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— Нова українська історія часом
змушує думати над потребою пе�
реосмислити орієнтири державно�
го будівництва, його ідеології. Ви
представники чи не найпатріо�
тичнішого прошарку суспільства
— українського козацтва, як вва�
жаєте, куди слід рухатись?  

Віталій Петрович: — Вироблення
концептуальної ідеології є не*
обхідною умовою розбудови держави
та її розвитку в майбутньому. Кожна
держава і кожен народ розвиваються
не осібно, а разом зі своїми історич*
ними й етнічними сусідами.

Іноземні експерти наполегливо
штовхають Україну на периферію
світового господарства, до ринкового
фундаменталізму. Не може інозе*
мець, якщо він не зрадив свою
батьківщину, бути патріотом Ук*
раїни... В «Універсалі» Миколи
Міхновського сказано, що усі лиха
українського народу від того, що він
до останніх часів не поглядав на свою
справу національно, а тільки соціаль*
но; він не мав ідеалу самостійної Ук*
раїни... Не розуміли українці голо*
вної умови національного життя, що

треба бути державно незалежною
нацією, бути не рабом, а паном собі і
своєї долі, щоб лаштуватися на своїй
території за власними вподобаннями.

— Нині дедалі швидших обертів
набирає патріотичний козацький
рух. Чи спроможне сучасне ко�
зацтво стати тією силою, яка ви�
чавить з українця раба і облаштує,
нарешті, саме українську дер�
жаву?

Сергій Жоржийович: — Нині в Ук*
раїні зареєстровано понад 100 по*
літичних партій, а ще майже 64 тис.
громадських організацій, серед яких
козацьких організацій понад тисяча.
Кількість останніх, до речі, майже
така сама, наприклад, як кількість
вищих навчальних закладів в Ук*
раїні. Козацькі об'єднання почали
активно реєструватися після прого*
лошення незалежності України. Зре*
штою, державна влада звернула ува*
гу на цю активну і патріотично нала*
штовану частину корінного населен*
ня і зробила все, аби з одного боку
взяти під ретельний контроль цей
патріотичний рух, а з другого — не
дати можливості цивілізовано його

розвивати на користь державі і лю*
дям. 

Провладний прошарок верхівки ко*
зацтва, якому до інтересів українства і
козацтва не було діла, почав викорис*
товувати козаків у своїх корисливих
комерційних цілях. Не секрет, що дух
патріотично налаштованих козаків
здебільшого зосереджений у невелич*
ких містах. Саме там найбільш сутуж*
не економічне буття українського лю*
ду, високий патріотизм, а ще щирість і
довіра, на фоні невисокого освітнього
рівня. На цьому і зіграли — козацтво у
період свого відродження було по*
ставлено у дуже жорсткі умови вижи*
вання. Відсутність підтримки з боку
держави штовхнула козаків у сторону
«меценатів*добродіїв», які мали влас*
не бачення функцій і можливостей
козаків.

Ідею відродження козацтва політи*
ки використали у своїх цілях на шля*
ху до владного Олімпу на основі
відродження національної ідеї. Утім,
не стояли осторонь і деякі науковці,
які використали попит на досліджен*
ня історії козацтва. Історико*попу*
лярна література на тему козацтва

Інтерв'ю
номера

Генерали  козацтва
Віталій Каленяк, 
Сергій Лазаренко:
«САМОВРЯДУВАННЯ 
І КОЗАЦТВО — 

ЗАПОРУКА
ДЕРЖАВНОСТІ»  

А всім нам вкупі на землі 
Єдиномисліє подай
І братолюбіє пошли. 
Тарас Шевченко. Молитва
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позитивно вплинула на українство — підняла
духовність та самосвідомість, самоіден*
тифікацію населення, але водночас, — за
історією України, її волелюбного козацтва
приховувалась неефективна внутрішня
політика влади, яка на тлі ейфорії незалеж*
ності України прийшла до державного керма,
використовуючи лозунги незалежності,
своїми амбіціями ігноруючи фахівців*
патріотів. Не маючи глибоких знань та умінь,
вони не зуміли скерувати владний апарат на
справжнє відродження України. 

Саме тоді прагматичні козаки почали клону*
вати свої організації за якимись своїми
відмінностями, прагнучи самостійності і неза*
лежності від влади. Тоді до лав козацтва прий*
шли, крім любителів старовини, і консервато*
ри, студенти, спортсмени, чиновники. Цьому
сприяв і Указ Президента від 4 січня 1995 року
«Про відродження історико*культурних та гос*
подарських традицій Українського козацтва».
Цим указом передбачено преференції ко*
зацтву: надано право носити форми військово*
го зразка, присвоювати спеціальні козацькі
звання, створювати товариства, промисли то*
що. Це дало змогу козакам прагматично ор*
ганізувати своє буття. Тому їх лави поповнили
різні верстви соціально активних фахівців: на*
родні депутати, підприємці, державні чиновни*
ки різних рангів, науковці, які не увійшли в ко*
зацькі низи. Козацькі наради проводять люди
старшого віку, а молоді на таких зібраннях за*
мало.

— Себто, із поповненням козацьких лав
молоддю наразі ще не все гаразд?

В. П.: — До слова, недоброзичливці звинува*
чують козаків у різних гріхах:

• козацькі ватажки мають тісні зв'язки з
банками, підприємствами, чиновниками дер*
жавної влади на місцях і в центрі, тому отри*
мали офіси, землю, підприємства;

• козакам держава необґрунтовано надала
привілеї;

• козацькі отамани та старшини носять
мундири та генеральські зірки, які начебто пе*
рейняті в ЗСУ;

• носять свої медалі та ордени, якими наго*
роджують себе до діла і без діла;

• багато козаків — люди немолоді, з «но*
менклатурними черевцями»;

• козацькі організації налаштовані на різні
конфесії, що призводить до чвар;

• деякі організації займаються рекетом то*
що.

Здавалось, що козаки, буцімто, почали втра*
чати довіру населення. Мабуть, є такі факти, П
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Інтерв'ю
номера

Каленяк Віталій Петрович 
Народився 17 жовтня 1947

року в селі Могильному Гай%
воронського району Кірово%
градської області, укра%
їнець, православний. Виріс у
сім'ї робітників.

Після закінчення 11 класів
середньої школи 1965 року
вступив у вище командне
училище, яке закінчив у
1969%му, Військову кадемію
ім. Фрунзе — в 1979%му, ака%
демічні курси командирів
дивізій в 1980 році та в 1986
році — вищі офіцерські курси
«Постріл». 1998 року закін%

чив Донецьку державну академію управління.
Прослужив у повітряно%десантних військах від

командира парашутно%десантного взводу до ко%
мандира об'єднання (1969–1994 рр.). Військове
звання — полковник.

