто
рони у конференції Руху
неприєднання на високо
му рівні сприятиме розши
ренню регіональної спів
праці із залученням широ
ких потенційних можли
востей, які мають наші
країни, а також підвищен
ню ролі нашого співробіт
ництва на міжнародній
арені.

«З.С.»: Основною ме>
тою своєї дипломатичної
діяльності Ви проголоси>
ли налагодження більш
тісних зв’язків з Украї>
ною. Для нашої країни на>
гальним питанням є забез>
печення альтернативних
джерел постачання енер>
горесурсів. Якими, на
Ваш погляд, є основні на>
прями співпраці двох кра>
їн у цій сфері?
Акбар Гасемі>Аліабаді:
Ісламська Республіка Іран
за обсягами покладів при
родного газу займає друге
місце у світі, і третє – за
обсягами запасів нафти.
Слід відзначити, що основ
ні поклади цих ресурсів
знаходяться в районі пів
денної Парс, у районах Са
рахсу та Хузистану, бага
тьох інших районах краї
ни. Саме ці значні страте
гічні запаси можуть ожи
вити функції всіх трубоп
роводів, про спорудження
яких у цьому регіоні прий
милися рішення. Без вико
ристання запасів енергоре
сурсів, що знаходяться на
території Російської Феде
рації, Ісламської Республі
ки Іран і низки інших дер
жав регіону, що мають від
повідні можливості для
розвитку співробітництва
в галузі постачання вугле

воднів, наповнити труби
газом неможливо. Іран, ма
ючи високий потенціал у
галузях нафтової та газо
вої промисловості, відіграє
найважливішу роль у регі
оні в енергетичній сфері та
навіть на світовому рівні.
У цій галузі наші держави
мають значний потенціал.
Це стосується видобутку
енергоресурсів, будівниц
тва нафто і газопроводів,
будівництва й експлуатації
НПЗ, постачання необхід
ного обладнання, розробки
нафтових і газових родо
вищ, що може здійснюва
тися як на рівні двосторон
ньої співпраці, так і у фор
мі міжнародних консорці
умів. Ми вже співпрацює
мо з понад 10а країнами
світу, зокрема, Швейцарі
єю, Туреччиною, Азербай
джаном, Іраком, Вірме
нією, Пакистаном, Індією,
Китаєм, Бахрейном, ОАЕ
та ін. Маємо докласти зу
силь для розширення мож
ливостей співпраці в енер
гетичній галузі, беручи до
уваги потреби України, на
базі інфраструктури, яку
ми створили спільними зу
силлями на території Вір
менії, а також використо
вувати можливості Грузії, з
якою підтримуємо дружні
взаємини, для транспорту

вання енергоносіїв до ва
шої країни.
«З.С.»: Ваша Високо>
поважносте, чим може
Україна привабити іран>
ські інвестиції? Що най>
більше цікавить іранський
бізнес? І як Ви оцінюєте
нинішній рівень інвести>
ційного співробітництва
між нашими країнами?
Акбар Гасемі>Аліабаді:
Обидві країни, завдяки
широким можливостям
для співпраці могли б здій
снювати відповідні інвес
тиції. Інвестори будуть
працювати там, де, попер
ше, оборот інвестицій здій
снюється вільно та безпеч
но; подруге, створено
спрощені режими, пільги
та гарантії для отримання
прибутку; потретє, повин
на існувати прозора систе
ма інвестиційної діяльнос
ті та відповідні системи
страхування. Ми працює
мо для створення необхід
ного підґрунтя, до того ж
протягом останніх двох ро
ків Україну відвідали тор
говопромислові делегації
у складі 10 або 2030 осіб.
Сприяємо взаємному оз
найомленню інвесторів із
можливостями наших кра
їн, організовуємо зустрічі
між керівниками інвести
ційних організацій. У на
ших планах – запрошення
голови Державного агент
ства з питань інвестицій та
управління національни
ми проектами України па
на Владислава Каськіва
до Ісламської Республіки
Іран для більш детального
ознайомлення з потенціа
лом нашої держави. Ми з
ним протягом майже двох
років вивчали шляхи спів
праці у цій сфері. До Укра
їни вже приїздив його
іранський колега пан док
тор Алішірізаде для прове
дення переговорів. Голов
на мета цих заходів – за
безпечення прозорих умов

для інвестиційної діяль
ності. В Ірані попереднім
парламентом було створе
но міцну законодавчу базу,
достатньо прозору струк
туру щодо забезпечення
необхідних умов для здій
снення інвестиційної ді
яльності, створено єдине
вікно для інвесторів, щоб
вони мали змогу вільно та
впевнено виконувати свої
функції. Для них існують
необхідні пільги та гаран
тії. В Ірані зараз працюють
інвестори з багатьох країн
у різних галузях. Завдяки
здійсненим перетворен
ням наша країна залучи
ла минулого року понад
4 млрд. дол. інвестицій,
зокрема, у виконанні про
ектів у малому та серед
ньому бізнесі. Забезпечен
ня безпеки обороту інвес
тиційного капіталу є го
ловною запорукою розвит
ку інвестиційної співпраці
між нашими державами.
Безумовно, у цій роботі
необхідно спиратися на ді
яльність дипломатичних
місій. Другою складовою
повинно стати співробіт
ництво у сфері преси та ін
формації. ЗМІ відіграють
важливу роль у розбудові
наших взаємин, подібно до
тих ефективних важелів,
які мають засоби диплома
тії.
Для нас ЗМІ – це хребет
підтримки дипломатичних
зв’язків. Ми визнаємо їх
ню велику роль у розбудо
ві взаємовідносин між на
шими країнами. Уже запо
чаткували та розвиваємо
тісні зв’язки з такими ін
формаційними агенціями,
як: Укрінформ, УНІАН –
підтримуємо контакти з
низкою друкованих ви
дань, зокрема, газетою «Се
годня» та іншими. Мину
лого року відбувся обмін
делегаціями представни
ків і головних редакторів
ЗМІ – два значних візити.

Зараз готуємося організу
вати делегацію представ
ників українських ЗМІ
для відвідин Ірану, і хтось
із представників Вашого
шановного видання також
може взяти участь у цій
поїздці. Іншими формами
співпраці є участь у вис
тавках засобів масової ін
формації та книги. Ми го
тові сприяти налагоджен
ню контактів між редак
цією журналу «Зовнішні
справи» та вагомими ви
даннями Ісламської Рес
публіки Іран, сприяти об
мінові матеріалами, інфор
мацією, оскільки це допо
магає громадянам наших
країн знайомитися з досяг
неннями одна одної. По
сольство робить усе мож
ливе, аби представники
ЗМІ мали змогу глибше
пізнати реалії, якими сьо
годні живе наша держава.

Іран прагне, щоб журна
лістика розвивалася на
професійній основі, щоб
зв’язки зі ЗМІ були ще
продуктивнішими.
Хотілося б і надалі зміц
нювати і розвивати співро
бітництво між нашими
країнами. Ми будуємо вза
ємовідносини на основі
взаємної поваги, зокрема,
до нашої історії. На щастя,
в історії наших взаємин не
було випадків їхнього по
гіршення. Україна та Іран
мають багато спільного,
намагаються
зміцнити
свою незалежність, про
тистояти впливові держав,
які прагнуть світового па
нування. Це також є під
ґрунтям для зміцнення на
ших взаємин.
Інтерв’ю провів
Володимир ЛИВИНСЬКИЙ,
магістрант
Дипломатичної академії
України при МЗС
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ПРАВО

Особливості конституцій
країн Арабського Сходу:

їх зміст, сутність і види

Сергій НАГОРНИЙ,
юрист законотворчої
діяльності
Великий науковий інте
рес до вивчення трансфор
мації політичних систем і
політикоправових проб
лем, що виникли на почат
ку XXI ст. на Арабському
Сході, значною мірою зу
мовлений розвитком конс
титуційного процесу. Дру
га половина минулого сто
ліття, особливо його ос
танні роки, характеризува
лися потужним піднесен
ням релігійних настроїв,
поглибленням ісламізації
суспільства. Як доводять у
своїх дослідженнях А. Ах
медов та Н.В. Жданов, ці
процеси серйозно вплива
ють на політичний стан і
визначають політичну ди
наміку в окремих країнах
та Арабському Сході в ці
лому. Посилення іслам
ських принципів і норм у
суспільнополітичному
житті та правовій системі
не в останню чергу було
спричинене тим, що лібе
ральнодемократичний і
соціалістичний шляхи роз
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витку в багатьох мусуль
манських країнах не вирі
шили поставлених перед
ними гострих соціально
економічних проблем, ante
factum, призвело до револю
ційних подій 20112012 рр.
у регіоні – ad hoc, «Араб
ської весни», яка охопила
багато.
Руйнування світової си
стеми соціалізму, завер
шення холодної війни,
зникнення з політичної
арени в певних країнах
Арабського Сходу провід
них партій, що панували
там упродовж багатьох ро
ків, становлення багато
партійності, зміни всере
дині економічної структу
ри держав, посилення про
цесу соціальної диферен
ціації суспільства, вихід на
перший план фундамента
лістськоісламістських угру
повань і партій – усе це de
facto отримало безпосеред
нє відображення в полі
тичному процесі та dejure
– у нових конституціях
країн цього регіону.
У конституціях країн
Арабського Сходу закріп
лено основи державного
ладу, система органів дер
жавної влади, основи пра
вового становища грома
дян. Водночас, найважли
віші сфери суспільних від
носин в арабських країнах
регулюються
нормами
звичаєвого права та ісламу.
Багато конституцій прого
лошують іслам основою
законодавства. Фактично
це означає, що конституція
виступає скоріше як ос

новний закон держави, а
не суспільства. Водночас,
вона є підґрунтям всієї
правової системи держави.
Основні закони останньо
го десятиріччя містять по
ложення, які є основою
для інших галузей права –
цивільного, трудового, кри
мінального тощо.
Конституції арабських
країн формально мають
вищу юридичну силу по
рівняно з іншими норма
тивноправовими актами.
Решта актів, у тому числі
глави держави, повинна
бути видана на засадах
конституції, для її реаліза
ції чи доповнення. Це оз
начає, що акти, які супере
чать нормам чинної кон
ституції, є недійсними і не
повинні застосовуватися.
Відповідно до цього в дея
ких країнах Арабського
Сходу були сформовані
органи конституційного
нагляду, насамперед кон
ституційні суди, які сте

жать за відповідністю різ
них нормативних актів
чинній конституції.
За змістом новітні араб
ські основні закони мають
досить багато спільних
рис, а відмінності вже не
настільки разючі, як у пер
вісних конституційних ак
тах. Можна стверджувати,
що існує тенденція навіть
до уніфікації їхніх текстів,
вироблення однакового
стандарту окремих статей і
навіть формулювань. Це
насамперед
стосується
проголошення ісламу як
державної релігії; прагнен
ня до арабської єдності;
прихильності до історич
них традицій арабського
народу; визначення компе
тенції вищих органів дер
жавної влади, правового
статусу особи.
Абсолютна
більшість
конституцій арабських кра
їн містить досить великі
преамбули. Вони мають де
кларативний характер, ві

дображаючи певні етапи
боротьби арабських наро
дів за незалежність, при
хильність до демократич
ного ладу, намагання ство
рити кращі умови для гро
мадян. У преамбулі нерід
ко відзначається прагнен
ня держави до посилення
своїх міжнародних пози
цій, ролі у встановленні
миру, безпеки, справедли
вості та співробітництва
між різними народами й
державами. Наприклад, у
преамбулі Конституції Си
рії зазначено, що арабська
нація вистояла перед коло
ніальним викликом, відки
нула роздробленість, екс
плуатацію, відсталість і
сповнена віри у свою спро
можність подолати сьогод
нішні проблеми, щоб ра
зом з іншими націями, які
звільнилися,
відіграти
свою «видатну роль у ство
ренні загальної цивілізації
та прогресу». Преамбула
Конституції Кувейту ві
дображає прагнення наро
ду і держави використову
вати демократичні методи
правління, «віру у велику
роль країни» в посиленні
арабського націоналізму,
забезпеченні міжнародно
го миру та збереженні
людської цивілізації. Пре
амбула Конституції Ма
рокко підкреслює прагнен
ня країни зміцнити націо
нальну єдність, залишати
ся вірною загальнолюд
ським цінностям, працю
вати в ім’я миру, прогресу
та «вільного співробітниц
тва між народами».
Перші розділи конститу
цій країн Арабського Схо
ду декларують загальні
принципи держави і зви
чайно називаються «За
гальні положення» (Туніс),
«Основні принципи» (Ма
рокко, Сирія), «Держава та
система управління» (Ку
вейт, Оман, Йорданія),
«Республіка Ірак», «Дер

жава» (Лівія), «За
гальні положення,
основні принци
пи» (Мавританія),
«Політичні заса
ди» (Ємен). Пер
ший розділ, як
правило, закріп
лює незалежність
країни, недотор
канність її терито
рії, суверенітет на
роду, іслам як офі
ційну релігію країни, араб
ську мову як офіційну мо
ву країни, дає характерис
тику основних символів
держави (герба, прапора),
закріплює назву столиці
країни. У цьому розділі
обов’язково визначається
форма правління. Наприк
лад, якщо це країнамонар
хія, то можуть бути зафік
совані основні принципи
успадкування престолу.
Крім того, держава, як пра
вило, проголошується час
тиною арабської нації та
ісламського світу, деклару
ється прихильність араб
ській єдності та прагнення
до об’єднання з іншими
арабськими країнами.
Багато конституцій зак
ріплюють принцип поділу
влади. Наприклад, Кон
ституція Ємену в статті 4
декларує, що народ є дже
релом усієї влади в держа
ві: «Народ здійснює свою
владу безпосередньо через
референдум та загальні ви
бори, опосередковано че
рез законодавчі, виконавчі
й судові органи, а також
через місцеві ради, які оби
раються». Тому досить ло
гічним є включення до
текстів конституцій окре
мих розділів, присвячених
законодавчим, виконав
чим і судовим органам. У
конституціях країнмонар
хій в окремому розділі, що
передує характеристиці
органів державної влади,
визначаються
повнова
ження глави держави –

султана або короля. У рес
публіканських конституці
ях статті щодо повнова
жень глави держави вклю
чаються до розділу про ви
конавчі органи влади.
Конституції Тунісу, Ма
рокко, Лівії, Сирії, Йорда
нії, Кувейту, Оману, Іраку,
Мавританії та Ємену міс
тять розділи, що регулю
ють основні принципи
державної політики в полі
тичній, економічній, соці
альній і культурній сфе
рах, а також закріплюють
права і свободи громадян,
порядок прийняття та вне
сення змін до текстів кон
ституції та поєднання
норм нової конституції та
старого законодавства (пе
рехідні положення).
Основні закони в різних
варіаціях містять основні
конституційні принципи,
об’єднуючи їх в окрему
статтю, розділ (наприклад,
Конституція Оману), роз
поділяючи їх по окремих
розділах або статтях.
Політичні
принципи,
крім зазначених принци
пів суверенітету народу та
народу як джерела всієї
влади, включають прин
цип здійснення народом
своєї влади безпосередньо,
шляхом прямої або пред
ставницької демократії.
Різні форми демократії,
декларовані конституція
ми, передбачають встанов
лення системи демократич
ного правління (наприклад,
стаття 6 Конституції Ку

вейту). Відповід
но до Конститу
ції Катару країна
приділяє велику
увагу створенню
основ справжньої
демократії в усіх
сферах, встанов
ленню правління,
що гарантувало б
справедливість,
спокій, рівність
громадян, «пова
гу до громадського поряд
ку; підтверджує свою рішу
чість спрямувати зусилля
на забезпечення внутріш
ньої стабільності та безпе
ки». Тобто, принцип демо
кратизму в цих конститу
ціях відрізняється від «за
хідних моделей», припус
кає особливий мусульман
ський зміст і є одним із
найважливіших конститу
ційних принципів більшо
сті країн Арабського Схо
ду.
Наступний найважливі
ший принцип функціону
вання влади і прийняття
рішень — «Маджл ашШу
ра» (рада з обговорення,
нарада). Він закладений у
Корані й хадісах пророка
Мухаммеда, є сталим еле
ментом, який традиційно
використовується в краї
нах. Застосування цього
принципу дає змогу шля
хом порівняння думок
приймати оптимальні рі
шення. Консультативні ра
ди, сформовані в араб
ських країнах відповідно
до традиції, стали своєрід
ною відповіддю на полі
тичні виклики, котрі пос
тали перед країнамимо
нархіями при вступі на
шлях
конституційного
розвитку та модернізації
традиційного східного сус
пільства. Цей етап харак
теризувався появою склад
ного державного апарату,
формуванням нових соці
альних і політичних струк
тур, подальшою диферен
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ПРАВО
ціацією суспільства та роз
ривом між правлячою вер
хівкою і населенням. Тому
конституційне закріплен
ня принципу «Шури» на
дало легітимності кон
сультативним радам, ство
реним шляхом призначен
ня їх членів монархом.
Серед політичних прин
ципів слід відзначити такі:
• захист незалежності та
суверенітету, стабільності
й безпеки країни;
• посилення співробіт
ництва і дружби з усіма
державами та народами на
основі взаємної поваги, за
гальних інтересів, невтру
чання у внутрішні справи;
• поважання міжнарод
них і регіональних догово
рів, угод, загальновизна
них принципів міжнарод
ного права;
• встановлення такої ад
міністративної системи,
яка гарантує справедли
вість, спокій і рівність для
всіх громадян, забезпечує
повагу до суспільного ладу
та захищає національні ін
тереси країни.
Специфіка конституцій
ного закріплення засад по
літичної системи в араб
ських країнах зумовлена
насамперед перехідним
характером
суспільних
структур, у рамках яких
функціонують різноманіт
ні соціальні відносини.
При цьому слід зазначити,
що суспільнополітичний
розвиток скрізь здійсню
ється за провідної ролі
держави та активного її
втручання в економіку.
У питанні соціально
економічної системи кон
ституції арабських держав
зазнали певної еволюції.
Так, якщо в колишніх ос
новних законах про соці
альноекономічну систему
майже нічого не згадувало
ся, то в новітніх цьому пи
танню присвячено одну або
кілька розділів чи статей.
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Активна
економічна
роль держави в країнах
Арабського Сходу зумови
ла відхід від класичних
«західних» способів зак
ріплення засад соціально
економічної системи. Се
ред цих країн нині прак
тично немає таких, де ці
засади закріплювалися ли
ше за допомогою класич
ної формули про недотор
канність приватної влас
ності. Навіть у тих держа
вах, де у свій час законо
давство притримувалось
такого шляху (Ліван, Ту
ніс, Йорданія тощо), зараз
розробляється інший під
хід стосовно цього питан
ня. Положення про «дер
жавний пріоритет», сус
пільне партнерство й солі
дарність тощо отримує все
більше поширення в кон
ституціях країн Арабсько
го Сходу. Держава скрізь
розглядається як гарант
дотримання інтересів різ
них економічних груп (зо
крема, праці та капіталу),
як контролер господар
ськоекономічних відно
син. Наприклад, у Консти
туції Кувейту говориться
про «гармонічну коорди
націю» між державним і
приватним сектором, про
«соціальну
справедли
вість» як основу націо
нальної економіки. Держа
ва згідно з конституцією
регулює відносини між ро
ботодавцями та робітника
ми, землевласниками й
орендодавцями. Власність,
капітал і праця проголо
шуються фундаменталь
ними засадами суспільної
структури країни та націо
нального багатства.
Як економічний базис
національної економіки
встановлюються принци
пи справедливості та віль
ної економіки. Її основною
рисою є конструктивна,
плідна співпраця між дер
жавним і приватним секто