1994 року створив і очолює охоронну фірму
«ВВВ». У лютому 1997 року його обрано Отаманом
Кальміуської паланки Українського  козацтва та
Президентом  федерації  служб безпеки офіцерів
спецвійськ.

1998 року призначений Генеральним хорунжим,
потім Першим заступником  Гетьмана Українсько%
го козацтва — Головним отаманом.

У червні 1999 року об'єднав козацькі підрозділи
15 областей України і був обраний Верховним Ота%
маном Азово%Чорноморського козацького війська.

Указом  Президента України 23 січня 2001 року
призначений Секретарем Координаційної Ради
при Президентові України з питань розвитку ко%
зацтва України, від 7 липня 2005 року — Верховний
Отаман Всеукраїнського козацького війська.

Брав участь у підготовці проекту Національної
програми відродження та розвитку Українського
козацтва на 2002–2005 рр.

Культурне і духовне відродження України, фор%
мування соціального престижу знань та інтелекту%
ального потенціалу кожної особи як найвищої
соціальної цінності — проблеми, які постійно тур%
бують Верховного Отамана Всеукраїнського ко%
зацького війська, директора Українського військо%
во%козацького інституту ім. Великого князя Свято%
слава, професора Міжрегіональної Академії уп%
равління персоналом, доктора економічних наук,
академіка Каленяка Віталія Петровича. 

В. П. Каленяк нагороджений 34 нагородами, зо%
крема нагородами Збройних сил, Київського Пат%
ріархату, Українського козацтва, орденом Архист%
ратига Михаїла, «За заслуги» 3%го ступеня та ін.

Біографічна довідка 
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але, хочу сподіватися, — поодинокі. Та
хіба ті, які себе називають правоохоронця*
ми, завжди працюють на користь людей?
Чи тому Україна передує у Європі за
кількістю засуджених до позбавлення
волі? А може, варто взяти до уваги ще й те,
що самі ж фахівці заявляють, що 60% за*
суджених, зважаючи на звинувачення,
представлені їм, засуджені несправедливо
або занадто жорстко? 

Українські правники та правозастосовні
органи допустили, що в Україні діють де*
сятки тисяч законів, указів, положень, які
протирічать один одному, бо це інстру*
мент вирішення проблем через ущемлен*
ня українства й проти нього. У цій «кала*
мутній воді» легше ловити рибку — іноп*
леменникам та нашим манкуртам, янича*
рам, перевертням... 

Серед українських правників майже 15
тис. юристів, адвокатів загального «інопле*
менного кубла». Отже, разом із ук*
раїнською інтелігенцією та козацтвом тре*
ба активно включитися у формування
Національно*державної Ідеології України.

А щодо генералів, то треба зазначити:
мудрість приходить з роками, тому не
дивно, що мудрі люди пристають до ко*
зацтва. Гарячковості молодих протидіє
поміркованість старійшин, більшість яких
налаштована патріотично до України та
українства, і є силою, яка здатна вже нині
дати відсіч охочим поставити державу та її
народ на коліна у різних сферах діяль*
ності: економічній, соціальній, політичній
тощо.

Новий крок у майбутнє українського
козацтва започатковано на Хортиці 4
червня 2005 року, де козацьке коло обрало
Гетьманом Всеукраїнського Козацтва
Президента України Віктора Ющенка. Ба*
гато недоброзичливців хотіло б бачити ко*
зацтво розрізненим і чванливим об'єднан*
ням. Але козацтво гуртується на засадах
патріотизму, і в цьому вони вельми кон*
сервативні. Козацтво — це побратимство,
а тому дистанція між генералом і козаком
не така вертикальна, із чітким підпоряд*
куванням, як у державних правозастосов*
них органах, а натомість діє горизонталь
порозуміння і спільне виконання обгово*
рених рішень. Сумлінність, порозуміння і
взаємна моральна підтримка — складові
успіху козаків.

Бажання насадити владну вертикаль
зверху, всупереч ініціативі знизу, історич*

Інтерв'ю
номера

Лазаренко Сергій Жоржийович 
Народився у березні 1959 року у

Донецькій області.
Трудову діяльність розпочав на

підприємствах, що забезпечують
розробку, впровадження та виго%
товлення спеціального електрон%
ного обладнання для потреб обо%
ронно%космічного комплексу «То%
паз». Далі служив у правоохорон%
них органах України: прокурор
районів у Донецьку, співголова у
міжнародній організації Світовий
Конгрес українських юристів, пре%
зидент Науково%правової корпо%
рації «Спектр», заступник Голови Фонду державного
майна України.

Заслужений юрист України, доктор юридичних наук,
професор, академік Міжнародної академії інформати%
зації та Міжнародної академії проблем безпеки, оборо%
ни та  правопорядку.

Автор наукових досліджень у галузі розкриття методик
впливу польових енергій, праць про особливо важкі зло%
чини проти особистості на замовлення, біоенергоінфор%
маційні технології, а також автор практичних економіко%
правових студій у сфері оренди майна, удосконалення
правової сфери обліку державного майна (спільно з
комісією п. Семенюк В. П.), приватизації та корпоратив%
ного управління. За критику недосконалих правових
схем попередньої влади отримав догану від Л. Д. Кучми.

1997 року розробив правові основи, структуру та нор%
мативні акти функціонування Служби економічної без%
пеки (громадського контролю) при Президентові Ук%
раїни, що існує і нині та підтримана РНБО України у
серпні 2005 року.

Розробив положення та правові документи і заснував
1998 року Спілку козацьких організацій України.
Унікальність цього козацького громадського конфедера%
тивного утворення дало змогу зберегти самостійність ко%
зацьких організацій та об'єднань, взяти під жорсткий
контроль координацію дій.  Член Ради Українського ко%
зацтва при Президентові — Гетьмані України.

Голова від України в постійній міждержавній коорди%
наційній Раді козаків Білорусі, Росії та України. Генерал
козацтва України.

С. Ж. Лазаренко — лауреат міжнародних нагород
«Слов'янська Слава» та «Свята Софія» в Міжнародній
іміджевій програмі «Лідери ХХІ століття», лауреат міжна%
родної премії ім. маршала Г. Жукова, нагороджений Гра%
мотою КМУ, «Знаком Пошани» ФДМУ, кавалер орденів
«Червона Зірка», Нестора%літописця, Різдва Христового,
«За церковні заслуги», Ільї Муромця, Преподобного Ага%
піта Печерського, «Козацька Слава», «Козацька честь»,
«За розбудову України», «За відродження козацтва»,
Отамана Платова 2%го ступеня, Данили Галицького 2%го
ступеня та багатьох інших.

Біографічна довідка 
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но козаки не сприймали. У цьому на*
ша єдність і сила.

На часі розробка Державної кон*
цепції козацтва з визначенням його
правового статусу. Національне ко*
зацтво спроможне боротися з ко*
рупцією, хабарництвом, прозорістю
кордонів, нехтуванням законності з
боку чиновників різного рангу, дбати
про охорону історичних пам'яток,
підприємств і бізнесменів, впровад*
жувати в життя національну ук*
раїнську ідею.

— Але ж для такої діяльності не�
обхідна відповідна база. І не тільки
законодавча, а й освітньо�фахова.
Чим щодо цього може похвалитися
або пожуритися козацтво?

В. П.: — Безумовно, база необхідна.
Саме тому вже сьогодні успішно діє
Український військово*козацький
інститут (УВКІ, МАУП, Київ), де на*
вчають таких спеціальностей, як аг*
рарна і військова справи, менедж*
мент і безпека підприємницької
діяльності, самоврядування і уп*
равління територіями. Ті козацькі
організації, які опікуються розвит*
ком свого регіону, дбають про своє
майбутнє, мають можливість відібра*
ти найкращих абітурієнтів і скерува*
ти їх на навчання до УВКІ за своїми
рекомендаціями.

Крім того, розробляються програ*
ми для підвищення кваліфікації та
навчання козаків усіх рівнів, аби
освіту здобувала не тільки козача мо*
лодь, а й досвідчені та мудрі козаки.
Аби досягти взаєморозуміння та ви*

користати колективний підхід до
визначення шляхів майбутнього ко*
зацького буття, в УВКІ щоп'ятниці
відбуваються відкриті для всіх ко*
заків України засідання, де обгово*
рюють нагальні потреби козацтва і
козаків, фахівці консультують у
різних питаннях, налагоджують
суспільні контакти. На цих зустрічах
є тільки одна заборона — неповага до
співрозмовника, незалежно від об*
ставин справи чи інших причин. Ко*
жен повинен мати свою думку, і якщо
вона узгоджується з іншими — це
стане надбанням усіх. Все, що може
призвести до негативних наслідків,
обмірковується і в разі потреби
відхиляється. Колективний підхід у
вирішенні всіх питань, без табу — за*
порука єдності, взаємоповаги, бра*
терства, відхід від адміністрування
чи командування. 

— Український військово�козаць�
кий інститут готує не лише
фахівців військової справи, а й
спеціалістів із самоврядування і
управління територіями. Чи озна�
чає це, що сьогодні це болючі про�
блеми України? 

В. П.: — Справа у тому, що антиук*
раїнські елементи нині займаються
не економікою, не її реформою зара*
ди добробуту людини, а хримасти*
кою — діяльністю заради збагачен*
ня, при цьому нехтують, принижу*
ють мораль, етику, духовність, пра*
целюбство, суспільні цінності та іде*
али, менталітет народу і, нарешті,
національні інтереси. Або простіше

— прибічники ринкового фундамен*
талізму нехтують соціально*еко*
номічним середовищем, в якому діє
господарський суб'єкт — індивідуум
— і котре визначає його мотиви і по*
ведінку. Суть такої моделі ринку по*
лягає в тому, аби задовольнити по*
треби тільки найбагатших при зли*
денності всього населення і обме*
жується лише імітацією ринкових
реформ. Не останню роль у всіх не*
гараздах відіграє система організації
влади, починаючи з низу уп*
равління.

Загалом, адміністративно*тери*
торіальний устрій — це законодавчо
закріплена система поділу держави
на територіальні утворення, які, за
логікою, повинні сприяти підвищен*
ню стандартів життя, забезпечити на*
дання певних послуг населенню, за*
безпечити самоврядування у регі*
онах. Географічні принципи АТУ —
повсюдність, компактність, гнуч*
кість та адаптивність, саморегулю*
вання на основі геоінформаційних
технологій.

Але є чимало суперечностей у
термінологічному апараті адміністра*
тивно*територіальних одиниць
(АТО). Поза переліком АТО в нормі
Конституції (ст. 133) опинились
міські, сільські та селищні ради.
Відсутність базового рівня АТО
сільських та селищних рад неминуче
призводить до порушення принципу
повсюдності територій, за яким,
значні території поза межами сіл. І
селища не належать до жодної АТО. І
це не помилка, бо такою законодав*
чою неузгодженістю користуються
причетні до влади людці, собі на ко*
ристь і на зло державі. Крім того, є
ціла низка негараздів в управлінні те*
риторіями, законодавчо відкритими:

1. Розташування у багатьох випад*
ках на території міст інших населе*
них пунктів: міст, сіл, селищ як окре*
мих (АТО).

2. Існування населених пунктів
(НП), територія яких відокремлена
від основної (титульної) території
АТО, тобто анклави, де розташовані
кілька самостійних АТО, але жителі
яких не становлять єдиної тери*
торіальної громади. П
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3. Проблема розмежування само*
врядних прав різних самоврядних
організацій (громад), що співіснують
в межах однієї АТО (яких
налічується 35 у містах рес*
публіканського та обласного значен*
ня).

4. Збереження, всупереч Консти*
туції України, серед АТО таких кате*
горій, як селище міського типу,
сільрада, селищна рада та міськрада.

5. Відсутність чіткої процедури та
критеріїв для утворення районів, за*
рахування НП або поселень до кате*
горії сіл, селищ та міст (так, 14 містам
з чисельністю менше 20 тис. осіб на*

дано статус міст обласного та рес*
публіканського значення). Це ус*
кладнює керування територіями,
розробку прогнозів розвитку, спри*
чиняє диспропорції в АТО.

6. Нечітке визначення меж АТО
або визначення меж без урахування
місцевих природних, історичних та
інших факторів, перспектив розвит*
ку регіонів та НП. Ця невирішеність
спричиняє постійне протистояння у
рішеннях органів місцевого самовря*
дування, органів влади АР Крим та
органів державної влади, зокрема
щодо права власності на землю, по*
датків тощо.

7. Надмірна подрібненість АТО на
первинному рівні, кількість яких
постійно зростає. Натомість кількість
НП та населення — зменшується.

8. Аналіз організації влади на міс*
цях після проголошення незалежнос*
ті виявляє чітку і стійку тенденцію до
збільшення кількості адміністратив*
но*територіальних одиниць в Укра*
їні.