рами. Метою цього є
досягнення такого
економічного та су
спільного розвитку,
який
сприятиме
збільшенню вироб
ництва та вищому
рівню життя сус
пільства, відповідно
до генерального дер
жавного плану й у
рамках закону.
Наступним най
важливішим еконо
мічним принципом
проголошується во
ля економічної ді
яльності, яка гаран
тується законом у
суспільних інтере
сах, щоб забезпечити доб
робут національної еконо
міки. Держава також за
охочує систему заощад
жень і спостерігає за регу
люванням кредиту.
Відповідно до Конститу
ції Бахрейну основою соці
альнополітичної структу
ри місцевого суспільства є
«справедливість, рівність і
воля, які охороняються
державою» (розділ 2 «Ос
новні засади суспільст
ва»). При цьому, заставою
суспільного
добробуту,
відповідно до конституції,
є «власність, капітал і пра
ця». Власність (як держав
на, так і приватна) – недо
торканна й охороняється
законом. В окремих випад
ках вона може частково пе
реказуватися, коли це від
повідає інтересам суспіль
ства та не суперечить за
кону. Повна конфіскація
майна заборонена законом.
Держава забезпечує солі
дарність суспільства щодо
труднощів, спричинених
національними нещастями
та катастрофами; заохочує
заснування різних коопе
ративів і сприяє організа
ції взаємодопомоги.
Основний закон Катару,
зупиняючись на економіч
них принципах державної

політики, вищим мірилом
їхньої цінності встановлює
«інтереси суспільства, за
гальне благо, процвітання
країни і всіх громадян».
Відповідно до цього, дер
жава здійснює контроль
над економікою, охороня
ючи її стабільність. Однак,
ця ж стаття проголошує,
що основами катарського
суспільства є власність, ка
пітал, праця і гарантована
свобода приватного під
приємництва.
Конституції країн Араб
ського Сходу проголошу
ють, що всі природні ре
сурси є власністю держа
ви, яка охороняє їх і забез
печує їхнє правильне ви
користання, беручи до ува
ги вимогу державної без
пеки та інтереси націо
нальної економіки. Жодні
концесії не можуть бути
надані інакше як відповід
но до закону і на обмеже
ний період. Суспільна
власність є непорушною;
держава, громадяни та ін
ші особи повинні захища
ти її. Конституції закріп
люють принципи захисту
приватної власності, пе
редбачаючи, що нікому не
можна заборонити розпо
ряджатися своєю власніс
тю в межах, визначених за

коном. Власність не може
бути експропрійована, за
винятком випадків, вста
новлюваних і регульова
них законодавством для
суспільної користі та за
умови, що особа, чию влас
ність
експропрійовано,
одержить за неї справедли
ву компенсацію. Консти
туції визначають право
особи на успадкування
майна, здійснюване відпо
відно до норм шаріату чи
закону. Конституційний
принцип захисту майна
передбачає заборону його
конфіскації. Як спеціаль
не покарання конфіскацію
майна може бути здійсне
но лише на підставі судо
вого рішення й у випадках,
строго визначених законо
давством.
Захист власності перед
бачає, що податки та дер
жавні збори повинні вста
новлюватися на справед
ливій основі та сприяти
розвитку
національної
економіки. Встановлення,
зниження, або скасування
державних податків здій
снюються лише на підставі
законодавства. Нікого не
може бути звільнено від
сплати усіх чи частини по
датків, за винятком випад
ків, обумовлених законом,
і при цьому норми закону,

які регулюють стягнення
податків, зборів, мита то
що, не можуть мати зво
ротної сили.
В економічній галузі де
які конституції, наприк
лад, Ємену, встановлюють
у виробничих і соціальних
відносинах принцип іслам
ської соціальної справед
ливості. Іноді цей принцип
(Конституція Кувейту)
декларується як заохочен
ня державою «солідарнос
ті суспільства у відшкоду
ванні збитку від суспіль
них катастроф, забезпе
ченні компенсації військо
вих втрат чи шкоди здо
ров’ю, отриманої особою в
результаті виконання нею
військового обов’язку».
Низка конституцій як
принципи економіки зак
ріплюють підтримку коо
перативного руху у вироб
ництві, розподілі та спо
живанні; планування гос
подарства відповідно до
державних планів розвит
ку; підтримку та заохочен
ня державою розвитку зов
нішньої торгівлі.
Деякі основні закони ви
діляють соціальні принци
пи та принципи в галузі
культури. Серед головних
соціальних конституцій
них принципів – соціальна
солідарність, яку Консти

туція Іраку закріплює як
першооснову
держави.
Трактується цей принцип
як виконання громадяни
ном усіх своїх зобов’язань
перед державою та гарантії
здійснення в повному об
сязі цивільних прав і сво
бод з боку держави. Крім
того, у це поняття входить
поєднання принципу спра
ведливості та рівних мож
ливостей для громадян.
При цьому, держава по
винна запобігати всьому,
що може призвести до по
ділу суспільства, незгоди в
ньому чи загрози націо
нальній єдності. Стаття 19
Конституції Ємену прямо
гарантує всім своїм грома
дянам рівні політичні, еко
номічні, соціальні та куль
турні можливості для того,
щоб реально здійснювало
ся все, чого вимагає закон.
У цьому розумінні консти
туція проголошує будьяку
роботу правом, справою
честі та необхідним інстру
ментом для просування
суспільства вперед. Кожен
громадянин заради здій
снення цього принципу
має право знаходити і ви
конувати ту роботу, яку він
сам обирає, та отримувати
за неї справедливу винаго
роду відповідно до законо
давства. Нікого не можна
змусити виконувати робо
ту, не передбачену законо
давством. Держава зо
бов’язана приймати зако
ни, що захищають праців
ника і роботодавця та регу
люють відносини між ни
ми. Державні службовці,
зайняті в цій сфері діяль
ності, повинні працювати в
інтересах суспільства в ці
лому.
***
Конституції країн Араб
ського Сходу можна кла
сифікувати за закріплюва
ною ними формою прав
ління: республіканські та

монархічні. Монархічні іс
нують в Омані, Катарі,
ОАЕ, Саудівській Аравії,
Кувейті, Бахрейні, Йорда
нії та Марокко.
За способом прийняття
конституції можна поділи
ти на «муахіба» (у перек
ладі з араб. мови – дарчі),
тобто надані монархом
своєму народові (Саудів
ська Аравія), та «шагбій»
(у перекладі з араб. мови –
народна), які розроблені
спеціально обраними для
цієї мети конституційни
ми зборами або установ
чою асамблеєю. Інколи
після цього конституція
затверджується на загаль
нонаціональному рефе
рендумі.
За характером внесення
доповнень і змін ці основ
ні закони відносяться до
«жорстких» конституцій,
тобто змінюваних в особли
во складному порядку. Не
зважаючи на те, що перед
бачено різні форми вне
сення змін і доповнень до
конституцій
арабських
країн, така процедура здій
снюється власне досить
рідко. Це пояснюється
складністю проведення са
мої конституційної рефор
ми і прагненням правля
чих еліт законсервувати іс
нуючі суспільні відносини,
надати нормам основного
закону стабільного харак
теру.
За періодом дії консти
туції Арабського Сходу
слід віднести до «постій
них», тобто термін дії яких
не встановлюється. Вони
скасовуються лише внаслі
док прийняття нового ос
новного закону або поза
конституційним способом
– наприклад, державного
перевороту. При цьому, як
правило, певна наступ
ність конституційних тек
стів зберігається.
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Гpa…
За ігровим столом – США та КНР
Йохан Хейзінга, автор відомого до#
слідження «Homo ludens», писав:
«Можна заперечувати майже будь#
яку абстракцію: право, красу, істи#
ну, добро, дух, Бога. Можна запере#
чувати серйозність. Гру – неможли#
во». Г. Плеснер зробив поняття гри
центральним у політиці, де ігровий
простір є публічним простором мож#
ливостей стратегічних дій; ці мож#
ливості реальніші самої дійсності.

Ірина ВИШНЕВСЬКА,
аспірант Інституту світової
економіки і міжнародних
відносин НАНУ
Гра стає своєрідним сти
лем міжнародної політики,
заради досягнення перемо
ги задіяними стають нау
ководослідні інститути,
вплив на підсвідомість, ре
жисирування майбутнього
тощо. Розглядаючи полі
тичні ігри в американсько
китайських відносинах,
варто відмітити різницю
між типами західного та
східного мислення (див.
мал. 1), що накладає відби
ток і на індивідуальний по
черк ігор. Якщо, на думку
Зб. Бжезінського, світова
історія – це «велика шахів

Орграф західного та східного
типу мислення
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ниця» боротьби двох, то
китайці сидять за картко
вим столом історії, де скла
даються зв’язки трьох сил.
Від вершини 1 до верши
ни 2 ведуть два шляхи:
перший шлях – {(1, 2)} і
другий – {(1, 3), (3, 2)}. За
хідний стиль мислення –
{(1, 2)} – прямолінійний, в
одній площині, тому полі
тику Заходу легше перед
бачити. Китайці ж знахо
дять третю вершину коор
динат, тому їхні дії важче
прорахувати.
На відміну від міжнарод
них шахів, у китайські
можна грати і втрьох: на
шаховому полі за білими
та чорними шикуються ще
й червоні.
За принципом китай
ських шахів, де беруть
участь три сторони і пере
магає не той, хто побив
найбільше фігур супротив
ника, а той, хто зумів
відхилитися від сутички
і зберегти найбільшу
кількість фігур на клю
чових позиціях, побудо
вана офіційна державна
політика КНР.
Дж. Най був одним із
перших американських
міжнародників, хто усві

Така думка не поодинока, наприклад,
у доповіді Американського команду#
вання об’єднаних військ (USJFCOM)
зазначається: сприйняття того, що
відбувається, означає більше, ніж
те, що насправді відбувається. У
праці «Імідж народів та міжнарод#
ний паблік рилейшнс» М. Кунчик по#
переджає, що мистецтво управляти
(statecraft) може стати мистецтвом
режисирування (stagecraft).

домив важливість гри в
трьохвимірній площині:
«На порядку денному сві
тової політики стала ніби
трьохвимірна гра в шахи, у
якій один гравець може
виграти, тільки якщо гра
тиме як вертикально, так і
горизонтально». Най та
кож вивів складові сукуп
ної державної сили, що
впливають на виграш, наз
вавши їх «твердою силою»
(hard power), так звані ма
теріальні компоненти, та
«м’якою силою» (soft po
wer) – компоненти духов
ні. Аналогічну бівалент
ність можна знайти й у
формулі Р.С. Клайна (Ray
S.Сline), запропонованій
ще в 1980х роках: P = (C +
E + M) · (S + W), де Р –
державна сила, С – насе
лення і територія, Е – еко
номічна сила, М – військо
ва сила, S – стратегічний
задум, W – воля до здій
снення державної страте
гії.
«Тверда сила» вказує на
видиму державну міць
(економіку, військову си
лу, природні ресурси, до
сягнення науки й техніки),
а «м’яка сила» – на неви
диму, що впливає на ду

ховність, підсвідомість
(сила впливу на міжнарод
ній арені, вага національ
ної стратегії, цементуюча
сила ідеології, ідентифіка
ція, привабливість моделі
розвитку, культурна при
вабливість, творчий потен
ціал тощо). Подібно наяв
ності повітря, якого ми не
бачимо, але воно все ж іс
нує, «м’яка сила» є про
никливою і може досягати
глобального розповсюд
ження. Деякі науковці
помилково розглядають
«м’яку силу» як щось на
кшталт поширення куль
тури тощо, тоді як культу
ра – це лише один з інстру
ментів «м’якої сили». Сама
ця сила є механізмом, що
приводить у рух всю ма
шину.
Віцепрезидент з науко
вих та академічних питань
в Інституті Катона Джеймс
А. Дорн вважає, що форму
вання «м’якої сили» кон
куруючих країн на основі
пошуку спільного істотно
усуває непорозуміння, зо
крема, між США та КНР.
Науковець вказує на
спільне між спонтанним
порядком Адама Сміта і
ЛаоЦзи, де останній

стверджував, що, коли
правитель «ніяких дій» не
здійснює, тоді «люди самі
стають процвітаючими».
Однак трактування Джей
мса А. Дорна базується на
класичному економічному
підході, який не враховує
трансформацію міжнарод
них економічних відносин
і світу. З інтеграцією еко
номічних зв’язків у глоба
лізаційному просторі ви
никають нові можливості.
Чіткість у глобальній сис
темі економічних законів
дає змогу перевести еконо
міку в площину так звано
го ігрового столу, прорахо
вуючи можливі ходи напе
ред, застосовуючи ком
плексний механізм із набо
ру знань теорії ігор, інфор
маційних ударів, психоло
гії причиннонаслідкової
поведінки тощо. Для ве
дення економічної гри ки
тайці мають достатню
кількість «козирних карт»
(фінанси, складова так
званої твердої сили), тому
в них є всі шанси отримати
виграш за наявності по
тужної «м’якої сили». Не
виключена гра внічию. Але
це не програш, на що при
рікають себе нелюбителі
грати. Якщо гіпотетична
країна А відмовляється від
гри, то це не означає, що
вона не задіяна в ній, і, від
повідно, вона не може оми
нути кінцевого результату:
виграшу або програшу. На
разі в найбільшому прог
раші опиняються саме ті
держави, які не ведуть гру,
а досі покладаються на
спадщину XVIII ст. – не
видиму руку ринку А. Смі
та з орієнтацією на не ерго
дичні та слабко ергодичні
системи, ігноруючи зако
номірність змін із перехо
дом на вищий рівень – зас
тосування економічних та
інформаційних ігор у гло
бальній площині. «Той, хто
чіпляється за старі догми,

прийняті для гри у шашки,
залишиться позаду обду
рений» [1, с. 40]. Професор
Мюнхенського універси
тету та Лондонської шко
ли економіки У. Бек акцен
тує увагу на трансформації
старої гри в шашки, за
якою кожна шашка мала
лише один хід, – у нову
«безіменну гру», у якій
з’являється нова мобіль
ність коня або тури. Полі
валентність ходів не стає
вичерпним завданням, ви
никає також питання цілі,
оскільки «мат королю» не
дає впевненості в тому, що
справу зроблено і гру за
вершено.
Контури закономірнос
тей розвитку сучасних со
ціокультурних осередків
людства та цивілізаційних
комплексів уже не впису
ються в поняття теоретич
них конструкцій світо
влаштування Ф. Броделя,
І. Валлерстайна, А. Фран
ка – світсистема, світеко
номіка, світімперія та їх
складові – ядро/центр, пе
риферія, напівпериферія.
Наразі можна захищати
свою територію, мати мо
гутній військовий потенці
ал тощо, однак здавати на
ціональні інтереси. Сучас
на система міжнародних
відносин має специфічні
тенденції, що аналогічні
поведінці соболів: вони за
хищають не межі займаної
ділянки, а мисливські
стежки. Китайці захища
ють так звані енергетичні
стежки (місце видобутку
та шляхи транспортуван
ня). «Соболиний метод»
застосовують і Сполучені
Штати, зокрема, у досяг
ненні американської поту
ги неабияку роль відіграли
ТНБ, ТНК. Скажімо, на
початку XXI ст. з 200 най
більших ТНК світу 74 ма
ли американське поход
ження, їм належало 36,5%
обігу капіталу і 57,7% при

бутку ТНК; із 50 найбіль
ших компаній світу 33 штаб
квартири знаходилися в
США з 71,8% акцій [2].
Сполучені Штати мо
жуть собі дозволити не
турбуватися за власну те
риторію та мати «соболині
стежки», знаючи, що на
них ніхто не нападе внаслі
док застосування стратегії
загального стримування.
Як зазначав Патрик Мор
ган, при загальному стри
муванні актор має широкі
військові можливості, це
тримає кожного подалі від
серйозних думок про його
атакування, тоді як при си
туативному стримуванні
актор погрожує опоненто
ві, коли той уже обдумує
та готує атаку. У списку
«широких
військових
можливостей» США на
першому місці стоїть най
потужніший ядерний арсе
нал, хоча, за певних обста
вин, він може втрачати
свою вагу і, відповідно,
стратегія загального стри
мування може виявитися
неефективною: якщо хрис
тиянина, як представника
західної цивілізації, смерть
лякає, бо він не знає, як йо
го життя буде оцінене, то
китайця – ні, оскільки все
світ населений «живими
небіжчиками». За китай
ським світосприйняттям,
смерті як такої не існує, бо
померлі живуть серед жи
вих, лише з іншим облич
чям.
У риториці сучасної сис
теми міжнародних відно
син провідною є теза щодо
переведення практики вій
ськових конфліктів за стіл
переговорів, хоча його
швидше можна назвати іг
ровим, де відбуваються
азартні ігри, зокрема, ін
формаційні та торгово
економічні, а над перемо
гою працюють цілі наукові
інститути. У США функці
онує 1 777 мозкових цент