Так, кількість сільських НП у 1991
році, при кількості сільського насе*
лення 16,8 млн осіб становила 28804,
де функціонувало 9211 сільрад, у
2001 — 28651, з 10263 радами, у 2003
— 26615, де 10273 рад вже на майже
15 млн осіб. Чисельність сільського
населення зменшилася за 10 останніх
років на 1,8 млн осіб, а водночас
кількість сільських рад збільшилася
більше, ніж на тисячу. І це при тому,
що бюджети розвитку при кількості
населення до 500 осіб взагалі не фор*
муються, при чисельності до 1 тис.
осіб — формуються на 10% цих гро*
мад. Серед громад від 5 тис. осіб бюд*
жет розвитку мають 66%. Оскільки
на цьому рівні вже заявляють про се*
бе джерела саморозвитку. 

І все це при тому, що кількість на*
селення зменшується, як і кількість
виробничих підприємств. Так, насе*
лення України, за підсумками пере*
пису на 2 грудня 2001 року станови*

Інтерв'ю
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ло 48,4 млн осіб, а у 1991 році — 52
млн осіб. За десять років реформ чи*
сельність населення зменшилась на
3,5 млн, або близько 7%. Процес ви*
мирання у 1995 р. становив 299 тис.
осіб, у 2001 році — 369 тисяч. Ко*
ефіцієнт народжених — 7,8, помер*
лих — 15,4. При тому, що зайнятість у
1990 році була 24,7 млн осіб, а у 2001
році — лише 14,9 млн осіб.

Також не варто забувати і про за*
грози державним інтересам загалом.
Головна функція держави — сформу*
вати систему національної безпеки,
визначити її у своїх національних
інтересах. Класифікацію системи
національних інтересів можна визна*
чити за:

• ступенем безпеки: катаст*
рофічні, особливо небезпечні, небез*
печні, слабі;

• можливістю здійснення: реальні,
потенційні, умовні;

• місцем виникнення: глобальні,
регіональні, локальні, внутрішні,
зовнішні;

• масштабами: міжнародні, загаль*
нонаціональні, регіональні, локальні,
індивідуальні;

• тривалістю: постійні, довгостро*
кові, тимчасові, епізодичні;

• характером спрямування: прямі,
непрямі;

• сферою спрямування: політич*
ні, економічні, ресурсні, техно*
логічні, інституційні, військові,
соціальні, демографічні, екологічні,
виробничі;

• характером: об'єктивні, суб'єк*
тивні;

• ступенем важливості: життєво
важливі, стратегічні, тактичні;

• пріоритетністю: невідкладні,
першочергові, пріоритетні.

Визначення загроз і викликів
національним інтересам і створення
системи протидії, попередження і
усунення є функцією доктрини
національної безпеки. Україна поки
не має науково обґрунтованої і ефек*
тивної Концепції і системи на*
ціональної безпеки. Її розробка і за*
твердження Верховною Радою є
невідкладним завданням фахівців*
патріотів. Тому патріотична місія ко*
зацтва — внести свій інтелектуаль*
ний і практичний вклад у збереження
і захист території України, всупереч
усім негараздам офіційної державної
політики.

— Ви говорите про законодавчі
проблеми адміністративно�тери�
торіальної політики, але як зага�
лом, на Вашу думку, має розвива�
тися Україна у цій сфері?

С. Ж.: — Передовсім, за регіональ*
ною стратегією Україна є і повинна
бути унітарною державою. Всякі
спроби автономізації і федералізації
слід трактувати як пряму загрозу ук*
раїнській суверенній державності. То*
му у державі повинні бути перспек*
тивні стратегічні і тактичні новації
ефективної регіональної політики.

У цьому контексті держава зо*
бов'язана вирівняти розвиток регі*

онів, забезпечити раціональне регу*
лювання їхнього бюджетного наван*
таження, стимулювати ефективний
розвиток продуктивних сил регіонів,
найбільш повне використання еко*
номічних і природних ресурсів, за*
безпечити ефективне взаємовигідне
співробітництво регіонів, а також
формування внутрішньорегіональ*
них і міжрегіональних народногоспо*
дарських комплексів.

Усе це важливо впровадити на умо*
вах децентралізації механізмів роз*
витку, регіональному самовряду*
ванні, формуванні в регіонах зміша*
ної економіки, пріоритетному роз*
витку малого підприємництва, ство*
ренні нових робочих місць, розши*
ренні регіональних ринків товарів,
праці, капіталів. Необхідно стимулю*
вати транскордонну співпрацю
регіонів із прикордонними областя*
ми країн*сусідів.

Місцеве самоврядування повинно
стати основою регіональної політики
України. Для цього держава має пе*
редати регіонам ту частину своєї
власності, яка забезпечує соціально*
економічні потреби населення.

Кожен регіон повинен мати Дер*
жавну перспективну програму
соціально*економічного розвитку,
яка б вирішувала питання галузево*
го, територіального і соціального роз*
витку. Крім того, держава повинна
надавати повномасштабну і ефектив*
ну допомогу регіонам, які зазнали
екологічних катастроф, страждають
від безробіття або потерпіли від не*
врожаю.

Іншими словами, розбудова дер*
жави потребує проведення рефор*
ми адміністративно*територіально*
го устрою на законодавчому рівні. І
козацтво буде ініціювати ор*
ганізацію самоврядування на нових
засадах — бо влада повинна бути
для людей. Люди для влади вже бу*
ли, — це призвело до жахливих
наслідків, зокрема в Україні, що б
там не розповідали про демократію
і лібералізм.

Слава Україні! Героям слава! 

Розмову вів 
Володимир БОНДАР
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Зі вступним словом до присутніх
звернувся голова Української Консер*
вативної партії Георгій Щокін. Він ок*
реслив сучасну політичну й економіч*
ну ситуацію в державі, дав оцінку по*
літичних сил в Україні та визначив
перспективи парламентських перего*
нів для УКП. Із доповідями виступи*
ли учасники з'їзду: перший заступник
голови партії Микола Дробноход,
член президії Національної ради УКП
Микола Головатий, науковці Василь
Яременко та Микола Сенченко, відо*
мий український кіномитець Юрій Іл*
лєнко. На думку останнього, те, що ни*
ні твориться в державі, явно не відпо*
відає очікуванням мільйонів україн*
ців, які восени минулого року вийшли
на майдани захищати свій вибір. І то*
му ті події, за словами митця, можна поділити на дві: перша — національна революція, друга — «пома*
ранчевий проект захоплення влади». Останні події в соціально*політичному житті країни підтверди*
ли ці думки. 

Делегати з'їзду постановили:
1. Українська Консервативна партія має взяти участь у виборах депутатів усіх рівнів у березні 2006

року.
2. Доручити керівництву УКП провести переговори з українськими партіями національно*патріо*

тичного спрямування щодо можливого заснування право*консервативного виборчого блоку.
3. Провести ІІІ з'їзд УКП з висування кандидатів у народні депутати до 10 грудня 2005 року.
Територіальним організаціям партії здійснити необхідну організаційну, ідеологічну та внутрішньо*

партійну підготовку до виборів 2006 року.
На з'їзді ухвалили звернення до національно*патріотичних сил України, до українських партій і гро*

мадських організацій національно*патріотичного спрямування, козацьких організацій України щодо
заснування право*консервативного виборчого блоку.

Окремим пунктом роботи з'їзду стало звернення до Президента України із закликом розпочати про*
цес визнання воїнів УПА борцями за волю нашої держави, а Українську Повстанську Армію — воюю*
чою стороною у Другій світовій війні.

14 жовтня 2005 року відбувся ІІ (позачерговий) з'їзд Української Консервативної партії, 
у роботі якого взяли участь понад 200 делегатів з усіх регіонів України. 

Свої привітання учасникам з'їзду надіслали народний депутат, 
Герой України Левко Лук'яненко та голова 

Всеукраїнського об'єднання «Свобода», народний депутат Олег Тягнибок

Українські консерватори 
йдуть на вибори
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Шановні пані та панове!
Дорогі брати та сестри!

Дозвольте привітати вас із світлим святом Покрови Пресвятої Богородиці та Днем Українського Козацтва,
під час яких ми проводимо з'їзд Української Консервативної партії!
Ми живемо з вами у важкі, але доленосні роки, коли діяльність кожного з нас може стати вирішальною для
майбутнього України. Згідно з соціальними законами, у бурхливі часи суспільної нестабільності, які ми пе�
реживаємо нині, цілеспрямовані дії навіть однієї людини можуть суттєво впливати на хід глобальних про�
цесів. Коли ж люди об'єднуються в єдину політичну силу, акумулюючи в ній свою волю та прагнення, і коли
ця сила адекватно відповідає «викликам» історії, тоді і спільне майбутнє формується відповідним чином.
Сьогодні в Українській Консервативній партії, яка з'явилася всього сім місяців тому, нараховується 7453
члени, з яких етнічні українці становлять абсолютну більшість, що відповідає сучасному положенню титуль�
ної нації в Україні.
Серед українських консерваторів 47% жінок і 53% чоловіків, які представляють усі регіони нашої Держави:
Центральний (19%), Східний (26%), Західний (23%), Північний (18%) та Південний (14%). Середню осві�
ту мають 17% членів УКП, вищу 83%, наукові ступені 39%, що свідчить про високий інтелектуальний потен�
ціал українського консерватизму. 23% членів партії — робітники, 16% — селяни, 21% — підприємці, 40% —
представники інтелігенції. Треба активніше вести роз'яснювальну роботу на селі, позаяк село завжди було

основою українського етносу і зберігачем національ�
них традицій, що і становить сутність національного
консерватизму. 
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Сучасний політичний стан в Україні 
та перспективи парламентських перегонів

(Доповідь на з'їзді Української Консервативної партії 14 жовтня 2005 року )

НЕОГОЛОШЕНА ВІЙНА
Нині проти українства ведеться неоголошена,

планова, підступна війна. Якщо на початок ХХ
століття нараховувалося близько 80 млн етнічних
українців, то на початок нашої державної неза*
лежності ця кількість зменшилася до 52 мільйо*
нів. За 14 років новітньої України наші щорічні
людські втрати становлять близько 400 тис. насе*
лення, що призвело до п'ятимільйонного скоро*
чення українства. «Експерти» ООН запланували
для нас на 2050 рік загальну кількість у 23 млн
осіб, тобто темпи нищення Української титульної
нації повинні становити понад 500 тис. наших
співвітчизників на рік. Ці втрати співвідносні з
втратами українців у часи Другої світової війни.

Хто веде цю неоголошену і невидиму війну,
яка до 2070 року, що випливає з наведених роз#
рахунків, може призвести до повного знищення
українства — однієї з найдавніших націй світу?

Українська
Консервативна партія
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Позаяк війна є неоголошеною, то відповідь мо*
жуть дати тільки ті, хто виграє сьогодні від зубо*
жіння українців. Зараз вже достеменно відомі
прізвища найбагатших людей України, серед яких
називають Коломойського і Дубілета, Суркіса і
Медведчука, Пінчука і Порошенка, Табачника і
Ахметова, Фельдмана і Гіршфельда, Рабиновича і
Червоненка, Жванію та інших неукраїнських олі*
гархів, які мають переважно єврейське походжен*
ня. Чи сталося їх казкове збагачення завдяки та*
лантові і наполегливій праці? Гадаю, що ні, ос*
кільки серед новоявлених єврейських скороба*
гатьків відомі таксисти, барахольники, злочинці і
просто психічно хворі люди. Для того, щоби зни*
щити виробництво, сільське господарство, науку і
культуру та зосередити в руках маргінальних і на*
віть асоціальних елементів величезні багатства,
необхідний був план і організація. Про це багато
років пише єврейський публіцист із Харкова Е. Хо*
дос у своїх книгах «Єврейський синдром», «Єв*
рейська рулетка», «Єврейський удар» та інших.

У результаті цієї планової, жорсткої, таємної
війни природні ресурси, промислові підприємс*
тва, фінансові структури, засоби масової інфор*
мації, високі державні посади опинилися пере*
важно в руках єврейських скоробагатьків, які де*
далі більше намагаються контролювати всі гілки
влади в Україні. Особливо агресивно використо*
вується ними інформаційний ресурс, передусім
телебачення, яке стало власністю суркісів, род*
нянських, пінчуків, порошенків, рабиновичів та
подібних до них. Щоденно з телеекранів ллється
брудним потоком пропаганда космополітичної
антикультури, розпусти, насильства, педерастії та
інших сексуальних збочень. Упроваджуються різ*
номанітні інформаційні «лохотрони», що їх ве*
дуть борсюки, піховшики, кисильови, шустери та
інші єврейські телеведучі, і мета яких — форму*
вання громадської думки у відповідному напрямі.
Це стає особливо помітним і особливо загрозли*
вим напередодні парламентських перегонів, у
яких організоване єврейство прагне не тільки збе*
регти, а й значно посилити свій вплив на держав*
ну владу (на сьогодні, як відомо, 45% депутатів
Верховної Ради України мають єврейське поход*
ження).