рів (The Think Tank Index),
що становить понад 30%
світового показника; друге
місце посідає Китай, де на
лічується 428 мозкових
центрів [3].
Незважаючи на високий
рівень професіоналізму,
політика США щодо Ки
таю в деяких випадках є
нелогічною. Наприклад,
розробляючи стратегію
стримування та залучення
КНР, американці під залу
ченням розуміють інтегра
цію Китаю, що, власне,
становить небезпеку для
самих же Сполучених Шта
тів, оскільки з шести ста
дій інтеграції лише її пер
ший рівень є нешкідли
вим. Якщо перейти на дру
гий рівень інтеграції, що
передбачає
створення
ЗВТ, то Піднебесна стане
беззаперечним регіональ
ним лідером, чого намага
ється не допустити офіцій
ний Вашингтон, тому ж бо
й зміцнює свої позиції в
АТР. Прикладом недалеко
глядності політики США
були дії, що відповідали
шостому етапові інтеграції
(спільна зовнішня політи
ка в галузі безпеки та обо
рони). Так, зокрема, було
поширено інформацію про
сумісність американських
супутників із китайськими
носіями і, таким чином, –
підвищено надійність но
сія Chang Zheng 3B (Long
March 3B) за рахунок зни
ження рівня безпеки США.
Генеза американськоки
тайських ігор в економіці
припадає на період азій
ської кризи 19971998 рр.,
коли китайцям вдалося
повністю переграти амери
канців і розорити Сороса
(його провідний фонд був
просто ліквідований, а два
дрібні – об’єднані), хоча до
цього досвідченому фінан
систові вдалося спричини
ти в 1992 р. на англійсько
му фондовому ринку об
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вальне падіння фунта стер
лінгa, з чим деякі експерти
пов’язують відтермінуван
ня введення євровалюти
на 7 років, у 1997 р. спро
вокувати фінансову кризу
в таких країнах Азійсько
Тихоокеанського регіону,
як Малайзія, Індонезія,
Сінгапур, Філіппіни. Коли
соросівські атаки дійшли
Піднебесної, китайські фа
хівці розпочали почергові
ігри на «підвищення» або
«пониження» шляхом за
купівлі або, навпаки, екс
треного продажу цінних
паперів; завдали інформа
ційного контрудару (ана
логічного атаці Дж. Соро
са) по національній валюті
США. Також була атакова
на в НьюЙорку найбіль
ша у світі фондова біржа,
яка в Сполучених Штатах
здійснювала понад 70%
усіх операцій з акціями.
Курс акцій на ньюйорк
ській фондовій біржі 27
жовтня 1997 р. впав на
554,6 пункту. Із часів «ве
ликої депресії» 1929 р. по
дібне не фіксувалося.
Протистояння конкуру
ючих країн – США та
КНР – це битва стратегій,
а не збройна боротьба. Для
збереження статусу над
держави Сполучені Штати
підтримують такі еконо
мічні можливості, військо
ву силу та політичний ав
торитет, щоб усі ці складо
ві впливали одночасно на
міжнародне співтоварис
тво в будьякому куточку
земної кулі. Тобто США
проводять багатовекторну
політику руху в багатови
мірній конфігурації «їжа
ка» (див. мал. 2а) з пріо
ритетністю військової га
лузі, незважаючи на остан
ні заяви щодо скорочення
військових витрат. Китай
обрав іншу стратегію, де
ставку зроблено лише на
один потужний вектор
(див. мал. 2в) – фінанси.
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Здається, США та КНР по
мінялися методами, адже
для китайців характерною
є багатовекторність мис
лення та дій. Ефективність
стратегії КНР можна пояс
нити за допомогою анало
гії: урожай залежить від
багатьох факторів – селек
ціонування, добрива, про
полювання, зрошування
тощо – однак одноразове
випадання граду може
звести значення всіх цих
затрат до нуля.
Для підтримки статусу
наддержави необхідна по
літика руху. Ф.П. Сегюр в
«Історії Наполеона та його
Великої Армії в 1812 році»
цитує Бонапарта: «Моя ар
мія організована так, що
один рух підтримує її».
Отож, війська Сполучених
Штатів повинні рухатися,
хоча це має парадоксальні
наслідки: якщо США не
будуть рухатися, то вже не
будуть наддержавою; якщо
США будуть рухатися, то
поступово прийдуть до
виснаження внаслідок ве
ликих капіталовкладень у
військову справу для під
тримки статусу гегемона.
Це можна зобразити таким
чином (див. мал. 3):
Збройне втручання США
за допомогою сил НАТО
задля встановлення миру в
інших країнах дає можли
вість бути присутніми в га
рячих точках планети. Од
нак, «політика руху» прог
рає перед стратегією КНР.
Поперше, військове втру

Малюнок 3

чання не завжди сприйма
ється позитивно, тому аме
риканці витрачають зайву
енергію на подолання опо
ру, досягнення легітимнос
ті дій перед світовою гро
мадськістю; подруге, і на
цьому слід особливо ак
центувати, – політика Спо
лучених Штатів не дає при
бутків, окрім так званих
бонусів для підтримки ста
тусу світового лідера.
На відміну від американ
ців, Китай обирає таку по
літику, що без зайвих зу
силь на боротьбу з опором
дає змогу бути бажаним
гостем у будьякому ку
точку планети та ще й
отримувати з цього диві
денди.
Гідеон Рахман у The Fi
nancial Times висловив та
ку думку: «Може здатися
практично неможливим,
щоб така багата вільна кра
їна з привабливою культу
рою, як США, могла прог
равати змагання в застосу
ванні «м’якої сили» Ки
таю. Це все одно, що прог
рати на ринзі однорукому
боксерові. Однак, у всес
вітній битві за людські
серця та розум Китай все
таки має одну значну пере
вагу: за останні роки він не
затіяв жодної війни».
Отож, крім того, що Під
небесна є великою країною

Малюнок 2 (а, в)

(третє місце за територією
і перше – за кількістю на
селення), вона обрала ще й
виграшну стратегію для
просування на територію
інших країн. Китайські
здобутки з кожним роком
збільшуються в геомет
ричній прогресії. У 2011 р.
ця країна посіла 2е місце у
світі за обсягом ВВП і 1е
– за обсягом промислового
виробництва. Цього ж ро
ку китайці випередили
США за споживанням
енергоресурсів, запуском
ракетносіїв, обсягами тор
гівлі з ЄС (товарообіг Єв
росоюзу з Китаєм виявив
ся на $ 800 млн. більшим,
ніж із США, і становив
13,4% усіх експортноім
портних угод першого).
КНР також попереду
США за обсягом IPO. Об
сяг первинних розміщень
на біржах Гонконгу, Шен
женя та Шанхая становив
73 млрд. дол. – майже удві
чі більше, ніж на NYSE і
Nasdaq разом узятих. Гон
конзька біржа утримує
перше місце за обсягом
IPO вже третій рік поспіль
– це ознака глобального
зсуву фінансових потоків
із Заходу на Схід. За по
казником золотовалютних
резервів Китай став абсо
лютним світовим лідером.
Його золотовалютні запа
си перевищують амери
канські більше ніж у 25 ра
зів [4].
Однак, ці дані ще не вка
зують на можливість Ки
таю здобути пальму світо
вого лідерства. Зб. Бжезін
ський зазначає: «Намаган
ня Китаю досягти глобаль
ного верховенства немину
че сприймалося б іншими
як спроба нав’язати націо
нальну гегемонію. Говоря

чи простіше, будьхто мо
же стати американцем, але
тільки китаєць може бути
китайцем – і це ставить до
датковий і значний бар’єр
на шляху національної
глобальної гегемонії». Од
нак, із американським по
літологом можна поспере
чатися. Як говорив рим
ський імператор Веспасі
ан, «гроші не пахнуть».
Наразі вони є основним
ціннісним орієнтиром люд
ства. Глобалізований світ
робить ставку на фінанси,
конкуренцію та споживан
ня. Якщо у ближчому ча
совому вимірі головною
світовою цінністю залиша
тиметься фінансова скла
дова, то, без сумнівів, Ки
тай переграє Сполучені
Штати, і тоді вже не варто
очікувати на зміну цінніс
них орієнтирів у світогляді
Homo sapiens. Переможець
встановлює правила гри. А
оскільки КНР, як ніхто ін
ший, сильна саме у веденні
фінансових ігор, то козир
ними картами будуть гро
ші, які «матимуть дві шаш
ки та два ходи. Натомість
усі інші гравці, як і раніше,
матимуть по одній шашці
та по одному ходу» [1, с. 41].
Припущення щодо ки
тайського виграшу мерк
нуть на тлі оптимістичних
думок про великі можли
вості для США внаслідок
глобалізаційних процесів,
тому що, як пише Дж. Най
у книзі «Парадокс амери
канської сили», «вони ор
ганізовані на основі неолі
беральних економічних
принципів; тому що на
в’язують їхні правові, роз
рахункові та технічні умо
ви; тому що захищають ін
дивідуалізм». Щодо остан
нього аргументу, то китай
ська згуртованість не зава
жає, а навпаки – допома
гає. Майже 80% усіх іно
земних інвестицій в еконо
міку КНР надходять від

етнічних китайців (хуа
цяо). Якщо за умов глоба
лізації світ поступово роз
чиняється, стає все більш
однотипним (насамперед
завдяки прищепленню за
хідних цінностей), кордо
ни розмиваються, то ки
тайці укріплюють свою
державну міць, інтегру
ються у світ, але не розчи
няються. Мається на увазі
не домінантна ознака очей,
хоча вона не зникає при
схрещенні з іншими раса
ми і передається з поколін
ня в покоління. Ідеться
про формування моноліт
ної нації, яка не розчиня
ється за межами КНР. Ки
тайці всього світу зберіга
ють дивну здатність сполу
чатися одне з одним, незва
жаючи на політичні, ідео
логічні та локальні відмін
ності. Чайнатаун вироб
ляє глобальні, віртуальні
за своєю природою, образи
китайської ідентичності.
Колишній
директор
Агентства національної
безпеки США В. Одом заз
начав, що Китай, інтегрую
чись у міжнародні інститу
ти, зміг зсередини перена
цілити їх діяльність на
власну користь, змусивши
всю світову машину сучас
ного капіталізму крутити
колеса китайського прог
ресу. При тому в самій Під
небесній не змінилася ні
цивілізаційна сутність, ні
навіть форма режиму. Кар
ти впали так, що глобаліза
ція сприяє передусім ки
тайцям. Нинішня світова
система на основі концеп
ції монетаризму, за якою
ринок сам регулює себе, а
слабкі елементи знищу
ються, є виграшною для
китайців у економічному
аспекті та зрозумілою в
ментальному. Тому КНР,
взявши на озброєння най
більш дієвий чинник – фі
нанси, має всі шанси пере
могти.

За такого вектора роз
витку не виключено, що
конкуренція набуде більш
жорстких форм, а людство
стане більш холоднокров
ним, як це, наприклад, спо
стерігається в Китаї, де
бідні платять податок ви
щий, ніж багаті [5], де згід
но із законом про пенсій
не забезпечення сільські
жителі не отримують пен
сію взагалі, а через вста
новлену паспортну систе
му – не можуть переїзди
ти та вирватися з лабет
бідності.
Амплітуда розриву між
багатими та бідними, яку
підтримує західна цивілі
зація, не опускається, а
підвищується, на що вка
зує Зб. Бжезінський: якщо
в 1990 р. заробітна плата
директорів підприємств у
70 разів перевищувала зар
плату середнього амери
канця, то тепер ця різниця
зросла до 325 разів.
Сучасне формування су
спільства Заходом відбува
ється на ґрунті жорсткого
природного відбору, в яко
му китайська нація вияв
ляється більш стійкою,
ніж американська. Згадай
мо, наприклад, збирання
китайцями «вершків», які
працюють в умовах відсут
ності розвиненої інфра
структури, що є неприй
нятним для американців.
Якщо ж Китай стане ге
гемоном, отримавши від
західної цивілізації у спа
док зростання нерівності,
він буде цьому сприяти,
закріплюючись у ролі сві
тового лідера. Таким чи
ном, продовжуватиметься
біг по колу, де першість ве
дуть китайці. За такого
сценарію західна цивіліза
ція зазнає поразки внаслі
док нею ж запущеного ме
ханізму.
Ситуація у світі зміню
ється на очах: якщо раніше
Піднебесна здійснювала в

американських доларах
близько 70% торгових опе
рацій на рік, то нині їх
кількість різко зменшуєть
ся; зростає обсяг двосто
ронніх валютних свопів.
Наслідком відмови Китаю
від долара як резервної ва
люти і як міри вартості то
варообігу став би крах до
лара. Власне, такий варі
ант можливий, якщо ки
тайці застосують стратаге
му «завести на дах і приб
рати сходи» [6, с. 400], тоб
то дати можливість підня
тися долару, а потім лікві
дувати його. «Якщо хочеш
щось ослабити – раніше
підсиль його. Якщо хочеш
щось згубити – раніше дай
розквітнути йому. Якщо
хочеш щось відняти – спо
чатку щось дай» [7, с. 155],
– говорить стародавня ки
тайська стратагема.
Наразі Китай володіє
американськими держав
ними облігаціями на суму
1,2 трлн. дол. [8], тож має
важелі впливу і можли
вість посіяти хаос, якщо,
наприклад, почне розпро
давати свої заощадження у
держоблігаціях США або
не візьме участь у чергово
му аукціоні Мінфіну. Од
нак, за таких обставин ки
тайцям також є що втрача
ти – ті ж 1,2 трлн. доларів.
Але якщо цю суму розгля
дати як витрати Китаю на
ведення фінансовоеконо
мічної війни, що значно
менше за військові витра
ти США, то теоретично
Піднебесна буде у виграші,
оскільки при її відмові від
долара Сполучені Штати
зазнають катастрофи, хоча
у відповідь не застосують
свій військовий арсенал
проти Китаю. У століття
ядерної зброї війна між ве
ликими державами перес
тала бути механізмом істо
ричних змін. Руйнація со
ціалістичної системи від
булася незважаючи на те,
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ГЕОПОЛІТИКА
що СРСР був найбільшою
військовою потугою.
Майкл Пауер із Investec
Asset Management заявляв,
що закінченням ери геге
монії долара можна вважа
ти осінь 2009 р., коли Ки
тай ухвалив рішення про
дати іноземним громадя
нам першу партію суверен
них облігацій у китайсь
ких юанях. В умовах гло
балізації приріст багатства
з нічого на операціях світо
вої торгівлі вимагає наяв
ності великих розрахунко
вокасових центрів. Таки
ми є Лондон, НьюЙорк,
Гонконг. Наприклад, на гон
конзькій біржі золото ви
мірюється не тройськими
унціями (31 г), як скрізь, а
китайськими лянами (50 г)
і котується не до долара
США, а до гонконзького
долара. Таким чином, КНР
гіпотетично готова взяти
на себе роль нової фінан
сової системи «світу після
долара» [9, с. 423424].
Світова криза не завади
ла Китаю провести низку
виграшних партій. Він,
наприклад, отримав від
Греції стратегічно важливі
порти на Піреї, Салоніках,
Волосі. Один із найбіль
ших у світі грецький тор
говельний флот, загальний
тоннаж якого становить
20% світового показника,
тепер не належить вик
лючно грецьким суднов
ласникам. Останнім дове
деться впродовж 35 років
ділити навпіл стратегічний
об’єкт із китайською ком
панією COSCO (China
Ocean Shipping Company).
Крок за кроком Підне
бесна рухається до почес
ного п’єдесталу. Без хизу
вання, іноді приховуючи
свій потенціал, щоб уник
нути протидій. Цього нав
чає китайська стратагема:
«Хто вміє перемагати во
рогів – не б’ється з ними,
хто вміє використовувати
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людей – ставить себе ниж
че за них» [7, с. 169].
Не виключена ймовір
ність того, що Піднебесна
стоятиме на п’єдесталі по
ряд із якоюсь іншою силь
ною країною. Бжезінський
пропонує американцям і
китайцям поділити славу
навпіл, створивши G2. Для
цього вочевидь потрібні
вагомі причини, перш за
все, для нинішнього геге
мона. Утім, не можна вик
лючати ситуацію, за якої
США буде вигідно зали
шитися символічним ліде
ром, а КНР отримає імплі
цитні важелі впливу. Для
китайців цього достатньо:
«у справі важливо мати
владу над іншими, але зов
сім не потрібно, щоб цю
владу бачили інші», тому
«шлях мудрого скритий,
шлях дурня видно всім»
[10, с. 291].
Утім, існує й протилежна
точка зору, мовляв, Китай
узагалі не дійде до п’єдес
талу. Такої думки дотриму
ється, скажімо, Фрідман:
«Дуже реальне майбутнє
для Китаю у 2020 р. – це
старий кошмар: країна роз
ділена між конкуруючими
регіональними лідерами,
іноземні сили отримують
переваги з ситуації, що
створилася в регіонах, де
вони можуть встановлюва
ти економічні правила, від
повідно до їх зиску, цен
тральна влада намагається
тримати все це разом, але
зазнає поразки».
Такий сценарій є цілком
імовірним. І причиною
розвалу Китаю за цих обс
тавин будуть не збройні
сили якоїсь держави, а ен
догенний фактор. Лауреа
ти Нобелівської премії Те
одор Шульц, Гері Беккер,
Саймон Кузнець вказали
на головний фактор роз
витку держави – людський
капітал (Human Capital),
однак він може стати й

руйнівною силою. Та, як
слушно зазначив У. Бек, за
нинішніх умов «мат коро
лю» ще не означає, що гру
закінчено. За гіпотетично
го розвалу КНР, увесь по
тік численного сільського
населення, яке не мало
змоги пересуватися внас
лідок паспортної системи,
може ринути в глобалізо
ваний світ.
Для підтримки системи
«США – КНР» є потуж
ний економічний і військо
вий потенціал, що має тен
денцію до зростання і
збільшення спільних то
чок прилягання.
Зобразимо таку парето
ефективність між Сполу
ченими Штатами та Кита
єм у коробці Еджуорта, ви
користовуючи криві бай
дужості та користі (див.
мал. 4).
Точки 1, 2, 3, 4 – парето
ефективні, оскільки на
кожній кривій байдужості
однієї з країн знайдено
точку, у якій користь іншої
– максимальна; точка 5 не
відповідає інтересам жод
ної зі сторін, оскільки по
рушується взаємовигідний
баланс.
Отож, між США та КНР

цілком можливе паретое
фективне співіснування,
де за заданого рівня корис
ті одного суб’єкта інший
отримує
максимально
можливий рівень користі.
Ці держави вже досягли
стійкої «рівноваги за Не
шем» («некооперативна
рівновага»), за якої грав
цям вигідно зберігати таке
співвідношення, оскільки
будьяка зміна тільки по
гіршить становище обох.
За умови конвергенції
двох велетнів не оминути
стурбованості міжнарод
них гравців, котрі опиня
ються не при ділі. Уже зву
чать деякі побоювання,
зокрема, авторитетні еко
номісти Саймон Рогофф,
Рагуран Раджан та Сай
мон Джонсон, які у 2001
2008 рр. очолювали дос
лідницький департамент
МВФ, заявляють: «Зусил
ля країн G20 понизити за
лежність світової економі
ки від витрат США і нако
пичень Китаю можуть
провалитися, тому що у
МВФ немає повноважень
для реалізації своєї страте
гії».
Як бачимо, відцентрова
сила глобалізаційної ру

Малюнок 4. Модель тенденцій американсько!китайських
відносин у коробці Еджуорта

летки затягує держави сві
ту до ігрової політики, ди
ференціюючи на тих, хто
сподівається на фортуну, і
тих, хто, власне, утримує
ігровий дім. Залучені клі
єнти, внаслідок умілої по
літики хитрощів, стають
постійними, що гарантує
стабільні прибутки ігрово
му бізнесу. Гравці ж грають
порізному, залежно від
майстерності та менталь
ності. Скажімо, росіянин
здатен спустити власний
ігровий дім, щоб потім
знову працювати в поневі
ряннях – сподіваючись на
гру у фортуну: «прямісінь
ко одним кроком перелеті
ти до цілі або ж потрапити
в Регули...» (Ф. Достоєвсь
кий). Для обачливого єв
ропейця подібна поведінка
є неприйнятною, оскільки
він швидше обере синицю
в жмені. Наприклад, у рам
ках Групи ядерного плану
вання НАТО європейські
країни мають можливість
політично вирішувати пи

тання щодо використання
ядерних сил Альянсу, хоча
й не мають доступу до ко
ду запуску. Він доступний
лише американським ко
мандним органам влади
(NCA), які, до речі, не мо
жуть вести підготовку до
участі в конфлікті без рі
шення президента США.
Американці грають, як і
личить гегемону, – упевне
но, без внутрішніх коли
вань, китайці ж – здебіль
шого приховують козирні
карти.
Існує чимало гравців і
претендентів на світове лі
дерство. За Біблійним
приписом, «святе місце по
рожнім не буває». Хто бу
де його обіймати – покаже
час і майстерність гравців.
Однак вони вже не змо
жуть діяти за старими ка
нонами «гри з нульовою
сумою», оскільки світ не
той, що був раніше. Еконо
мічне гарантоване взає
мознищення стає в один
ряд із ядерним [11, P.xiii].

Наша планета – немов
крихка кришталева куля,
що може розбитися в тур
булентності «ігор без пра
вил».
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У Представництві ЄС в Україні заявляють, що, на відміну від вступу до Митного союзу,
ратифікація Угоди про зону вільної торгівлі з країнами СНД не перешкоджає
підписанню аналогічного документа з Європейським Союзом
Як пише газета «КоммерсантЪ!Украина», про
незмінність своєї позиції газеті сказали в Пред!
ставництві ЄС в Україні. Подібну тезу минулого
тижня газеті висловило і джерело в Єврокомісії.
«Україна для нас дуже важлива, але ми не маємо пра!
ва вказувати вам, як чинити. ЄС виходить з мірку!
вань, що українська влада сама розуміє, до яких нас!
лідків можуть призвести їх кроки», – підкреслив спів!
бесідник видання. Голова підкомітету Верховної Ради
з питань міжнародної економічної політики Олексій
Плотніков (Партія регіонів) заявляє, що Угода про
створення зони вільної торгівлі з країнами СНД буде
поставлена на голосування восени. Водночас
О.Плотніков не зміг пояснити, як можна розв’язати
проблему невигідних для України норм документа.
«Теоретично парламент може ратифікувати угоду,
внісши застереження, проте не ратифікувати її не
можна – це буде дуже явним сигналом для Росії», –
сказав він. Як відзначає газета, стаття 22 нового до!
говору не дозволяє країнам ратифікувати його із зас!
тереженнями або зауваженнями. Угода підготовлена

на основі норм Світової організації торгівлі і пе!
редбачає чіткі терміни зняття двосторонніх ви!
лучень з режиму вільної торгівлі. Україна бло!
кує ратифікацію нового договору, оскільки вис!
тупає проти низки положень, внесених до проекту
документа безпосередньо перед його підписанням.
Серед них можливість введення санкцій для тих учас!
ників ЗВТ, які встановлять режим вільної торгівлі з
третіми країнами або об’єднаннями, і тим самим змі!
нять структуру свого імпорту. Це стосуватиметься
ЗВТ між Україною і ЄС, Договір про створення якої
було парафовано 19 липня. 24 липня Президент Вік!
тор Янукович подав на ратифікацію Угоду про ство!
рення зони вільної торгівлі. Цей документ 18 жовтня
2011 року підписали вісім країн СНД (Вірменія, Біло!
русь, Казахстан, Киргизія, Молдова, Росія, Таджи!
кистан, Україна), до яких згодом приєднався Узбе!
кистан. Не підписали договір Азербайджан і Туркме!
ністан. Досі з дев’яти країн цю угоду ратифікували
лише Росія і Білорусь.
УНІАН
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ГЕОПОЛІТИКА

Велика Британія й Аргентина:
«дипломатична війна» за Фолкленди

Марина ГАВРИЛОВА,
слухач Дипломатичної
академії України при МЗС
Червень цього року від
значився кількома подія
ми, пов’язаними з трива
лою суперечкою між Вели
кою Британією та Арген
тиною щодо статусу Фок
лендських/Мальвінських
островів (надалі – Фол
клендські острови, Фол
кленди). Цей архіпелаг,
розташований у Південній
Атлантиці на відстані 460
км від Південної Америки
та 12 700 км від Великої
Британії, давно вже є ка
менем спотикання для
повноцінного розвитку ар
гентинськобританських
відносин, і навіть одного
разу став гарячою точкою.
Без сумніву, 2012 р. – 30
річчя Фолклендської вій
ни – спричиняє певний
ажіотаж навколо майбут
нього цього архіпелагу.
Так, 14 червня, коли у
Великій Британії відзнача
лася річниця успішного за
вершення бойових дій на
Фолклендах, Президент
Аргентини Крістіна Фер
нандес де Кіршнер, очолю
ючи численну аргентин
ську делегацію, виступила
перед Спеціальним комі
тетом ООН з деколоніза
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ції, закликаючи британ
ський уряд «залишити по
заду цю історію колоніа
лізму і розпочати нову іс
торію, основою якої стане
діалог». Наче у відповідь
на це в Лондоні над будин
ком Форін Офісу було під
нято прапор Фолкленд
ських островів, а британ
ський Прем’єрміністр Де
від Кемерон під час урядо
вого прийому з нагоди річ
ниці подій заявив, що з пи
тань суверенітету над
Фолклендами не може бу
ти ніяких переговорів, ос
кільки «це не гра у світову
«Монополію», у якій дер
жави передають одна од
ній території». Під час
проведення чергового са
міту великої двадцятки в
Мексиці (19 червня) ма
дам Кіршнер і містер Ке
мерон мали коротку, але
дуже напружену неофіцій
ну розмову, у ході якої від
крито звинуватили один
одного в неконструктивній
позиції щодо конфлікту
навколо Фолклендів. Од
нак, можливо, найважливі
шим у цій низці обмінів
черговими шпильками та
звинуваченнями
стало
оголошення урядом Фол
клендських островів про
ведення референдуму у
2013 р. стосовно їхнього
статусу як заморської те
риторії Великої Британії
та гаряча підтримка такої
ініціативи з боку офіцій
ного Лондона.
Спір за Фолкленди є од
нією з кількох суперечок
між Аргентиною та Вели
кою Британією за терито
рії в південній частині Ат
лантичного океану. Незва
жаючи на те, що він триває
вже понад 170 років, до се

редини ХХ ст. ситуація бу
ла програшною для Арген
тини через авторитет і си
лу Британської імперії, що,
однак, не заважало арген
тинському керівництву
піднімати фолклендське
питання на регіональному
рівні під час консультатив
них нарад міністрів закор
донних справ країнучас
ниць Панамериканських
конференцій, у тому числі
під час такої конференції
1948 року. Після створен
ня Організації Об’єднаних
Націй Аргентина отрима
ла шанс порушити питан
ня щодо належності остро
вів уже на міжнародному
рівні.
Цьому також сприяли
наслідки Суецької кризи
1956 р. (послаблення прес
тижу Великої Британії, пе
рехід до прискореної деко
лонізації залишків Бри
танської імперії), прийнят
тя Генеральною асамблеєю
ООН у грудні 1960 р. резо
люції №1514 (Декларація
про надання незалежності
колоніальним країнам та
народам) і створення в
1961 р. Комітету ООН з
питання
імплементації
Декларації про надання

незалежності колоніаль
ним країнам та народам
(сучасна назва – Комітет
деколонізації ООН). Саме
з позиції боротьби з коло
ніалізмом аргентинські
дипломати виступили в
1964 р. в ООН під час об
говорення ситуації на
Фолклендських островах.
Результатом обговорення
стало прийняття Генераль
ною Асамблеєю ООН у
грудні 1965 р. резолюції
№2065, відповідно до якої
обидві сторони спору були
закликані до проведення
переговорів про його вре
гулювання з урахуванням
положень Статуту ООН та
інтересів населення остро
вів (таким чином, поба
жання населення островів
можна було не враховува
ти).
Резолюція стала непри
ємним сюрпризом для ке
рівництва Великої Брита
нії. Не надаючи на той час
стратегічного
значення
Фолклендам, британці роз
почали переговори з Ар
гентиною з позицій «від
ступу». Таким чином, у
1968 р. після таємних між
урядових переговорів Фо
рін Офіс практично узго

див спільний меморандум,
відповідно до якого Вели
ка Британія мала передати
Аргентині суверенітет над
островами. Однак у цей
час на захисті статусу
Фолклендів стала громада
островів, яка не бачила
жодних позитивних пер
спектив перебування в
складі Аргентини (з цього
моменту громада постійно
та вміло використовує
британську
громадську
думку для обстоювання
власних інтересів у спорі).
Не маючи підтримки на
селення островів, британ
ське керівництво виступи
ло за посилення зв’язків
островів із Аргентиною,
унаслідок чого з 1971 р.
відповідно до міждержав
них домовленостей будь
яке сполучення Фолклен
дів із рештою світу стало
можливим лише через те
риторію Аргентини. Крім
того, продовжуючи пошу
ки прийнятної моделі май
бутнього статусу островів,
у 1974 р. Уряд Великої Бри
танії розглядав питання
створення там кондомініу
му, але й цей варіант не
зацікавив острів’ян. Перс
пективною стала запро
понована Великою Брита
нією в 1977 р. «зворотня
оренда» островів після пе
редачі їх Аргентині.
Прихід до влади в остан
ній військової хунти в
1976 р. унеможливив дип
ломатичне
вирішення
фолклендського питання.
Незважаючи на прийняття
в грудні 1976 р. Генераль
ною Асамблеєю ООН ре
золюції №31/49, відповід
но до якої сторони були
закликані утримуватися
від одностороннього вирі
шення конфлікту, відноси
ни між Аргентиною та Ве
ликою Британією погір
шувалися до 1982 року.
Події Фолклендської вій
ни, незважаючи на числен

ні резолюції Генеральної
Асамблеї ООН про прове
дення переговорів, прак
тично заморозили спір на
10 років: поперше, дипло
матичні відносини між
двома державами було при
пинено до кінця 1980х рр.,
а подруге, перемога на
островах створила так зва
ний фолклендський фак
тор державного престижу
(неможливість для прав
лячої групи будьякої з
обох країн поставити під
сумнів суверенітет над
островами). Крім того,
економічна реформа, про
ведена після завершення
бойових дій, зробила ост
рови значно привабливі
шими для британської сто
рони. Також суттєвим ре
зультатом війни стала змі
на статусу Фолклендів у
системі британських за
морських територій: у
1983 р. жителям островів
було надано британське
громадянство, а в 1985 р.
острови отримали першу
власну конституцію.
Обрання Карлоса Мене
ма Президентом Аргенти
ни у 1989 р., а також по
новлення відносин із Ве
ликою Британією на під
ставі «Мадридської фор
мули» (спільні заяви у
Мадриді про відновлення
дипломатичних і консуль
ських відносин і початок
мирного співробітництва)
зробило можливим обе
режне зближення двох
держав, наслідком чого
стало підписання у 1990х
рр. численних договорів і
меморандумів про співро
бітництво обох країн. Цьо
му сприяла також відкрита
відмова керівництва Ар
гентини від спроби вирі
шити питання недиплома
тичним шляхом, незважа
ючи навіть на задекларова
ний у Конституції 1994 р.
суверенітет над Фолклен
дами. Крім того, намагання

спільно з Великою Брита
нією управляти ресурсами
в межах економічної зони
навколо островів дало свої
плоди: у 1990 р. було ство
рено спільну аргентин
ськобританську Півден
ноатлантичну комісію з
питань вилову риби, ос
новним завданням якої
стало забезпечення опти
мального використання
рибних ресурсів у регіоні,
а в 1995 р. проголошено
обопільну Декларацію що
до вуглеводнів, мета якої –
створити підґрунтя для
спільного проведення гео
логорозвідки морського
дна у невеликому районі
біля островів. Також було
відновлено закрите трива
лий час авіасполучення
між Фолклендськими ост
ровами та материком Пів
денної Америки.
Обрання Нестора Кір
шнера у 2003 р. та Крістіни
Фернандес де Кіршнер у
2007 р. на посаду Прези
дента Аргентини внесло
значні зміни у ставлення
до фолклендського питан
ня, головним чином за ра
хунок дуже суворої позиції
щодо статусу островів.
Ураховуючи перебіг арген
тинськобританських пе
реговорів у 1970х рр. про
майбутнє Фолклендів, ни
нішнє аргентинське керів
ництво не залишає надії на
повернення їх під свою
владу через постійний

тиск на Велику Британію.
Поперше, аргентинська
сторона намагається ство
рити несприятливі умови
для повсякденного життя
острів’ян і функціонуван
ня економіки, яка наразі
значною мірою залежить
від продажу ліцензій на
вилов риби. Уже у 2003 р.
Аргентина заборонила ви
користовувати свій повіт
ряний простір для польо
тів на Фолкленди, заявив
ши, що це питання повин
но бути вирішене разом із
питанням про суверенітет
над островами. Крім того,
значно більше уваги арген
тинська сторона почала
приділяти контролю над
водами навколо островів.
Так, у 2005 р. Аргентина
припинила роботу в Пів
денноатлантичній комісії з
питань вилову риби, того
ж року в односторонньому
порядку відмовилась від
спільної декларації щодо
вуглеводнів. Своєрідною
кульмінацією стало подан
ня цією країною у квітні
2009 р. до Комісії ООН з
кордонів континентально
го шельфу формальної зая
ви про оформлення прав на
континентальний шельф,
при цьому до шельфу було
включено всі води навколо
Фолклендських островів.
Практично відразу Велика
Британія подала протест
проти заяви, у зв’язку з
чим морський кордон між
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островами та Аргентиною
залишається невизначе
ним у принципі.
Подруге, остання гостро
реагує на можливий у май
бутньому комерційний ви
добуток нафти біля Фолк
лендів. Геологорозвідка,
що з 2009 р., незважаючи
на спірний статус архіпе
лагу та невизначеність
кордонів, проводиться в
межах 200 морських миль
навколо островів із санкції
острівного уряду, показала
можливу наявність вели
ких запасів нафти під океа
нічним дном. Аргентин
ське керівництво, тракту
ючи таку розвідку як пору
шення резолюції ООН
№31/49, зайняло надзви
чайно жорстку позицію
стосовно неможливості
розвідки та видобутку
нафти в цьому регіоні. Так,
країни, які взяли участь у
транспортуванні геолого
розвідувальної техніки в
район Фолклендів, отри
мали формальний протест
Аргентини, а компанії та
банки, що, на думку арген
тинської сторони, беруть
участь, фінансують або
сприяють геологорозвідці,
з 2007 р. отримують офі
ційні листи з погрозами
притягнення їх до відпові
дальності за сприяння не
законній діяльності в ар
гентинських водах. Арген
тинським компаніям забо
ронено брати участь у по
дібних проектах, санкціо
нованих урядом Фолклен
дів, а морські судна, що ма
ли ходити від берегів Ар
гентини до островів, були
зобов’язані отримувати ок
ремі дозволи та неоднора
зово зазнавали психологіч
ного тиску з боку арген
тинських ВМС.
Окрім створення проб
лем для функціонування
економіки островів, Арген
тина намагається заручи
тися сприянням своїй по
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зиції з боку су
сідів по Ла
тинській Аме
риці. Тради
ційно цю краї
ну підтриму
ють як окремі
країни регіону,
так і регіо
нальні міжна
родні організа
ції.
Країничле
ни Південного
спільного рин
ку (Меркосур), де позиція
Аргентини є надзвичайно
сильною,
неодноразово
висловлювали свою пози
тивну думку щодо суве
ренних прав цієї країни на
Фолкленди. Так, щодо ост
ровів було прийнято Дек
ларацію Портеро делос
Фунес у 1996 р., Асун
сьйонську декларацію в
1999 р., спільну заяву пре
зидентів
країнчленів
Меркосур та Венесуели в
СанМігель де Тукуман у
2008 році. У 2011 р. країни
Меркосур уперше підтри
мали Аргентину на прак
тиці: на саміті в Монтеві
део було проголошено, що
державичлени забороня
тимуть доступ до своїх
портів суднам під прапо
ром Фолклендських ост
ровів.
Аналогічні заяви про
підтримку позиції Арген
тини в спорі за Фолкленди
та про заборону суднам під
їхнім прапором входити в
порти були зроблені Сою
зом
південноамерикан
ських націй (Унасур) у
Джорджтаунській декла
рації 2010 р., а також у
Асунсьйонській декларації
2012 року. Аналогічну зая
ву зробила в грудні 2011 р.
нещодавно створена Спів
дружність країн Латин
ської Америки та Кариб
ського басейну.
На рівні окремих держав
підтримка позиції Арген

тини до останнього часу
мала форму офіційних за
яв (їх робили, наприклад,
президенти Бразилії та
Чилі), однак, після того, як
у 2006 р. Аргентина закли
кала країни Меркосур не
допускати до своїх портів
британські військові суд
на, Уругвай декілька разів
відмовлявся приймати ко
раблі британських ВМС.
Аналогічна відмова від до
пуску британського фрега
та до порту мала місце в
Перу у 2012 році.
Ще одним способом тис
ку на Велику Британію є
апелювання Аргентини до
ООН із постійним нагаду
ванням про те, що перша
ухиляється від виконання
резолюцій цієї організації.
Фолклендські
острови,
незважаючи на наявність
власного уряду та консти
туції, перебувають у пере
ліку несамоврядних тери
торій Комітету Деколоні
зації ООН. Це дає керів
ництву Аргентини можли
вість використовувати під
час обговорення фолк
лендського питання в ООН
антиімперіалістичну та ан
тиколоніальну риторику,
що знаходить підтримку
серед багатьох членів ООН,
а також апелювати до того
факту, що ця проблема є не
лише двосторонньою, а й
зачіпає регіон Південної
Атлантики і навіть весь
світ. Досить демонстратив

ними є апелювання
аргентинської сто
рони до британської
громадськості, при
чому не тільки за
рахунок збору під
писів відомих осіб
під заявами про під
тримку Аргентини в
спорі, а й спробами
заручитися сприян
ням з боку місцевих
британських націо
налістів. Але в будь
якому разі це не має
помітного впливу на бри
танську громадську думку.
Велика Британія до ос
таннього часу мала досить
невеликий арсенал заходів
із захисту своєї позиції на
островах. Так, зважаючи на
принципове небажання
вести переговори з Арген
тиною щодо статусу остро
вів, британське керівниц
тво концентрувалося на
моральній підтримці ост
рів’ян (проведення візитів
осіб королівської родини,
направлення військових
кораблів, закріплення ста
тусу островів як самовряд
ної парламентської демок
ратії) та на створенні умов
для їхнього економічного
зростання (створення сис
теми ліцензування вилову
риби навколо островів,
привернення уваги до них
як туристичного центру
тощо).
Успіхи Аргентини в пе
решкоджанні нормально
му життю островів і від
сутність достатнього впли
ву на країни Південної
Америки примусили бри
танське керівництво шука
ти нових шляхів захисту
своїх інтересів. Так, у 2010 р.
новий Міністр закордон
них справ Великої Брита
нії Вільям Хейг проголо
сив посилення британсь
кої дипломатичної присут
ності в Латинській Амери
ці, відкриття раніше закри
тих посольств і кон

сульств, направлення до
регіону додаткового дип
ломатичного персоналу.
Однак, найбільш ціка
вим спільним кроком бри
танського та фолкленд
ського урядів стало прого
лошення референдуму що
до статусу островів. Ре
зультат голосування трьох
тисяч жителів не буде нес
подіваним для світу: ост
рів’яни висловляться за те,
щоб залишитися під захис
том Лондона. Звичайно, це
не влаштує аргентинську
сторону, яка вже досить
різко прореагувала на ого
лошення референдуму. Ще
у 2006 р. спеціально ство
рена комісія Парламенту
Аргентини присвятила ок
ремий звіт питанню невиз
нання прав острів’ян на са
мовизначення.
Проте, результати май
бутнього
референдуму,
який відповідно до планів
організаторів повинен від