НИНІШНЯ СТРУКТУРА 
ПОЛІТИЧНОГО СПЕКТРА

Що ж відбувається зараз у політично*партійно*
му спектрі? Які світоглядно*концептуальні систе*
ми відстоюються політичними партіями та блока*
ми? Що несуть вони для майбутнього України?
Серед основних ідеологічних концепцій, як відо*
мо, вирізняються три: комуно*соціалізм, юдо*лі*
бералізм та націонал*консерватизм. Дві перші ма*

ють єдине походження, позаяк відомо, що предте*
чею єврейсько*більшовицького марксизму*лені*
нізму був Мойсей Гес, з яким пов'язують поход*
ження як сіонізму, так і «наукового» соціалізму.
Аналіз суспільно*історичних тенденцій свідчить
про те, що часи комуно*соціалізму та юдо*лібера*
лізму відходять у минуле, на згарище історії, а в
світі набуває сили національний консерватизм —
єдина природна ідеологія кожної нації. Про це
свідчать і результати останніх парламентських
виборів у європейських країнах. Майбутнє, на
думку багатьох сучасних дослідників, саме за на*
ціональною ідеологією, тобто за консерватизмом.

Однак, що ж відбувається напередодні парла#
ментських перегонів в Україні? Одне слово, від*
бувається блокування, тобто створення різнома*
нітних блоків, при цьому не обов'язково за ідео*
логічними ознаками. Блокуються переважно для
спільного полювання за електоратом для отри*
мання більшого шматка влади. У класичній «ліво*
правій» схемі політичний спектр виглядає нині
ось як.

Лівий фланг вміщує в себе різних комуністів,
соціалістів, соціал*демократів та «регіоналів»,
тобто партії і блоки Симоненка, Мороза, Мед#
ведчука, Кравчука, Януковича, Вітренко та ін*
ших «вічно вчорашніх». Усі вони можуть блокува*
тися одне з одним або йти самостійно, проте їхня
ідеологічна сутність від цього не змінюється — це
носії тоталітарної єврейсько*більшовицької ідео*
логії, відомої своїми масштабними злочинами
проти людства. 70 років панування єврейсько*ро*
сійських соціал*демократів та комуно*соціалістів
не залишають жодного сумніву щодо їхньої
справжньої шовіністично*тоталітарної спрямова*
ності. До цієї політичної компанії належить і На#
родна партія Литвина — колишнього співробіт*
ника ЦК злочинної КПУ, вірного до затятості
кучміста, який гнобив разом із Кучмою Україну
на посаді глави його адміністрації. Він же створив
і штучний блок «За Єду» на попередніх парла*
ментських виборах, який, використовуючи зло*
чинний адмінресурс, привів Литвина та інших
кучмівських подільників до Верховної Ради, дав*
но вже прозвану українством «Верховною зра*
дою». Не випадково саме в партії Литвина опи*
нився Гіршфельд та інші єврейські олігархи, по*
заяк вони вважають його своїм, рідним (Литвин,
як відомо, породичався, як свого часу і Кучма, з
єврейською родиною багатіїв з Дніпропетров*
ська).

Так званий центр політичного спектра займа*
ють юдо*ліберальні утворення на кшталт «На#
родного союзу «Наша Україна» та Блок Юлії
Тимошенко, яка останнім часом відверто «заграє»
як з «блакитними» регіоналами, так і з «помаран*
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чевим» електоратом. «Наша Україна» на чолі з аг*
ресивно*затятим кучмістом Безсмертним вважа*
ється партією чинного Президента Ющенка,
який давно вже і надійно оточений олігархами
Порошенком, Червоненком, Жванією, Рабино#
вичем, а також політичними перебіжчиками Зва#
ричем, Ключківським, Безпалим, Черновець#
ким, які мають переважно єврейське походження.
Сама назва цього «народного» союзу «Наша Ук*
раїна», з огляду на національний склад його ке*
рівництва, стає, щонайменше, двозначною.

Блок Юлії Тимошенко, зокрема її партія «Бать#
ківщина» (чия?), фінансується, як стало відомо
останнім часом з повідомлень ЗМІ, єврейськими
олігархами Коломойським#Дубілетом, яких
пов'язують із діяльністю сумно відомої хабад*
ської секти, що, за визначенням Ходоса, є юдо*на*
цистською структурою. Біля Юлії Володимирів*
ни, яку єврей Червоненко видає за свою однопле*
мінницю, опинився й інший хабадник Фельдман
— голова Єврейського фонду, колишній таксист,
барахольник і давній поплічник Рабиновича.
Радником Ю. Тимошенко відразу після призна*
чення її прем'єр*міністром став М. Бродський,
якого давно вже українські ЗМІ звинувачують у
відмиванні разом із Суркісом кримінальних гро*
шей. Інакше кажучи, блок Юлії Тимошенко і блок
Віктора Ющенка — це майже ідеологічні близню*
ки, що керуються політичними та бізнесовими
ділками переважно єврейського походження.

НАШ ПРАВИЙ ФЛАНГ
Правий фланг, куди традиційно входили Кон*

грес українських націоналістів (КУН), Народний
рух України (НРУ), Українська народна партія
(УНР), Республіканська партія «Собор», ВО
«Свобода», опинився сьогодні оголеним. Так ста*
лося, що НРУ під проводом Б. Тарасюка — ни*
нішнього міністра закордонних справ України та
УНР Ю. Костенка, з ім'ям якого пов'язують дав*
ній розкол НРУ, пішли у блок Ющенка*Безсмер*
тного «Наша Україна», тобто під юдо*ліберальні
прапори разом із відомими поневолювачами Ук*
раїни. Партія «Собор», яку очолює колишній
«перший комсомолець» А. Матвієнко, розрива*
ється сьогодні між блоком Ю. Тимошенко (БЮТ)
та НС «Наша Україна». До БЮТ планує приєдна*
тися з новоствореною Партією патріотичних сил
України (ППСУ) інший комуно*комсомольський
діяч та «есдепеушник» О. Зінченко, який давно
вже сприймається в українському суспільстві не
як державний муж, а як звичайна політична повія.
Разом із Зінченком прийде до БЮТ, найімовірні*
ше, і його явний «подільник» В. Каськів з части*
ною «Пори» — тією частиною, яка фінансувалася,
за повідомленнями ЗМІ, сіоно*американськими

структурами. Саме цього Каськіва прийняв у
Празі американський президент Буш — відомий
всесвітній агресор, і саме Каськіва починають ни*
ні звинувачувати незалежні ЗМІ у розкраданні
великих коштів під час «помаранчевих» подій.