бутися за масової участі
міжнародних спостеріга
чів, можуть стати суттєвим
аргументом для британ
ської сторони в майбут
ньому. Британські політи
ки та дипломати неоднора
зово зазначали, що будь
які переговори щодо Фол
клендів неможливі без
участі жителів островів,
оскільки подібний крок
може порушити право на
роду на самовизначення.
Очевидно, що британська
сторона намагатиметься
привернути увагу регіону
та всього світу до референ
думу, у тому числі, за раху
нок можливого залучення
як спостерігачів представ
ників країн Південної
Америки з метою створен
ня громадської та політич
ної підтримки самовизна
чення острів’ян. Можна
припустити, що після ого
лошення результатів рефе
рендуму британський уряд

нарешті публічно пого
диться на проведення пе
реговорів щодо майбут
нього островів за умови
обов’язкової участі в них
представників уряду Фол
клендів. У такому разі,
провину за відмову від пе
реговорів буде покладено
на аргентинську сторону,
яку можна буде легко зви
нуватити в нехтуванні ін
тересами та бажаннями на
селення островів.
У свою чергу, Аргентина
стає заручником жорсткої
позиції у спорі за острови.
Дії аргентинської сторони
не призвели до поступок з
боку британського уряду.
ООН наразі не має жодно
го впливу на Велику Бри
танію у вирішенні цієї су
перечки. Країни Південної
Америки підтримують Ар
гентину, але водночас не
поспішають робити нед
ружні кроки відносно Ве
ликої Британії поза межа

ми фолклендського питан
ня. Така патова ситуація
може підштовхнути керів
ництво Аргентини до по
дальшого загострення кон
флікту методами інформа
ційної та економічної вій
ни. Але навіть у самій Ар
гентині немає консенсусу
щодо майбутнього остро
вів. Як показало соціоло
гічне опитування, проведе
не у квітні 2012 р. Центром
із вивчення громадської
думки при Університеті
Бельграно, хоча 60% опи
таних не мають сумніву
щодо аргентинського суве
ренітету над островами,
однак лише половина з
них вважає, що спір колись
буде вирішено, а правиль
ними дії аргентинського
керівництва в цьому кон
флікті вважають лише 43%
опитаних. Виходом із си
туації, що склалася, може
стати пом’якшення тиску
на Велику Британію з ме
тою створення ат
мосфери, сприят
ливої для перего
ворів щодо спів
робітництва в
Південній Атлан
тиці, а також по
чаток дискусії з
острів’янами що
до потенційних
сфер співпраці.
Можливо, пер
шою ластівкою
змін є публічна
заява Міністра
оборони Аргенти
ни від 5 липня
цього року про те,
що країна наразі
уважно розглядає
модель функціо
нування Гонкон
гу в КНР («одна
країна – дві сис
теми») з метою
використання ки
тайського досвіду
на переговорах із
британською сто
роною.
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Інвестиційний розвиток галузі
житловоHкомунального
господарства в Україні
4. Відсутність механізмів упровадження
Преамбула
фінансового лізингу та здешевлення кре
Аналіз галузі житловокомунального
дитів для комунальних підприємств –
господарства в Україні показує, що наразі
учасників проектів із міжнародними фі
відсутні певні умови сталого інвестиційно
нансовими організаціями.
го розвитку.
5. Необхідність включення до Бюджет
З одного боку, ринок комунальних пос
ного кодексу України норми щодо змен
луг у сфері залучення інвестицій характе
шення чисельності населення міст до 100
ризується:
тисяч мешканців, які залучають іноземні
 збитковістю комунальних підприємств;
кредити під гарантію України.
 одиничними практиками впроваджен
Ураховуючи те, що інвестиційний розви
ня форм державноприватного партнерс
ток житловокомунальної галузі України
тва в галузі та відсутністю умов для забез
залежить від дуже багатьох факторів та
печення розвитку сучасних ринкових від
Олег ХУСНУТДІНОВ,
складається з різних напрямів, ця стаття
носин;
т.в.о. директора
присвячена питанням організації роботи з
 тарифами, що не покривають собівар
Департаменту
міжнародними фінансовими та донорськи
тість надаваних комунальних послуг;
міжрегіонального
ми організаціями.
 низьким фаховим рівнем представників
та міжнародного
галузі щодо впровадження нових ринко
співробітництва
Стан житлово>комунального
вих форм господарювання;
Міністерства регіонального
господарства України
 повною відсутністю фондового ринку в розвитку, будівництва та
Однією з головних проблем слабкого
житловокомунальній галузі; відповідно –
житловокомунального
розвитку
комунальних підприємств є, по
відсутністю фінансових інструментів і ме
господарства України,
перше,
неприбутковість,
подруге, фінансо
ханізмів залучення кредитних ресурсів для
к.н.д.у.
ва неспроможність багатьох міст залучати
реформування та розвитку;
 відсутністю системних механізмів залучення інвести потрібний кредитний ресурс під власні муніципальні га
рантії.
цій у галузь.
Разом із тим, галузь потребує фінансової стабілізації
З іншого боку, стримуючий розвиток нормативнопра
вової бази у сфері залучення інвестицій обмежує мож для термінового технічного переоснащення, модерніза
ливості притоку іноземних кредитів у міжнародних фі ції практично всіх складових – від систем водо і тепло
нансових організаціях під гарантії держави та місцевих забезпечення до утилізації твердих побутових відходів,
упровадження новітніх технологій тощо. Із усієї Європи,
запозичень.
Окрім того, проблемними питаннями у правовій сфері мабуть, тільки у нас двірники працюють мітлами, а не за
собами малої механізації.
із залученням інвестицій є:
Зношеність основних фондів житловокомунального
1. Відсутність методичних матеріалів щодо впровад
ження інвестиційних проектів комунальних підпри господарства призвела до того, що втрати природного
ємств, що залучають кредитні кошти міжнародних фі газу, пов’язані з марно витраченою тепловою енергією у
нансових організацій та інших іноземних фінансових споживача, доходять до 30%, втраченою при транспорту
ванні теплової енергії – до 25 %, при виробництві на
інституцій.
2. Відсутність інструктивного методичного матеріалу котельні – до 22%. Втрати теплової енергії становлять
для комунальних підприємств щодо тарифного регу 13 млн. Гкал щорічно, або 11% відпущеної теплової енер
лювання надаваних послуг у містахучасниках проек гії, у перерахунку на природний газ – понад 2,1 млрд.
тів, які залучають кредитні кошти міжнародних фінан куб. м. Під час очищення стічних вод втрачається понад
сових організацій та інших іноземних фінансових інс 25% електроенергії, додаткові її витрати на нераціональ
не використання води становлять до 1,1 млрд. кВт/год
титуцій.
3. Відсутність нормативноправових документів щодо: щорічно.
Відсутність бюджетного фінансування всіх рівнів для
 упровадження схем спрощеного оподаткування для
реформування та розвитку галузі потребує негайного
інвесторів у галузі ЖКГ;
 упровадження схем спрощеного оподаткування для переосмислення підходів до пошуку ресурсів, упровад
комунальних підприємств, що залучають іноземні по ження новітніх енергозберігаючих технологій, нових
системних зрушень у державному управлінні галуззю.
зики.
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Дієвим інструментом реформування житловокому
нального господарства в областях повинно бути ство
рення спільних підприємств – регіональних акціонер
них компаній, що надаватимуть житловокомунальні
послуги населенню декількох територіальних громад
задля управління об’єктами права власності цих громад,
із упровадженням державноприватного партнерства,
залученням іноземних інвесторів, дешевого іноземного
кредитного ресурсу, новітніх технологій, сучасного об
ладнання тощо. Саме це буде поштовхом до створення
реального ринку якісних комунальних послуг.
Слабкі або взагалі відсутні регіональні та місцеві стра
тегії щодо модернізації систем водо і теплозабезпечення
та технічного переоснащення міст комунальною техні
кою, як складові регіональних і місцевих програм ре
формування та розвитку житловокомунального госпо
дарства, повинні передбачати співфінансування за раху
нок бюджетів усіх рівнів та інвестиційних складових,
зокрема, залучених іноземних кредитних ресурсів.
Саме тому, робота Мінрегіону спрямована на вирішен
ня одного з основних завдань Загальнодержавної прог
рами реформування та розвитку житловокомунального
господарства на 20092014 рр. (пункт 5 статті 3 відповід
ного закону України) – залучення інвестицій і співпра
цю з міжнародними фінансовими установами та донор
ськими організаціями.

Стан співробітництва з міжнародними
фінансовими та донорськими організаціями
в житлово>комунальному господарстві України
Одним із головних пріоритетів зовнішньоекономічної
та міжнародної діяльності міністерства є залучення ре
сурсів міжнародних фінансових організацій і міжнарод
ної технічної допомоги, що стануть
додатковим інвестиційним джерелом ресурсного за
безпечення комунальних підприємств.
З одного боку, аналіз, проведений Департаментом між
регіонального та міжнародного співробітництва Мінре
гіону щодо потреб галузі в інвестиціях, показує, що:
 мінімальні потреби в інвестиціях становлять 9 млрд.
434 млн. грн., зокрема у:
• водопостачанні – 2 млрд. 901 млн. грн.;
• водовідведенні – 277,26 млн. грн.;
• теплопостачанні – 800,33 млн. грн.;
• утилізації ТПВ – 5 млрд. 333 млн. грн.;
• міський електротранспорт – 123 млн. грн.;
 значна частина проектних пропозицій стосується ма
лих міст і населених пунктів у сільській місцевості
(цифри наведено без урахування Черкаської, Одеської,
Хмельницької та Луганської областей. Більш детальну
інформацію можна отримати на сайті www.minregion.
gov.ua у розділі «Корисні посилання – Перелік інвести
ційних проектів»).
З іншого боку, у містах не проводиться належна підго
товка персоналу до роботи з іноземними компаніями та
іноземним капіталом. Не здійснено комунальними під
приємствами енергоаудити, не розроблено технікоеко
номічні обґрунтування, немає бізнеспланів, заявки на
кредитне фінансування є необґрунтованими.

Досвід реалізації міжнародних проектів, спрямованих
на реконструкцію систем водопостачання та водовідве
дення зі Світовим банком у Львові та Європейським
банком реконструкції та розвитку в Запоріжжі показав,
що впровадження міжнародних проектів дає змогу пок
ращити технічний і фінансовий стан підприємства, замі
нити морально та фізично зношене обладнання, значно
зменшити витрати електроенергії та питної води, підви
щити економічність і надійність системи водопостачан
ня та водовідведення, забезпечує підвищення якості во
ди, надає конкретний екологічний ефект, реально підви
щує якість послуг для населення.
Встановлена законодавством процедура розроблення,
погодження та затвердження проектів із міжнародними
фінансовими організаціями дуже громіздка, також дов
готривалою є процедура ініціювання та погодження про
екту з центральними органами виконавчої влади.
Однак, упровадження інфраструктурного проекту
«Розвиток міської інфраструктури» за участю Міжна
родного банку реконструкції та розвитку в 15 містах Ук
раїни доводить, що можна залучати кредитні ресурси від
міжнародних фінансових установ під гарантію держави,
вирішувати питання реформування та розвитку кому
нальних підприємств малих міст, які не в змозі самостій
но залучати кредитні ресурси під муніципальні гарантії
для реформування та розвитку.
На сьогодні міністерством проводиться певна робота в
зовнішньоекономічній і міжнародній сферах. Налагод
жено активну співпрацю з міжнародними фінансовими
організаціями, зокрема, Світовим банком, Європей
ським банком реконструкції та розвитку, Європейським
інвестиційним банком, Північною екологічною фінансо
вою корпорацією НЕФКО (NEFCO), Німецьким бан
ком для відбудови КфВ (KfW) та іншими (мал. 1).
У цілому заплановано залучити до участі в міжнарод
них проектах з іноземним кредитним ресурсом понад
400 млн. євро до 60ти міст України.
Мінрегіоном спільно з міською радою м. Миколаїв та
МКП «Миколаївводоканал» проводиться підготовка до
впровадження спільного з Європейським інвестиційним
банком проекту «Розвиток системи водопостачання та
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водовідведення в м. Мико
лаєві». Метою проекту є
забезпечення
європей
ського рівня екологічної
безпеки, досягнення пов
ної відповідності націо
нальним нормам щодо
очищення стоків та скиду
їх до водних об’єктів, при
ведення системи очистки
та подачі споживачам пит
ної води до європейських
стандартів. Загальна вар
тість проекту – 31,08 млн.
євро, власні кошти – 15,54
млн. євро, позика ЄІБ –
15,54 млн. євро.
Міністерство проводить
переговори з КФВ стосов
но впровадження проекту
під державні гарантії за
участю мм. Чернівці та
Донецьк.
Мінрегіоном у рамках
співробітництва з НЕФ
КО готується до впровад
ження ряд проектів, а са
ме: «Модернізації теплопостачання міста Рівне» загаль
ною вартістю 2,2 млн. євро, «Програма «Демо Україна»
для енергоефективних проектів 10 міст України в секто
рі теплопостачання.
У цілому роботу міністерства з міжнародними фінан
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совими організаціями можна представити на мал. 2.
До таблиці включено інвестиційні проекти міст Украї
ни, що знаходяться на стадії ініціації, підготовки до
впровадження або впроваджуються.
Наразі
департаментом
проводиться активна робота
з міжнародними фінансови
ми організаціями щодо
збільшення залучених ре
сурсів майже утричі.
Окрім того, Мінрегіон
співпрацює з міжнародни
ми донорськими організаці
ями щодо залучення гранто
вих ресурсів, особливо інвес
тиційних грантів, необхід
них містам країни для про
ведення енергоаудиту, роз
роблення технікоекономіч
них обґрунтувань, бізнес
планів для подальшого залу
чення кредитних коштів роз
витку.
Загалом, в галузі мініс
терством
координується
майже 30 міжнародних про
ектів, залучені грантові кош
ти від міжнародних донор
ських організацій станов
лять понад 90 млн. доларів
(мал. 3).

Малюнок 4

З метою координації міністерством створено Робочу
групу з координації проектів і програм міжнародної тех
нічної допомоги.
Мінрегіон як бенефіціар повинно виконувати нагляд
за цільовим використанням міжнародної технічної допо
моги реципієнтом протягом терміну реалізації проекту в
галузі. Також місцева влада має здійснювати моніторинг
роботи, пов’язаної із залученням, наданням та ефектив
ним використанням міжнародної технічної допомоги,
яка надходить у вигляді грантових проектів. Більше то
го, зовнішня допомога, що надається Європейським Со
юзом відповідно до Порядку денного асоціації між Укра
їною та ЄС і надходить у вигляді грантових коштів, під
лягає моніторингу в місті.
Відсутність інформації у місцевої влади щодо проек

тів, які впроваджуються в галузі, створює також відсут
ність доступу до кращих практик із енергозбереження,
водо і теплопостачання, поводження з твердими побу
товими відходами тощо.
Співробітництво з проектами та програмами міжна
родної технічної допомоги див. мал. 4.
Аналіз стану роботи з міжнародними проектами на
стадії підготовки до впровадження також показує:
• неузгодженість дій обласних і місцевих управлінь з
питань житловокомунального господарства та управ
лінь зовнішньоекономічної діяльності;
• необхідність проведення регулярного спеціального
навчання щодо розроблення та планування іноземних
інвестиційних пропозицій, залучення інвесторів у сферу
ЖКГ;
• відсутність узагальнених підходів щодо впровад
ження інвестиційних проектів комунальних підпри
ємств із міжнародними фінансовими організаціями,
банківськими установами, інвестиційними компаніями
тощо.
Проблемні питання залучення коштів МФО та донор
ських організацій відображені на мал. 5.
Підсумовуючи роботу Мінрегіону щодо залучення
іноземних інвестицій та організації роботи з міжнарод
ними фінансовими та донорськими організаціями,
можна стверджувати, що одним із головних завдань у
сфері реформування та розвитку житловокомунально
го господарства України є створення механізму залу
чення інвестицій, грантів, фінансових ресурсів, деше
вих позик для розроблення та виконання пілотних ін
вестиційноінноваційних проектів у житловокомуналь
ній галузі, спрямованих на зменшення технологічних
витрат, упровадження новітніх технологій; наближен
ня якості житловокомунальних
послуг і національних стандар
тів до стандартів Європейського
Союзу, а також створення при
вабливого інвестиційного кліма
ту для реформування та розвит
ку галузі, налагодження ефек
тивного співробітництва з укра
їнськими та зарубіжними інвес
торами, донорськими організа
ціями, фінансовими інститу
ціями.
Назріла необхідність розроб
лення та впровадження системи
комплексної соціальноеконо
мічної та міжнародної кластерної
кооперації в житловокомуналь
ній галузі як інтегративної стра
тегічної моделі взаємопов’язаних
пріоритетів реформування та
розвитку комунальної галузі з
визначенням можливих джерел
фінансування та напрямів реалі
зації.
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Міжнародні угоди США
про вільну торгівлю:

досвід для України
ною, Сінгапуром та інши
ми державами.

ЗВТ як структурний
механізм зовнішньо>
економічної експансії
США

Володимир САМОФАЛОВ,
кандидат юридичних наук
У сучасних умовах важ
ливу роль у міжнародній
економіці відіграють зони
вільної торгівлі (ЗВТ). Го
ловна мета їх створення –
зняття бар’єрів у торгівлі
та сприяння вільному пе
реміщенню товарів, капі
талів і послуг між країна
миучасницями, справед
ливі умови конкуренції в
рамках зон, значне збіль
шення можливостей для
інвестування, забезпечен
ня ефективного захисту
прав
інтелектуальної
власності, формування
механізму врегулювання
економічних спорів і пер
спектив для подальшого
багатостороннього еко
номічного співробітниц
тва.
Наша країна в рамках
світових
інтеграційних
процесів бере участь у
створенні двосторонніх та
приєднанні до багатосто
ронніх зон вільної торгівлі.
Наразі Україна активно ве
де переговори щодо укла
дання угод про вільну тор
гівлю із США, Росією, Єв
ропейським Союзом, Ка
надою, Ізраїлем, Туреччи
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Заснування двосторон
ніх і регіональних зон віль
ної торгівлі – одне з пріо
ритетних завдань зовніш
ньоекономічної політики
Адміністрації США. По
ряд із декларуванням що
до використання механіз
му ЗВТ як невід’ємно
го чинника сьогоднішньої
глобальної лібералізації
зовнішньої торгівлі, уряд
Сполучених Штатів від
верто використовує його
для експансії національної
продукції на зовнішні рин
ки, дедалі більше стиму
люючи експорт своїх това
рів, капіталів і послуг.
В умовах помітного при
зупинення (після Дохій
ського раунду) комплек
сних переговорів у рамках
Світової організації тор
гівлі уряд США посилив
увагу до розвитку двосто
ронньої та регіональної
економічної інтеграції, зо
крема шляхом укладання
угод про вільну торгівлю.
За даними СОТ, на сьогод
ні 50% за
гального об
сягу міжна
родної тор
гівлі здійсню
ється в рам
ках понад 320
угод про віль
ну торгівлю.
Так, Євро

пейський Союз уклав 23
такі угоди, США – 13,
Японія – 13, Китай – 10.
Фахівці Мічиганського
університету підрахували,
що зниження існуючих у
світі національних тарифів
у рамках ЗВТ лише на тре
тину збільшить міжнарод
ну торгівлю (на 613 млрд.
дол.), у тому числі, експорт
США – на 177 млрд. дола
рів. Завдяки цьому кожна
американська сім’я з чоти
рьох осіб додатково отри
муватиме щорічний при
буток у сумі 2500 доларів.
Водночас, експерти Петер
сонівського інституту між
народної економіки підра
хували, що зняття всіх тор
говельних бар’єрів сприя
ло б щорічному зростанню
ВВП США на 500 млрд.
доларів.
До важливих чинників,
що активізували останнім
часом зусилля американ
ського уряду стосовно зап
ровадження режиму віль
ної торгівлі з іншими краї
нами, експерти здебільшо
го відносять такі:
 економічні: створення
ЗВТ дедалі більше стає
певною альтернативною
зовнішньоекономічною ін
теграційною ініціативою,

яка спроможна, у разі галь
мування або провалу від
повідних переговорів у
рамках СОТ, поліпшити
торговельний баланс США,
забезпечити
зростання
американського експорту,
пом’якшити внутрішні ри
зики та посилити позиції
корпорацій Сполучених
Штатів у їхній глобальній
конкурентній боротьбі з
японськими, європейськи
ми та китайськими компа
ніями;
 політичні: нові зовніш
ні торговельні угоди із
ЗВТ слугують посиленню
безпеки та політичного
впливу Америки у тій чи
іншій країні або регіоні,
оскільки вони укладають
ся також під егідою успіш
ного розвитку демократії в
країніпартнері, надання
підтримки дружнім іно
земним урядам та встанов
лення чи конструктивного
розвитку відносин страте
гічного партнерства;
 моральні: у процесі іні
ціалізації та просування
інтеграційних угод з інши
ми країнами уряд Барака
Обами фактично виступає
продовжувачем справи по
передніх американських
адміністрацій Бушастар

шого та Бушамолодшого,
які просували ідею ство
рення міжамериканської
зони вільної торгівлі – від
Аляски до Вогняної Землі.
На сьогодні США укла
ли двосторонні угоди про
вільну торгівлю з одинад
цятьма країнами: Австра
лією, Бахрейном, Ізраїлем,
Йорданією, Колумбією,
Марокко, Оманом, Перу,
Республікою Корея, Сінга
пуром і Чилі. Крім того, ще
з вісьмома державами під
писали договори про ство
рення двох регіональних
зон вільної торгівлі: Пів
нічноамериканської (Ка
нада та Мексика) і Цент
ральноамериканської (Гва
темала, Гондурас, Доміні
канська Республіка, Кос
таРика, Нікарагуа та Саль
вадор).
Наразі на розгляді в
Конгресі США для по
дальшої ратифікації пере
буває підписана угода про
створення зони вільної
торгівлі з Панамою. Трива
ють переговори щодо ук
ладання таких угод із
Таїландом, ОАЕ та Малай
зією, а також стосовно
створення чотирьох нових
регіональних ЗВТ: Міжа
мериканської, ЗВТ із дер
жавами ПівденноАфри
канського митного союзу
(Ботсвана, Лесото, Намі
бія, ПівденноАфрикансь
ка Республіка та Свазі
ленд), Андської (Колум
бія, Перу, Еквадор, Болі
вія) і ТрансТихоокеансь
кої, до якої, крім Сполуче
них Штатів, увійдуть Авс
тралія, Бруней, В’єтнам,
Малайзія, Нова Зеландія,
Перу, Сінгапур і Чилі. Очі
кується, що пізніше до
ТрансТихоокеанської уго
ди приєднається Японія.
Створення нових зон віль
ної торгівлі призведе до
зниження більшості ім
портних тарифів у торгівлі
серед її учасників до нуля

протягом наступних 10 ро
ків. Крім традиційних то
варів, що входили до попе
редніх угод США про ЗВТ
з іншими країнами, нові
угоди
охоплюватимуть
сферу послуг, інтелекту
альної власності та інвес
тицій.
Міжнародне торговель
ноекономічне співробіт
ництво США з викорис
танням механізму ЗВТ
займає помітне місце в за
гальному обсязі зовніш
ньоекономічної діяльності
держави. Зокрема, тим ча
сом як частка країнпарт
нерів США із ЗВТ стано
вить лише 7,5% світового
ВВП, на ці держави у
2006 р. припадало 42% екс
порту (442 млрд. дол.) і
45% імпорту США (574
млрд. дол.). При цьому, уго
да про ЗВТ із Чилі сприя
ла збільшенню американ
ського експорту до цієї
країни на 100% протягом
чотирьох наступних років і
на 50% – із Сінгапуром, а з
Австралією – на 32% упро
довж лише одного року
після ратифікації договору.
У 2010 р. частка країнпарт
нерів по ЗВТ у загальному
експорті США становила
41%, при цьому темпи
зростання американського
експорту до цих країн у по
рівнянні з попереднім ро
ком були вищими (23%),
ніж до інших (20%).

Особливості стратегії
США щодо заснування
ЗВТ з іншими країнами
Переговорна стратегія
Сполучених Штатів із за
початкування створення
зони вільної торгівлі з ін
шою державою передба
чає, передусім, такі страте
гічні цілі:
 зняття бар’єрів у тор
гівлі та забезпечення віль
ного експорту американ
ських товарів, капіталів і
послуг до країнипартнера;

 запровадження жорст
ких умов конкуренції та
протекціоністських захо
дів щодо компаній із третіх
країн;
 забезпечення ефектив
ного захисту прав інтелек
туальної власності;
 створення ефективного
механізму врегулювання
підприємницьких спорів і
передумов для розвитку
подальшого багатосторон
нього економічного спів
робітництва.
Характерною рисою заз
начених угод є забезпечен
ня суттєвої підтримки аме
риканським підприємцям
у більш активному виході
на ринки країнпартнерів
ЗВТ, збільшення експорту
товарів і послуг компаній
США шляхом зняття та
рифних і нетарифних об
межень і бар’єрів у торгівлі
з відповідними державами.
Зокрема, укладання у 2005 р.
угоди про створення Цент
ральноамериканської ЗВТ
сприяло зростанню протя
гом року експорту аграр
ної продукції США до кра
їнпартнерів на 18,8% (до
2,24 млрд. дол.), при цьому

поставки рису зросли на
222%, яблук – на 66%, ви
нограду – на 34%, картоплі
– на 18%, молочних про
дуктів – на 17%. За підра
хунками експертів, укла
дання угоди про створення
зазначеної ЗВТ сприяло
збільшенню щорічного об
сягу продажу американ
ських товарів (60% яких
становить аграрна продук
ція) до цих держав на 2,5
млрд. доларів.
Загальною особливістю
всіх укладених угод про
ЗВТ між США та іншими
країнами є їхня однотип
ність. За змістом зазначені
договори відповідають за
гальним
зобов’язанням
країнчленів у рамках
СОТ. Розбіжності, здебіль
шого, полягають у друго
рядних деталях, що стосу
ються специфіки ринку
окремої країни або певних
галузей. Зокрема, до тек
сту угоди про створення
Північноамериканської
ЗВТ окремим розділом бу
ли додані положення, по
в’язані з нафтохімічним
сектором, інвестуванням в
автомобільну галузь і по
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годженням спільних стан
дартів. До всіх інших угод
про ЗВТ було включено
регулятивні положення
щодо торгівлі через мере
жу Інтернет, а також до
даткові документи, що сто
суються екології й умов
праці робітників.
На прохання партнерів
США типові тексти угод
можуть доповнюватися та
кож спеціальними розділа
ми, додатками та окреми
ми листами. Зокрема, до
говір із Австралією міс
тить пункти про фарма
цевтику, додатки про стра
хування й банківські пос
луги, а також обмін листа
ми щодо торгівлі кров’я
ною плазмою, продукцією
ІРтелефонії, співпраці в
галузі освіти, експрес
пошти і стосовно поста
чання алкогольних напоїв
«Хенессі» та «Бурбон». Ці
лу низку застережень має
й угода про створення
Центральноамериканської
зони вільної торгівлі, зок
рема, щодо умов лібералі
зації аграрної торгівлі, тер
мінів зняття торговельних
бар’єрів окремими країна
миучасницями тощо.
Особливою рисою зазна
чених угод також є їхня
моноцентричність. США,
запроваджуючи
режим
вільної торгівлі з іншою
країною, отримують мож
ливість фактично нав’язу
вати свої рішення більш
слабким економічним пар
тнерам, що, у свою чергу,
створює певні умови для
подальших торговельних
конфліктів. Так, у рамках
Північноамериканської
ЗВТ протягом двох років
тривала «лососева» війна
між США й Канадою, «яб
лучна» та «помідорна» вій
ни між Сполученими Шта
тами та Мексикою. При
цьому, економічна інтегра
ція в регіональних ЗВТ
часто є односторонньою,
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зокрема Канада і Мексика
мають тісні торговельні та
корпоративні зв’язки із
США, але не одна з одною.
У низці випадків інтег
раційні плани США вик
ликають застереження з
боку інших країн. Зокрема,
Бразилію не влаштовує
модель економічних відно
син у рамках Північноаме
риканської ЗВТ між розви
неними державами (США,
Канада) і країнами, що
розвиваються. Бразилія
також невдоволена існую
чим станом речей і висуває
вимоги до США щодо при
пинення
субсидування
американських фермерів –
для того, щоб надати рівні
умови конкуренції своїм
виробникам сільськогос
подарської продукції.
Відповідно до укладених
угод понад 80% експорту
США не обкладатимуться
митом із моменту ратифі
кації зазначених договорів
і обумовлені тарифи бу
дуть дійсними протягом
наступних 1015 років.
Більшість американських
поставок у рамках ЗВТ
становить сільськогоспо

дарська продук
ція.
Водночас,
для забезпечення
подальшої успіш
ної конкуренції
на світових рин
ках американсь
кому бізнесу по
трібні нові угоди
про вільну тор
гівлю. Зокрема,
за оцінками екс
пертів, реалізація
договорів про
ЗВТ із Колум
бією, Панамою
та Перу додасть
США 75 млн. но
вих споживачів, а
нещодавно введе
на в дію угода з Республі
кою Корея збільшить аме
риканський ВНП на 1012
млрд. доларів.
Таким чином, на сьогод
ні США приділяють знач
ну увагу пошукові й від
криттю нових іноземних
ринків для своїх товарів,
капіталів і послуг. Інтен
сивна та цілеспрямована
державна підтримка зару
біжної діяльності корпора
цій і банків сприяє поси
ленню конкурентоспро

можності продукції амери
канських товаровиробни
ків на зовнішніх ринках,
зміцненню позицій компа
ній Сполучених Штатів за
кордоном. У цьому зв’язку,
врахування досвіду й особ
ливостей стратегії США
щодо заснування двосто
ронніх і регіональних ЗВТ
може становити певний ін
терес для відповідних дер
жавних організацій нашої
країни, що опікуються за
значеними питаннями.

Кібербезпека інформаційного
суспільства через призму
міжнародного права
Забезпечення адекватно
го політикоправового ре
гулювання сфери міжна
родної інформаційної без
пеки є одним із найважли
віших напрямів протидії
загрозам кіберзлочиннос
ті, кібертероризму та ін
формаційних війн. На су
часному етапі відчувається
необхідність розроблення
поняття «інформаційна
зброя» в міжнароднопра
вовому відношенні, оскіль
ки її застосування знахо
диться на перетині декіль
кох галузей права. Основ
ною проблемою в цьому
контексті є відсутність
категорії «інформаційна
зброя» в міжнародній пра
вовій базі, яка не класифі
кується як власне зброя і,
відповідно, не передбача
ється міжнародними дого
ворами щодо обмеження,
нерозповсюдження та ско
рочення озброєнь.
З кінця минулого століт
тя, практично одночасно з
виходом міжнародної ме
режі Інтернет на нову фазу
свого розвитку в багатьох
країнах було ухвалено цілі
серії суперечливих законів
і підзаконних актів, які
певним чином зачіпають
питання інформаційної
безпеки. Відсутність юри
дичного прецеденту дало
можливість обмежитися
загальними законами, що
породжували юридично
нездатні норми для націо
нальних правових систем
багатьох держав, зокрема,
держав СНД, відкриваючи
можливості для виключно

Євген КОТУХ,
випускник Дипломатичної академії України при МЗС
технократичного підходу
до вирішення складної
проблеми побудови інфор
маційного суспільства та
суспільства знань. Прик
ладом можуть слугувати
абсолютна більшість за
гальних законів: «Про ін
формацію, інформатиза
цію і захист інформації»,
«Про участь в міжнарод
ному інформаційному об
міні» – характерних для
того періоду.
Одним із найбільш супе
речливих питань з точки
зору юриспруденції є не
матеріальність світу ін
формації, складність вста
новлення права власності
та, відповідно, відсутність
прикладної спрямованості.
Подальше
зростання
темпів
інформатизації
призвело до усвідомлення
потреби у правовому вре
гулюванні відносин. З’яви
лися передумови для здій
снення аналізу міжнарод
ного законодавства в цій
сфері. В Україні проводи
лися компаративістські до
слідження, опрацьовував

ся досвід зарубіжних дер
жав, розроблення й ухва
лення директив Ради Єв
ропи та Європарламенту,
але практичного продов
ження і конкретних зако
нодавчих ініціатив ці про
цеси не торкнулися. Регу
лювання зачепило лише
загальні питання, пов’яза
ні в основному з викорис
танням глобальної інфор
маційної мережі, наприк
лад, доменних імен, елект
ронної торгівлі, комерції,
документообігу та елект
ронноцифрового підпису.
Питання
регулювання
міжнародної інформацій
ної безпеки на політико
правовому рівні залиша
ються маловивченими. У
зв’язку з цим, принципово
важливим є аналіз діючих
принципів і норм міжна
родного права, визначення
їхньої застосовності до
сфери міжнародної інфор
маційної безпеки та дос
татності для її регулюван
ня.
Конституцію міжнарод
ного права становлять йо

го основні принципи. Вони
є основоположними за
гальновизнаними норма
ми, що мають вищу юри
дичну силу. Усі інші між
народноправові норми та
міжнародно значимі дії
суб’єктів повинні відпові
дати основним принци
пам.
Принципи міжнародно
го права мають універсаль
ний характер та є критері
ями законності всіх інших
міжнародних
правових
норм. Дії або договори, що
порушують положення ос
новних принципів, визна
ються недійсними і тяг
нуть за собою міжнародно
правову відповідальність.
Усі принципи міжнарод
ного права мають першо
рядну важливість і повин
ні неухильно застосовува
тися в разі інтерпретації
кожного з них із урахуван
ням інших. Принципи є
взаємопов’язаними – по
рушення одного положен
ня спричиняє недотриман
ня інших. Так, наприклад,
порушення принципу те
риторіальної цілісності
держави одночасно є пору
шенням принципів суве
ренної рівності держав,
невтручання у внутрішні
справи, незастосування си
ли та загрози силою тощо.
Оскільки основні принци
пи міжнародного права є
міжнародноправовими
нормами, вони існують у
формі певних джерел між
народного права.
Щодо
міжнародного
співробітництва у сфері
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БЕЗПЕКА
протидії тероризму, то на
сьогодні правовою осно
вою є 13 універсальних
конвенцій і протоколів
щодо боротьби з різними
проявами тероризму, роз
роблені та прийняті в рам
ках ООН. У них не виділе
но кібертероризм, як нову
інформаційну форму теро
ризму та, як наслідок, не
визначено
особливості
протидії їй. У ході розроб
лення та прийняття згада
ні конвенції здебільшого
були орієнтовані на тради
ційні форми терористич
них дій – захоплення за
ручників, терористичні ак
ти із застосуванням вибу
хових засобів тощо. Проте,
одна їх частка має обмеже
ну сферу застосування і не
поширюється на можливі
випадки інформаційного
тероризму, низка інших
може бути прямо застосо
вана до проблем кібертеро
ризму.
У контексті проблемати
ки міжнародної інформа
ційної безпеки слід відзна
чити Статут та інші доку
менти ООН як основопо
ложні норми, що закріпи
ли ряд принципів і норм
міжнародного права.
Основоположні принци
пи міжнародного права, за
фіксовані в Декларації про
принципи міжнародного
права, стосуються дружніх
відносин і співробітництва
між державами відповідно
до Статуту ООН. Найваж
ливішими з них є такі:
 принцип, закріплений у
пункті 4 статті 2 Статуту
ООН і підтверджений у
низці міжнародних доку
ментів, згідно з яким усі
держави зобов’язані утри
муватися в міжнародних
відносинах від загрози зас
тосування сили або її без
посереднього застосуван
ня, спрямованих проти те
риторіальної цілісності чи
політичної незалежності
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будьякої держави, та
будьяких інших дій, несу
місних зі Статутом ООН,
за двома винятками: вико
ристання сили відповідно
до мандата РБ ООН згідно
зі статтею 42 і в разі самоо
борони (стаття 51 визнає
невід’ємне право кожної
держави на самооборону
проти збройного нападу);
 принцип, що зобов’язує
держави вирішувати свої
міжнародні спори мирним
шляхом таким чином, аби
не піддавати загрозі між
народний мир, безпеку та
справедливість;

абсолютним і не стосуєть
ся примусових заходів, що
застосовуються за рішен
ням Ради Безпеки ООН
(Глава II Статуту ООН).
Водночас, Статутом Орга
нізації Об’єднаних Націй
не передбачено право на
самооборону з викорис
танням збройних сил або
зброї як відповіді.
Статут ООН є визнаним
механізмом визначення
правомірності застосуван
ня сили державами. Пункт
4 статті 2 потребує деталь
ного розкриття змісту по
няття «застосування си

 принцип суверенної
рівності держав і поваги до
прав, притаманних сувере
нітету, згідно з яким усі
держави в міжнародних
відносинах користуються
суверенною рівністю, ма
ють рівні права й обов’яз
ки і є рівноправними чле
нами світового співтова
риства. Поняття «рів
ність» передбачає недотор
канність територіальної
цілісності та політичної
незалежності держав, ви
бору своєї політичної, еко
номічної та культурної си
стеми;
 принцип рівноправнос
ті та самовизначення наро
дів;
 принцип невтручання у
внутрішні справи держав.
Останній принцип не є

ли», ураховуючи відсут
ність відповідного визна
чення. Існують три основні
підходи до його осмислен
ня:
 перший підхід припус
кає згідно з пунктом 4
статті 2 наявність деякої
порогової величини запо
діяної шкоди, при цьому
до уваги береться не спосіб
здійснення нападу, а завда
ні як наслідок збитки. У
такому разі будьяка ін
формаційна атака, що
спричинила доволі серйоз
ні наслідки, які перевищи
ли порогову величину,
джерелом якої виступила
певна держава, може бути
визнана застосуванням си
ли. Це створює ґрунт для
протиріч за двома основ
ними пунктами:

а) атрибуція інформа
ційної атаки конкретній
державі, а не кримінальній
або терористичній органі
зації;
б) визначення порогової
величини збитку;
 другий підхід полягає в
тому, що, оскільки Статут
ООН покликаний вирі
шувати спори невійсько
вими методами, застосу
ванням сили може бути
визнано збройним напа
дом, тобто здійсненим за
допомогою традиційних
військових сил. Оскільки
визначення інформаційної
зброї наразі не існує, то
жодний інформаційний
напад відповідно до цього
підходу не може вважати
ся застосуванням сили;
 третій підхід полягає в
необхідності врахування
якісних і кількісних аспек
тів, а також проведення ре
тельного аналізу кожного
конкретного випадку за та
кими критеріями:
а) серйозність наслідків,
час між настанням наслід
ків і моментом нападу, на
явність прямого зв’язку
між нападом і наслідками,
вторгнення на територію
держави (оскільки інфор
маційні технології дають
можливість
здійснення
екстериторіальних атак,
інформаційний напад мо
же здійснюватися без фі
зичного перетину кордонів
і не кваліфікуватися як
застосування сили), що бу
ло відзначено в промові
«Російські танки та інші
кіберзагрози» Президента
США Барака Обами;
б) вимірність наслідків,
презумпція легітимності
(дії, на які мають право не
тільки держави, а й недер
жавні актори, що кваліфі
куватимуться не як вій
ськові, а як дипломатичні
або економічні впливи);
в) відповідальність (у то
му разі, якщо держава бере

на себе відповідальність за
здійснений напад, він най
вірогідніше буде розціне
ний як традиційна вій
ськова операція).
Держави мають право
реагувати на інформаційні
атаки незважаючи на те,
що використання сили не
дає постраждалим країнам
підстави для самооборони
за змістом статті 51. Цей
факт є основою для лобію
вання оцінки визначення
«акта атаки на інформа
ційні ресурси» як військо
вого акта. Щодо питання
збройного нападу (стаття
51), слід зазначити, що
державам надається право
на індивідуальну або ко
лективну самооборону ли
ше у разі вчинення на них
збройного нападу. Ця стат
тя передбачає наявність
більш високого порогу, ніж
пункт 4 статті 2, і унормо
вує реакцію на пряме запо
діяння фізичної шкоди
майну або людям. Фактич
но ж, кваліфікація інфор
маційної атаки як зброй
ного нападу віддана на від
куп державам, що зазнали
такого нападу. Таким чи
ном, напад, спрямований
проти життєво важливих
інтересів держави, навіть
якщо він не призводить до
руйнувань і завдавання
шкоди здоров’ю та життю
населення, може бути ква
ліфікований потерпілою
стороною дефакто як
збройний напад. Деюре
основні критерії агресії
сформульовано в резолю
ції ГА ООН XXIX «Визна
чення агресії», прийнятій
консенсусом 14 грудня
1974 року. Відповідно до
неї агресія визначається як
застосування збройної си
ли державою проти суве
ренітету, територіальної
недоторканності або полі
тичної незалежності іншої
держави або те саме, досяг
нуте в будьякий інший

спосіб, несумісний зі Ста
тутом ООН.
Сила зброї повинна зас
тосовуватися виключно «в
загальних інтересах» і не
застосовуватися проти те
риторіальної недоторкан
ності чи політичної неза
лежності будьякої держа
ви, що закріплено резолю
цією 378 (V) від 17 листо
пада 1950 року.
Оскільки лише Рада Без
пеки ООН відповідно до
статті 39 Статуту ООН
визначає існування будь
якої загрози миру, пору
шення миру або акта агре
сії та робить рекомендації
або ухвалює рішення про
те, яких заходів слід вжи
вати відповідно до статей
41 і 42 для підтримки або
відновлення міжнародного
миру та безпеки, то резо
люція, що визначає сам
термін «агресія», рекомен
дує керуватися наведеним
тлумаченням у разі вста
новлення згідно зі Стату
том ООН наявності акта
агресії. До сьогодні у прак
тиці резолюцій Ради Без
пеки не було жодного юри
дичного прецеденту щодо
кібератак на інформаційні
ресурси держав.
Слід підкреслити, що
відповідно до резолюції як
акт агресії кваліфікуються
такі дії, незалежно від ого
лошення війни:
 вторгнення або напад
збройних сил держави на
територію іншої держави
або будьяка військова
окупація, що є результатом
такого вторгнення або на
паду, або будьяка анексія
із застосуванням сили те
риторії іншої держави або
частини її;
 бомбардування зброй
ними силами держави те
риторії іншої держави або
застосування будьякої
зброї державою проти те
риторії іншої держави;
 блокада портів або бе

регів держави зброй
ними силами іншої
держави;
 напад збройними
силами держави на
сухопутні, морські чи
повітряні сили або
морські та повітряні
флоти іншої держави;
 застосування зброй
них сил однієї держави, що
знаходяться на території
іншої держави за угодою,
на порушення умов, перед
бачених в угоді, чи будь
яке продовження їх пере
бування на такій території
після припинення дії уго
ди;
 дія держави, що дозво
ляє, щоб її територія, яку
вона надала в розпоряд
ження іншої держави, ви
користовувалася цією ін
шою державою для здій
снення акта агресії проти
третьої держави;
 засилання державою
або від імені держави
збройних банд, груп і регу
лярних сил або найманців,
які здійснюють акти із зас
тосуванням збройної сили
проти іншої держави, що
мають настільки серйоз
ний характер, що це рів
нозначно переліченим ви
ще актам.
Рада Безпеки ООН має
виключне право на визна
чення актів агресії, і наве
дений список у цьому кон
тексті не є вичерпним.
Фактично до дій, вчинен
ня яких підпадає під тер
мін «акт агресії», відно
ситься застосування будь
якої зброї однією держа
вою проти території іншої,
навіть якщо ця дія не су
проводжується вторгнен
ням збройних сил.
Таким чином, для класи
фікації певної дії як акта
агресії необхідна наявність
основних ознак:
 застосування збройної
сили або інших механізмів,
результати дії яких не су

місні зі Статутом ООН;
 об’єктом дії є суверені
тет, територіальна ціліс
ність і політична незалеж
ність держави;
 суб’єктом дії є інша
держава.
Можна стверджувати,
що прийняте в міжнарод
ному праві визначення аг
ресії, принципово може
бути використане у сфері
міжнародної інформацій
ної безпеки, незважаючи
на той факт, що інформа
ційна зброя не визнається
нормами міжнародного
права як агресія та її вико
ристання не є підставою
для визнання такої дії ак
том агресії.
Проте, у реальності об’єк
ти інформаційного напа
ду, а саме, інформаційні
системи та мережі, а також
населення країни можна та
необхідно розглядати як
невід’ємну складову тери
торії держави, керуючись
визначенням
території
держави як простору, у
межах якого здійснюється
державна влада, а також
виходячи з того, що ство
рення, експлуатація та
застосування інформацій
них систем і мереж відбу
вається в рамках націо
нального законодавства.
Отже, об’єкти нападу є час
тиною інформаційного
простору держави. Відпо
відно, напад на перерахо
вані об’єкти можна квалі
фікувати як дію, спрямо
вану проти суверенітету й
територіальної цілісності
держави.
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ЕКОЛОГІЯ

Внесок у захист
Дунайського басейну
(головування України в МКЗД: результати і підсумки роботи)
Дунай є другою за вели
чиною річкою Європи та
на сьогодні залишається
важливою господарською
артерією для держав Євро
пейського
континенту.
Уже 20 років дунайські
країни активно співпрацю
ють задля покращення ста
ну річки та її приток. Укра
їна була серед перших під
писантів Конвенції щодо
захисту річки Дунай і вже
дев’ять років є членом Між
народної комісії із захисту
річки Дунай (МКЗД). У
2011 р. наша країна вперше
виконувала почесну місію
президентства в цій комі
сії. Про результати україн
ського головування в між
народній авторитетній ор
ганізації йшлося на засі
данні пресклубу в Дипло
матичній академії України.
У його роботі взяли участь
Президент МКЗД у 2011 р.,
Глава делегації України в
МКЗД, Посол з особливих
доручень МЗС України Ми
кола Меленевський, пред
ставники
Міністерства
екології та природних ре
сурсів України, Міністер
ства інфраструктури Украї
ни, а також експерти Ук
раїни в робочих групах
МКЗД.
«Сьогодні розвиток дер
жав, народів, територій не
можливий без гармонійно
го поєднання господар
ської діяльності із захис
том навколишнього при
родного середовища, – заз
начив М. Меленевський,
відкриваючи засідання. –
Здорові, чисті річки – ос
нова будьякого розвитку.
Дунай є спільною природ
ною спадщиною, і його
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збереження є спільною
справою. Тому під час ук
раїнського президентства
Міжнародна комісія із за
хисту річки Дунай фокусу
вала свою увагу на завдан
нях, пов’язаних із послі
довним і екологічно раціо
нальним використанням
природних ресурсів Ду
наю».
За словами М. Меленев
ського, основна робота
МКЗД була спрямована на
забезпечення виконання
Плану управління басей
ном річки Дунай, підготов
ку плану управління для
суббасейну дельти Дунаю,
а також ухвалення Плану
інтегрованого управління
басейном річки Тиси і роз
роблення Національного
плану управління річко
вим басейном Тиси. Особ
ливу увагу було приділено
всебічному міжнародному
співробітництву в дельті
Дунаю. Як відомо, для Ук
раїни досить актуальною є
проблема розвитку україн
ського Придунав’я як у
контексті поліпшення со
ціальноекономічного ста
новища населення цього
регіону, так і розбудови
судноплавства в україн
ській частині Дунайської
дельти. Тому, за словами
Посла, завдань перед на
шою країною було багато.
Крім виконання прези
дентських функцій, увага
приділялася державним
національним інтересам.
Водночас Микола Меле
невський відзначив, що рік
головування в МКЗД зас
відчив, що Україна як
впливова держава регіону
робить значний внесок у

захист Дунайського
басейну і може бути ліде
ром, здатним забезпечити
спільну роботу задля чис
того та безпечного довкіл
ля Європи. Так, однією з
ключових подій україн
ського головування стала
зустріч міністрів довкілля
країн тисайського басейну
– Румунії, Сербії, Словач
чини, Угорщини, України
– у квітні минулого року в
Ужгороді, у ході якої було
підписано Меморандум
про порозуміння «Поси
лення співробітництва у
басейні річки Тиса у нап
рямку імплементації Пла
ну інтегрованого управлін
ня басейном ріки Тиса з
метою підтримки сталого
розвитку регіону». Це пер
ший досвід у Європі зі
створення такого плану.
План передбачає виконан
ня принципів Рамкової
водної директиви ЄС у ба
сейні річки Тиса. Це не ли
ше сприятиме наближен
ню України до норм і стан
дартів захисту довкілля,
прийнятих у Євросоюзі,
але є однією з умов вступу
нашої держави до ЄС.
Предметом особливої
уваги стало зміцнення
транскордонного співро
бітництва між Україною,
Румунією та Молдовою в
дельті Дунаю. У вересні
жовтні минулого року від
булося експедиційне спіль
не обстеження дельти річ
ки науковцями і фахівця
ми з метою збереження та
сталого використання при
родних ресурсів. Це був
перший практичний крок
на шляху гармонізації сис
теми моніторингу трьох

країн, а саме, збору та об
міну інформацією про стан
довкілля в суббасейні дель
ти Дунаю.
Посол також зазначив,
що особливою активністю
була позначена робота екс
пертних груп МКЗД. Так,
протягом року проводили
ся засідання робочих груп
із підземних вод, засідан
ня робочої групи МКЗД з
р. Тиса, з басейнового уп
равління, засідання екс
пертної групи з питань
співпраці з громадськістю.
Завершуючи свій вис
туп, М. Меленевський ска
зав, що хоча президентські
повноваження нашої краї
ни в МКЗД завершилися,
проте Україна як договірна
сторона Конвенції про за
хист річки Дунай є актив
ним членом комісії, маючи
чітке бачення своєї участі
в роботі, спрямованій на
поліпшення екологічного
стану Дунаю, а також залу
чення світового досвіду в
природоохоронній сфері.
Обговорюючи роботу
України в МКЗД, учасни
ки зустрічі з упевненістю
заявили, що головування
сприяло просуванню в
напрямі членства в ЄС.
Представник України в
експертних групах МКЗД
з управління річковими
басейнами, гідроморфоло
гії та групі по річці Тиса
Олексій Ярошевич вважає,
що одним із основних кро
ків на шляху до європей
ської інтеграції є розроб
лення Національного пла
ну управління річковим
басейном Тиси. Експерт
зазначає, що, за нормами

головного закону ЄС у
галузі водних ресурсів –
Водної рамкової директи
ви, до кінця 2015 р. всі по
верхневі та підземні води
на території Євросоюзу
повинні досягти «хорошо
го статусу». Інструментом
досягнення екологічної ці
лі директиви є план управ
ління річковим басейном.
Країни басейну річки Тиса
підготували План інтегро
ваного управління басей
ном (ПІУБРТ), що поєд
нав головні водноеколо
гічні проблеми. Серед них:
якість і кількість водних
ресурсів, водний і земель
ний менеджмент, програма
заходів із очищення під
земних і поверхневих вод
тощо. Цей проект було
розроблено у 2010 р., вине
сено на громадське обгово
рення. Остаточний варіант
– подано Головам делега
цій країн басейну річки
Тиса в МКЗД у грудні
2010 р. і схвалено.
Тиса – перша в Україні
річка, для якої розробили
подібний план, вона по
винна стати своєрідним
зразком для інших річок
країни. Так, зокрема, план
базується на об’єктивній
оцінці даних моніторингу
за хімічними, біологічни
ми та гідроморфологічни
ми показниками Тиси та її
приток. Виявлено, що по
ловина річкових водних
об’єктів, навіть у Карпа
тах, нині не відповідають
вимогам
прийнятного
екологічного статусу че
рез забруднення органі
кою, поживними та не
безпечними речовинами,
гідроморфологічні зміни,
засмічення русел і бере
гів побутовим сміттям.
Хоча наразі Національ
ний план управління річ
ковим басейном Тиси не
має юридичної сили, за
словами експерта, він ві
діграє велике значення з

огляду на транскордонний
характер річкового басей
ну та міжнародних зо
бов’язань України в рам
ках Водної директиви ЄС.
На засіданні зазначалося,
що це є вагомим внеском
нашої країни на шляху до
європейської інтеграції.
Головною метою Націо
нального плану управлін
ня річковим басейном Ти
си є збереження та відтво
рення природних водних
ресурсів, від яких зале
жить наявність та якість
води. За словами Ірини
Байсарович, кандидата ге
ологомінералогічних на
ук, національного пред
ставника в експертній гру
пі МКЗД з підземних вод,
проблемою залишаються
будьякі відомості про вод
ні ресурси, наприклад,
якість води. У нашій дер
жаві вони оприлюднюють
ся не часто. Переважно це
службова довідка, тобто ця
інформація не є публіч
ною. А Національний план
управління річковим ба
сейном Тиси містить моні
торингові дані про склад
води, інформацію про під
приємства в цьому регіоні,
які так чи інакше вплива
ють на водні ресурси. Ду
же важливо, що цей доку
мент є доступним. У США,
наприклад, пересічний
громадянин через Інтернет

може ознайомитися з
екологічною інформацією
будьякого регіону.
Експерт повідомила, що
два роки тому в рамках
МКЗД було проведено ін
тегральну оцінку стану
якості води в дунайських
країнах. Зокрема, оцінюва
лася роль підземних вод у
водопостачанні населення
всього Дунайського регіо
ну. Оцінювання відбувало
ся за двома показниками:
який відсоток підземних
вод іде на питне водопос
тачання в цей регіон;
скільки людей споживає
підземну воду, а скільки
поверхневу. Виявилося,
що більшість населення
дунайських країн п’є під
земну воду. Зокрема, Ні
меччина – на 100%; Авс
трія – 97%. У нашій країні
в басейні Дунаю, Закар
патті – понад 60%. Тому
відкритість інформації для
населення є дуже важли
вою. Ірина Байсарович за
значила, що саме діяль
ність України в МКЗД ста
ла показовим прикладом у
цьому напрямі.
Думку колеги підтримав
директор Центру регіо
нальних досліджень Ігор
Студенніков. Говорячи про
результати головування
України в МКЗД, він під
твердив, що, за оцінками
державчленів міжнарод

ної комісії, наша країна
запровадила новий стан
дарт головування. Уперше
за всю історію існування
МКЗД держава, що голо
вує, приділила значну ува
гу всебічному інформу
ванню громадськості про
свою діяльність у міжна
родній структурі. З цією
метою було розроблено
вебсайт, який після завер
шення Україною своєї мі
сії було вирішено перетво
рити на інтернетсторінку
української делегації в
МКЗД. Також було опуб
ліковано звіт «2011 рік: го
ловування України в Між
народній комісії із захисту
річки Дунай». Такий дос
від висвітлення ключових
подій і заходів також став
першим із часу створення
МКЗД. Ігор Студенніков
відзначив, що максималь
ній ефективності україн
ського головування в
МКЗД сприяло згурту
вання та поєднання мож
ливостей усіх зацікавле
них сторін, що мають від
ношення до процесів охо
рони довкілля та управ
ління водними ресурсами:
владних структур, експер
тного середовища, громад
ських організацій. Екс
перт висловив переконан
ня, що це є прикладом ко
рисного досвіду співпраці,
особливо для тих країн,
які зараз відчувають брак
фінансів.
Учасники зустрічі під
били підсумок – своєю
активною діяльністю в
рамках МКЗД Україна
продемонструвала, що
є важливою частиною
Європи та надійним
партнером, здатним на
конкретні рішення та
дії.
Інф. «З.С.»
за результатами
засідання прес#клубу
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№ 44 Доповідна записка Ф. Матушевського
міністрові закордонних справ УНР про розподіл
обов’язків між членами місії УНР у Греції
Афіни, 6 вересня 1919 р.
В обіжникові п[ана] Міністра є пункт, що вимагає пода
ти відомости про поділ праці поміж членами Місії.
Працю поділено так:
Радник Місії, д[окто]р Модест Левицький, як давній лі
терат, допомагає Голові Місії в літературній роботі. Окрім
того, знаючи добре французьку й німецьку мови, Радник
відбуває візіти до Міністерства, до послів і до редакторів га
зет, або ж вкупі з Головою Місії, або ж сам, замісць Голови,
з секретарем Місії і підтримує знайомства серед суспіль
ства.
Секретарь С. Рафальський, вкупі з урядовцем Галаганом
провадять канцелярію і рахівництво.
Секретарь поверх штату д[октор] [Л.] Ламбріянідіс заві
дує всею справою дипломатичних зносин, являється посе
редником між Місією і прессою, перекладає все, що вихо
дить з Місії на мови: французьку й гречеську; стежить за
щоденною грецькою й французькою прессою і інформує
Голову Мїсії.
Атташе д[октор] Глузман занятий підготовкою до буду
чих торговельних зносин України з Грецією і для того сту
діює економіку, торгівлю і фінанси Греції. З біжучої роботи
– допомагає стежити за французькою прессою і дає перек
лади з французських газет того матеріялу, який Місія вико
ристовує в своїх цілях.
Атташе д[октор] Гріневич, як військовий старшина, сту
діює військову справу і підтримує знайомства з військови
ми сферами.
Урядовець д[октор] Галаган провадить всю канцелярію і
рахівництво.