Отож сьогодні на правому фланзі залишаються
ВО «Свобода» О. Тягнибока та наша Українська
Консервативна партія (УКП), якщо, звісно, не
рахувати такі підозрілі угруповання, як «Народ*
ний рух за єдність» Б. Бойка, що, на думку бага*
тьох українців, займався під час останніх прези*
дентських перегонів провокаційною діяльністю
на користь Януковича*Медведчука. Ось такий
нині об'єктивний розподіл політичних сил напе*
редодні парламентських виборів. Прямо скажу —
не дуже втішний, але що є, то є. Зрозуміло, укра*
їнське суспільство очікувало від провідників на*
ціональних політичних сил — КУН, НРУ, УНР,
«Собору», «Свободи», УКП — могутнього
об'єднання, у результаті якого український парла*
мент вже 2006 року став би по*справжньому укра*
їнським і національно*орієнтованим, після чого
обов'язково відбулася б націоналізація вкрадено*
го державного майна, покарання організованих
злочинців та природна українізація влади. Та ста*
лося все навпаки — законна реприватизація при*
пиняється, телеканали залишаються в руках єв*
рейської олігархії, влада в країні стає все більше
неукраїнською.

НАЙБЛИЖЧІ СЦЕНАРІЇ
До чого це може призвести? З часів Платона та

Аристотеля відомо, що форми політичного прав*
ління циклічно змінюють одна одну, але такі змі*
ни в наш з вами час відбуваються дуже швидко:
олігархія перетікає в демократію, яка тяжіє до
охлократії, а остання завжди породжує тиранію.
Наприклад, радянська партійно*номенклатурна
олігархія була підточена бурхливими демокра*
тичними процесами, які знову очолили єврейські
олігархи і які згодом встановили тиранічний куч*
мівський режим. Останній був скинутий демокра*
тичним шляхом, що потім набув певних охлокра*
тичних форм, чим знову*таки скористалися єв*
рейські олігархи, які ведуть Україну до нової ти*
ранії. Ось як виглядає механізм встановлення
диктатури: проведення так званої конституційної
реформи, в результаті якої повноваження всена*
родно обраного Президента будуть замінені приз*
наченим парламентом прем'єр*міністром, який
перетвориться на диктатора, непідзвітного наро*
ду. В особах це може бути представлено так: у
2006 році обраний в парламент Блок Юлії Тимо#
шенко, блокуючись з іншими комуно*олігархіч*
ними силами, обирає її прем'єр*міністром, а Пре*
зидента Ющенка через імпічмент відправляє у П
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відставку або просто ізолює від влади. Таким чи*
ном, 2007 рік може стати роком встановлення в
Україні диктатури на чолі з неукраїнським
прем'єр*міністром.

Однак, згідно з тими ж соціальними законами,
тиранія неминуче буде скинута і після цього знову
з'явиться шанс розбудови національної Держави
на традиційних, консервативних засадах. При цьо*
му демократія теж буває різна: або комуно*автори*
тарна, або юдо*ліберальна, або націонал*консерва*
тивна. Зрозуміло, що природною є тільки остання,
яка базується на самоорганізації нації. Нинішня
так звана демократична система виборів є юдо*лі*
беральною за своєю сутністю, позаяк головний її
інструмент — гроші та ЗМІ. І ті, й інші знаходять*
ся переважно в руках організованого єврейства,
що і визначає у кінцевому рахунку результати пре*
зидентських та парламентських перегонів. Нап*
риклад, згідно з чинним законодавством, тільки
грошова застава від партій на участь у парламент*
ських виборах становить понад 650 тис. гривень.
Окрім того, треба проплатити неадекватно доро*
гий телеефір, вихід на радіохвилі та шпальти газет.
Хіба це під силу національним українським парті*
ям, члени яких, на відміну від багатьох єврейських
олігархів, працюють чесно і прозоро? 

Легше всього сьогодні опустити українським
патріотам руки і прийняти свою поразку. Бо все
проти нас: чужинські ЗМІ, чужинські гроші, чу*
жинський закордонний вплив. Однак, повторю,
дії навіть однієї людини в такі перехідні, неста*
більні часи, якщо вони співпадають з тенденція*
ми, що тільки*тільки зароджуються, можуть
призвести до глобальних, всесвітніх змін. Май*
бутнє, як показує об'єктивний науковий аналіз, за
націоналізмом, за правом кожної нації жити за
своїми національними законами і традиціями. Та*
кий світовий порядок закладений самим Богом,
який створив нас різними і дав кожному свій
шлях до Нього. Ми хочемо торувати свій націо*
нальний шлях і всі, хто хоче пройти його з нами
до національної перемоги, хай приєднується. І не
біда, що нас може опинитися на цьому шляху спо*
чатку небагато: з невеличких джерел починають*
ся могутні ріки, які потім впадають у великі моря.

ШЛЯХ ПЕРЕМОГИ
Яким шляхом ми можемо йти до своєї націо*

нальної перемоги? По#перше, необхідно працю*
вати на самоорганізацію Української титульної
нації:

• створювати Українські територіальні громади
на базі осередків нашої УКП та регіональних під*
розділів МАУП;

• при Українських громадах відкривати куль*
турно*просвітницькі центри, українські бібліоте*

ки, народні університети, осередки національного
кооперативного руху;

• формувати козацькі об'єднання з охорони
правопорядку та українських кордонів, які ста*
нуть природною основою місцевого самовряду*
вання організованого українства.

По#друге, треба активно протидіяти викорис*
танню чужинського інформаційного ресурсу
шляхом добровільної відмови всіх без винятку
національно*свідомих українців від огляду теле*
передач з 1 грудня 2005 р. до 26 березня 2006 р.,
тобто на весь період парламентських перегонів.
Нам треба урівняти національні та чужинські
впливи — якщо телеканали не в українських ру*
ках, то українці повинні взагалі від них відмови*
тися! Це могло б стати нищівним українським
ударом по антиукраїнській пропаганді.

Свідома відмова від чужинського впливу теле*
візійних та інших ЗМІ повинна супроводжувати*
ся масовим розповсюдженням української пре#
си як місцевого, так і загальнодержавного мас*
штабу, зокрема газет і журналів «Федерації патрі*
отичних видань України». Тут необхідно впровад*
ження гасла воєнних років: «Прочитав — передай
іншому». Природна людська пошта може вияви*
тися набагато ефективнішою за всі штучні телеві*
зійні «лохотрони» та інформаційне кілерство.