Урядовець д[октор] Рейзе виключно занятий інформа
цією з газет: англійських, американських, італійських, го
ляндських і німецьких, бо знає мови: німецьку, англійську,
італійську, французьку й инші.
Склад Місії без шкоди для діла можно би було зменшити
на одного секретаря і одного атташе1. В мене і була така
думка з самого початку, але не міг її здійснити з двох при
чин: 1) нам рішучо відмовляли в видачі пропуску звідсіля
будькуди і 2) на Вкраїну не було змоги достатися і тому
люде опинилися б в жахливому становищі без копійки гро
шей на чужині. Тепер же немає рації залишати склад Місії,
бо як уряд виряжав Місії, то був певен, що за місяців три
чотири справа України цілком виясниться і функції Місії
скінчаться. З такими думками й надіями люде чи сами про
хали, щоб їх взято було до складу Місії, чи давали свою зго
ду, як їх запрошувано. Зараз члени Місії, які здебільшого і
наміру не мали ступати на шлях дипломатичної кар’єри, на
магаються вернутися на Вкраїну.
З складу Місії до Греції зараз заявилося до повороту
трьох чоловіка: радник і обидва урядовці. З урядовців я від
пускаю спочатку одного, д[октора] Рейзе, а другого – д[ок
тора] Галагана, на якому лежить вся канцелярія, маю від
пустити трохи згодом, поки аташе д. Гріневич, якому маю
доручити провадження канцелярії, увійде в курс справи.
Щодо радника д[окто]ра Левицького, то прохаю його пе
ребувати ще деякий час і бути в допомозі мені, бо розпоч
неться затого парламентське життя і Місія повинна віджи
вити свою роботу. Отже, в інтересах справи, мені зручніше
відпустити секретаря Місії д[октора] Рафальського, який
міг би бути корисним на Вкраїні, як досвідчений прокурор,
– залишившись при їдному секретарі – д[окторові] [Л.]
Ламбріянідісові.
6 вересня 1919 р.
Атени
Голова Місії
Ф. Матушевський
ЦДАВО України, ф. 3696, оn. 1, спр. 53, арк. 23#24. Оригінал. Рукопис.
Опублік.: Даниленко В., Миронець Н. Надзвичайна дипломатична місія
УНР у Греції (1919–1920 рр.). – Кам’янець#Подільський, 2006. – С.
111#113.

№ 56 Постанова Ради Народних Міністрів УНР
про надіслання НДМ УНР до Речі Посполитої
Польської та асигнування коштів на її утримання
[Не раніше 24 жовтня] 1919 р.2
1. Вислати Дипломатичну Місію до Річи Посполитої
Польської.
2. Затвердити додані до цього Штати Місії.
3. Асигнувати з коштів Державної Скарбниці в розпо
рядження Міністерства Закордонних Справ на видатки по
утриманню Місії на три місяці один міліон триста тридцять
три тисячі пятьсот пятьдесять (1.333.550) польських марок.
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4. Надати Міністрові Фінансів право зазначити яка сума
українською валютою повинна бути видана Міністерству
Закордонних Справ для придбання закордонної валюти,
зазначеної ст. 3 цього закону.
5. Постанову цю перевести в чинність по телеграфу, на
давши їй силу від 1 жовтня 1919 року.
КЕРУЮЧИЙ МІНІСТЕРСТВОМ
ЗАКОРДОННИХ СПРАВ (Підписав Старосольський)
В[иконуючий] об[ов’язки] Директора
Департаменту Загальних Справ (Підписав Дьяконененко)
Оригінал за належними підписами.
З оригіналом згідно:
Начальник Першого Відділу
К. Ніщеменко
На документі є резолюція: “Оригінал передано п[ану]
Мініст[ру] д[ля] внесеня в раду. 24. Х. [Підпис]”
ЦДАВО України, ф.3696, оп.2, спр.1, арк. 119. Машинопис. Засвідчена
копія.

№ 57 Пояснююча записка до постанови Ради
Народних Міністрів УНР про надіслання НДМ
УНР до Речі Посполитої Польської
та асигнування коштів на її утримання
[Не раніше 24 жовтня] 1919 р.
ПОЯСНЮЮЧА ЗАПИСКА
До Постанови про висилку Дильоматичної Місії
до Річи Посполитої Польської.
Для налагодження добросусідських відносин з Поль
щою, а також вирішення ріжних політичних, економічних
та инших питань, згідно постанові Кабінету Народніх Мі
ністрів (журн[ал] засід[ання] Каб[інету] Мін[істрів] ч[ис
ло] 204 від І. Х 1919 р.) в екстреному порядкові була вис
лана Дипльоматична Місія до Польщі.
Маючи на увазі ті широкі завдання, які покладені на Мі
сію, Міністерством розроблено відповідні штати Місії, які
і представляються при цьому до ухвали. При уложенні
штатів Місії Міністерство керувалось слідуючими мірку
ваннями:
Через відсутність сталого курсу на українську валюту в
Польщі, а також через те, що українські гроші на Варшав
ській біржі майже не котіруються, Міністерство визнало
найбільше доцільним визначити ставки на утримання Місії
в Польських марках, маючи на те принципову згоду п[ана]
Міністра фінансів. При визначенні окладів утримання Мі
ністерство виходило із порівняння окладів Надзвичайних
Дипльоматичних Місій та Посольств, а також приймала на
увагу вартість Польської марки для прожиття в Польщі,
пристосовуючи до них оклади утримання членам та уря
довцям Місії до Польщі.
Утримання Голови Надзвичайної Дипльоматичної Місії
складається із окладу 3.000 карбованців і добових по 100
карбованців на добу, – на місяць всього 6.000 карб[ованців],
крім сум призначених на представництво, розізди, найом
помешкання і инше. Коли зазначену суму перевести на авс
трійські корони, або на німецькі марки, то складається сума
12.000 корон, (1 гривня 1 короні), або 6.896 марок (87
копійок 1 марці), в яких валютах переважно видавалось ут
римання Місіям та Посольствам. Приймаючи на увагу від

ношення вартости польської марки до марки німецької, або
австрійської корони Міністерство гадає, що визначена ви
сота утримання Голові місії до Польщі 6.000 марок є ціл
ком не висока, а навіть порівнюючо низша, а ніж оклад ут
римання Голови Надзвичайної Місії. В тому ж відношенню
виставлені і инші оклади для членів та урядовців місії, які
порівняючо низші, аніж відповідні оклади в других місіях.
Крім того, Міністерство зазначає, що виходячи із все збіль
шуючоіся3 дорожнечі в Західній Європі на утримання дея
ких окремих Місій та Посольств (Туреччини, Німеччини,
Румунії, а також і иньших) для Міністерства відпускалися
ще додаткові кредити, а за вихідні оклади до яких Мініс
терство пристосувало утримання Місії до Польщі взяті ли
ше звичайні оклади.
Що до визначення кількости персонального складу Місії
до Польщі, то Міністерство керувалось так само нормаль
ними штатами уже істнуючих Посольств та Місій, внесши
лише ті незначні зміни, які вимагали спеціальним призна
ченням Місії до Польщі і були необхідні для правильного
провадження канцелярії.
На заступників Голови Місії Міністерство представляє
дві посади по мотивам політичного характеру, або в прези
дії Місії були представлені обидві частини Республіки, як
Наддніпряньська, так і Наддністряньська.
Кількість посад політичних радників в числі 6 виставле
на згідно відбувшійся уже ухвалі Кабінету міністрів
(журн[ал] засід[ання] Каб[інету] Мін[істрів] ч[исло] 200)
про призначення шости осіб на посади політичних радни
ків, які уже виїхали в складі Місії до Польщі.
Чотири посади радників фаховців визначені по тим моти
вам, аби дати до складу місії представництво фахових сил
по справам 1) військовим, 2) економічним, 3) фінансо
вим, і 4) торговельним та инш.
Решта посад в Місії визначена в мінімальній кількости
осіб необхідній для провадження канцелярійної праці обс
луговування потреб Місії. В штаті урядовців Міністерство
знайшло необхідним визначити посади бухгальтера та скар
бникаекзекутора, бо досвід з праці наших закордонних ус
танов де не має спеціяльно визначених посад бухгалтера та
скарбника доводить необхідність цих посад, аби позбутися
хаосу у справах фінансових та поставили відчитність на на
лежну висоту. Крім того у штатах Місії визначені три поса
ди дипльоматичних гонців, для того, щоб дати можливість
Місії в міру потреби зноситись з Урядом, а також тому, що
Міністерство не маючи чужоземної валюти для оплат подо
рожі не може висилати своїх гонців, до тогож [в] роспоряд
женні Міністерства не має штату дипльоматичних гонців.
При визначенні окладів на утримання Місії Міністерство
внесло до штатів як одноразові видачі – на інформаційні та
непередбачені видатки 500.000 марок, на які гроші має
провадитись інформаційна робота для улекшення Місії ви
конання покладених на неї завдань, на допомогу україн
ським громадянам 200.000 марок, для допомоги тим десят
кам тисяч українських козаків, які в надзвичайно тяжких
умовах перебувають в таборах у польському полоні, а також
на допомогу великій кількости інтернованих та увязнених
громадян нашої Республіки в Польщі; крім того в статті ви
датків на господарські видатки внесена одноразова видача
на купівлю меблю, пишучих машинок, обзаведення канце
лярським майном і на придбання автомобіля для Місії
100.000 марок.
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АРХІВАРІУС
Решта окладів на утримання Місії пристосована до зви
чайних штатів Місій з тими лише змінами, які Міністерс
твом внесені і в штати Місій та Посольств і які вимагають
ся все зростаючою дорожнечою.
КЕРУЮЧИЙ МІНІСТЕРСТВОМ
ЗАКОРДОННИХ СПРАВ Підписав Д[окто]р В.Старо
сольський
В[иконуючий] об[ов’язки] Директора
Департаменту Загальних справ Підписав В. Дьяконенко
Оригінал за належними підписами
З оригіналом згідно:
Начальник Першого Відділу
К. Ніщеменко
ЦДАВО України, ф.3696, оп.2, спр.1, арк.121#122. Машинопис. Зас#
відчена копія

№ 58 Штати Надзвичайної дипломатичної місії
УНР у Польській Речі Посполитій
[Не раніше листопада 1919 р.]
Назва посад

Кількість
осіб

Утримання в польських марках
одному
всім
на 1 місяць на 1 місяць на 3 місяці

1. Голова Місії
2. Заступник Голови Місії
3. Політичні Радники
4. Радники Фаховці
5. Юрисконсульт
6. Урядовець для доручень
7. Секретар
8. Помішник Секретаря
9. Бухгальтер
10. Скарбник екзекутор
11. Діловод
12. Канцелярські урядовці
13. Дипльоматичні Гонці
14. Переписчики з ріжних
чужоземних мов
15. Служники
РАЗОМ

1.
2.
6.
4.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
2.
2.
3.

6.000
4.500
3.750
3.000
3.000
2.625
3.000
2.250
2.250
1.875
1.875
1.500
1.875

6.000
9.000
22.500
12.000
3.000
2.625
3.000
2.250
2.250
1.875
3.750
3.000
5.625

18.000
27.000
67.500
36.000
9.000
7.875
9.000
6.750
6.750
5.625
11.250
9.000
16.875

3.
2.

1.875
900

5.625
1.800

16.875
5.400

84.300

252.900

31.

ПРИМІТКА 1. На інформаційні і непередбачені видат
ки асігнується в роспорядження Голови Місії особистий
фонд в розмірі пятьсот тисяч марок 500.000 марок.
ПРИМІТКА 2. Урядові особи Місії при службових
роз’їздах одержують роз’їздні гроші по дійсній вартости по
дорожі, а ті особи зі складу Місії, які не одержують коштів
на представництво одержують добові за кожну добу подо
рожі в розмірі, від[...]ному окладу місячного утримання, по
діленому на 30.
ПРИМІТКА 3. На видатки по представництву видаєть
ся що місячно Голові Місії по 7.500 марок; заступникам Го
лови Місії по 3.750 марок; політичним Радникам – по 1.875
марок; Радникамфаховцям по 750 марок.
Всім разом на три місяці 29.250 марок.
ПРИМІТКА 4. На екіпіровку одноразово видається: Го
лові та Заступникам Голови Місії по 7.500 марок; Політич
ним Радникам по 5.650 марок; Радникам Фаховцям та
Юрисконсульту по 3.750 марок; урядовцю для особливих
доручень, Секретарю[,] Помішнику Секретаря по 2.250 ма

60

рок; решті урядовців по 1.500 марок і служникам по 750
марок кожному.
На всіх одноразово 101.400 марок.
ПРИМІТКА 5. На допомогу українським громадянам
перебуваючим за кордоном в роспоряджения Голови Місії
асигнується 200.000 марок.
ПРИМІТКА 6. На найом помешкання Голови Місії та
під Місію, на канцелярські та господарські, а також на авто
мобільні видатки відпускається щомісячно по 50.000 ма
рок і одноразово 100.000 марок.
Разом на весь час 250.000 марок.
ПРИМІТКА 7. Замість Радників Фаховців можуть бути
призначені референти у відповідній кількости на оклад ут
римання 2.250 марок на місяць з правом на екіпіровочні
гроші в розмірі 2.250 марок.
ПРИМІТКА 8. Особи, які входять в склад Місії і займа
ють посади на Державній службі, за час перебування в Мі
сії не одержують утримання, відсоткових добавок і добових
грошей по постійних посадах.
На всю Місію разом на три місяці один міліон триста
тридцять три тисячі пятсот пятьдесять марок (1.333.550).
КЕРУЮЧИЙ МІНІСТЕРСТВОМ
ЗАКОРДОННИХ СПРАВ Підписав Старосол[ьський]
В[иконуючий] об[ов’зки] Директора
Департаменту Загальних Справ Підписав Дьяконенко.
Оригінал за належними підписами
З оригіналом згідно:
Начальник Першого відділу:
К. Ніщеменко
ЦДАВО України, ф.3696, оп.2, спр.1, арк.120#120 зв. Машинопис. Зас#
відчена копія.

У документах збережена граматика та стилістика того
часної доби.
1 Виділене курсивом у документі підкреслене синім олівцем.
Прізвища Рейзе і Рафальського підкреслено двічі.
2 Дата встановлена на основі аналізу тексту документу та на
несеної резолюції.
3 Так у документі.

Наш ARSENALE
Перша Київська бієнале су
часного мистецтва ARSENALE
стала без перебільшення справ
жнім проривом, наймасштабні
шою мистецькою подією в
культурному житті нашої краї
ни, яка вперше презентувала
твори провідних художників сучасності в Україні та про
демонструвала творчість українських митців світові.
Девід Елліотт, куратор Головного проекту бієнале:
«Найкращі часи, найгірші часи», Перша Київська між
народна бієнале сучасного мистецтва стала гучним успі
хом. Серед 220 робіт 100 митців на виставці було 40 ціл
ком нових творів, і всі вони віддзеркалювали тему, що
навряд чи краще пасуватиме до історичного поворотно
го моменту, який світ переживає саме тепер. Усе це та
кож докладно виписано на більш ніж 400 сторінках вис
тавкового каталогу. Крім того, виставка зібрала низку
зразків сучасного мистецтва з України, Китаю, колиш
нього Радянського Союзу, багатьох інших країн – і це
показує, як багато митців найвищого ґатунку критично
розглядають сучасну реальність, при цьому залишаю
чись майже непоміченими артринком. Однак, найбільш
вражаючим мотивом виставки є те, що творчість учасни
ків бієнале ми розглядаємо з точки зору єдиних стандар
тів, незалежно від того наскільки широко відомий їхній
доробок. Це фантастичний дебют і міцна основа для
майбутніх Київських бієнале».
Наталія Заболотна, Комісар бієнале та генеральний
директор НКММК «Мистецький Арсенал»:
Ми, як організатори ARSENALE 2012, приємно вра
жені великим позитивним резонансом Першої Київ
ської бієнале серед української публіки та світової спіль
ноти. Дуже важливо, що вона увійшла в календар най
гучніших мистецьких подій світу, стала хорошою наго
дою для того, щоб Київ відвідали впливові фахівці сві
тової артсцени, і саме завдяки бієнале багато з них від
крили для себе українських художників і українську
артсцену, яка тепер розглядається в контексті світового
мистецтва.
Бієнале має на меті актуалізувати концепцію Девіда
Елліотта «Найкращі часи, найгірші часи», що досліджує
принцип використання сучасним мистецтвом ідей ми
нулого, аби зробити спробу висловити майбутнє. Вис
тавку організовано довкола ключових ідей, кожна з яких
досліджує окрему тему. «Неспокійний Дух» вивчає спо
сіб, у який ми набираємося сили від переконань, не обтя
жених матеріальними потребами. «В Ім’я Порядку» ін
терпретує привід раціоналізму культури, що наповню
ється домінантними ієрархіями, які слугують виключно
собі. «Плоть» розглядає вразливість і апетити тіла. А
«Неспокійний Сон» фокусується на мареннях і перед

чуттях, без яких ми неспро
можні розвиватися чи змінюва
тися.
Презентуючи список худож
ників Головного проекту AR
SENALE 2012, куратор Девід
Елліотт зазначив:
«Більшість виставок, що влаштовуються сьогодні, єв
роцентричні у своїх припущеннях і ставленні до арт
ринку. Не відкидаючи цього, експозиція «Найкращі ча
си, найгірші часи» намагається представити іншу карти
ну, яка бере до уваги політичні та естетичні зміни, що
сформували так багато зразків сучасного мистецтва.
При цьому впливи культурної політики Йосифа Сталіна
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КУЛЬТУРА
та Мао Цзедуна, які усе ще живі, нехтуються не більше, ніж на
багато давніші естетичні традиції, що живуть і перебувають у
постійному розвитку – Азії, ісламського світу, Африки, самої
Європи (і Північної Америки), та інших країв – і які піддаються
прямій дії сучасного життя. Впливи, подібні до цих, як і багато
інших, впадають в однорівневе плато, яке ми і називаємо сучас
ним мистецтвом!
Наталія Заболотна також підкреслила:
«ARSENALE 2012 дасть можливість українському глядачеві
вперше в такому обсязі побачити сучасне мистецтво світового
рівня. Головна експозиція міститиме твори найвідоміших мит
ців ХХ та ХХІ століть, що добре відомі у світі, але ніколи раніше
не експонувалися в Україні. Сьогодні це вкрай необхідно, адже
за останні роки Україна змінилася – перш за все тому, що зміни
лася свідомість українців. Люди в нашій країні, і перш за все мо
лодь, відчувають себе інтегрованими у глобальну спільноту, жи
вуть на одній хвилі з сучасним світом і потребують сучасного,
актуального міжнародного мистецтва.
Окрім того, ARSENALE 2012 – це наша оптимістична відпо
відь на похмурі прогнози кінця світу і наближення апокаліпси
су. Ми віримо, що енергія та натхнення зірок світового мистец
тва потрібні Східній Європі саме зараз, у часи непевності й еко
номічних негараздів».
За матеріалами
інформаційних агентств
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