Наскільки взагалі реальна перемога Україн#
ської Консервативної партії на парламентських
виборах#2006 року? Оскільки наша партія зовсім
молода, а ідеологія національного консерватизму
не встигла значно поширитися серед українства,
вважаю, що нам не слід розраховувати на якісь ва*
гомі результати в наступному році. Наші вибори
— це вибори 2011 року, коли Український консер*
ватизм буде, я переконаний, впливовою політич*
ною силою, здатною розбудувати українську Ук#
раїну. Проте не можна сидіти, склавши руки, ко*
ли щорічно українство зменшується на півміль*
йона осіб. Тому на вибори треба йти, і якщо навіть
українські консерватори не отримають місць у
парламенті, вони можуть пройти в міські, районні
й обласні ради, що вже буде помітним успіхом.
Справжні партії не створюються під якісь чергові
вибори, вони створюються назавжди, і тому УКП
як партія національного консерватизму обов'яз*
ково переможе в майбутньому, позаяк майбутнє
саме за націоналізмом.

Сьогодні ми відмічаємо ще одне свято — день
створення Української Повстанської Армії, що
показала всім українцям шлях до перемоги та не*
залежності. Будьмо ж гідними своїх попередників
і перемога обов'язково буде за нами!

Георгій ЩОКІН
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Україна — поле гри без правил для іноземних лобістів?
Лобізм — це тиск певної групи на державну законодавчу та вико*

навчу влади з метою ухвалення рішень, вигідних для цієї групи. Як
правило, дослідники зараховують лобізм до сфери ПР*технологій.
Ще в часи Вавилону та стародавнього Єгипту жерці та радники царів
нерідко виконували роль лобістів, домагаючись на вищому державно*
му рівні або рішення знизити податки для вуличних міняйл, або на*
дати військову допомогу сусідній державі. Отож, зазначає дослідник
лобізму Валех Рзаєв, систему психологічного впливу на людські го*
лови вдосконалювали століттями, втім, вона залишалась кулуарною.
І тільки у ХХ ст. лобізм пробрався із римських лазень та французьких
будуарів до парламентів, а з розвитком інформаційних технологій от*
римав невід'ємну нині частину — масштабні інформаційно*пропаган*
дистські кампанії, із залученням ЗМІ.

Існує чимало вітчизняних та іноземних ґрунтовних досліджень про
природу лобізму та особливо про інструментарій лобіювання інтере*
сів корпорацій. Натомість, проблема лобізму у сфері міжнародних
відносин досліджена ще недостатньо. Особливо закритою залишаєть*
ся тема «етнічного лобізму», — поодинокі публікації маємо хіба про
політичну публіцистику та журналістські розслідування.

Нині роль етнічного лобі та його вплив на міждержавні відносини,
можна сміливо стверджувати, щоразу посилюються. Так, нещодавно
у відносинах Польщі та Білорусі стався великий конфлікт, який то*
чився навколо ситуації із організацією «Спілка поляків Білорусі».
Згідно із заявами польського керівництва, влада Білорусі чинила
тиск на організацію з метою цілковитого контролю над нею. Нато*
мість в уряді Білорусі стверджували, що в організації відбувся розкол
через спроби деяких діячів провести нелегітимний з'їзд і змінити ке*
рівництво «Спілки». Європейський парламент у своїй заяві одноз*
начно став на бік Польщі й окремим пунктом зазначив звинувачення
— «репресії проти національних меншин». У цій ситуації МЗС Укра*
їни запропонувало посередництво для вирішення конфлікту. Але на*
віть у самій Польщі політичні сили по*різному оцінили справжні
причини цього конфлікту. Так, третя за представництвом у Сеймі кра*
їни партія «Самооборона» розцінила події як штучний конфлікт, до
якого країни підштовхують їхні патрони — США та Росія [1]. З іншо*
го боку, не переконливо, що позиція Польщі і рішення уряду заборо*
нити в'їзд до країни лідеру «Спілки», якого визнає Мінськ, але не
визнає Варшава, спричинена саме піклуванням про права поляків в
Білорусі. Тоді МЗС Білорусі у своєму коментарі зазначило: «Это наг*
лядный пример “заботы” польской стороны о своих соотечественни*
ках, проживающих в Беларуси /.../ Польская сторона явно делит бе*
лорусских поляков на “угодных” и “не угодных” для Варшавы. 

Естественно, что Польша, как суверенное государство, может отка*
зать во въезде на свою территорию любому иностранному граждани*
ну. Но какую реальную “угрозу для обороноспособности и общес*
твенной безопасности Польши” представляет доцент Гродненского
университета, бывший руководитель общественного объединения
“Союз поляков на Беларуси”? Скорее — Тадеуш Кручковский попла*
тился за свои политические взгляды и взвешенный подход к взаимо*
действию с властями Беларуси. 

Что, это и есть пропагандируемое Польшей право на свободу мне*
ния? Это и есть право на свободу передвижения? Это и есть подлин*
ная свобода контактов между людьми? А ведь польская сторона гово*
рила о “предпринимаемых ею усилиях для беспрепятственного обще*
ния граждан Беларуси и Польши” и “укрепления связей с Полонией”.

•НОВІ  АКЦЕНТИ 
ЗОВНІШНЬОЇ  ПОЛІТИКИ  
УКРАЇНИ:  ІНФОРМАЦІЙНО%
КОМУНІКАЦІЙНИЙ  АСПЕКТ

•ГРОШІ  БЕЗ  ПРОЦЕНТІВ  
І  ІНФЛЯЦІЇ

•В'ЄТНАМ — США: 
10  РОКІВ  ВІДНОСИН

•ПОШУК  ПРИЙНЯТНИХ  
МОДЕЛЕЙ  ВЗАЄМОВІДНОСИН
СУВЕРЕННОЇ  ДЕРЖАВИ 
І  МІЖНАРОДНИХ  ОРГАНІЗАЦІЙ

У рубриці
«ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА»:
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Запрет полякам на въезд в
Польшу — что, это и есть эти
усилия? Такими действиями
польская сторона явно пыта*
ется запугать членов Союза
поляков на Беларуси» [2].

На превеликий жаль, як зас*
відчила практика українського
керівництва, у нас часто*густо
взагалі не знають або ігнору*
ють чинник етнічного лобі у
двосторонніх відносинах. Ось
як вичерпно описав історію із
візитом президента Віктора

Ющенка до Туреччини у червні ц. р. український
журналіст кримськотатарського походження Ос*
ман Пашаєв: «Головний турецький месидж Ющен*
ко отримав від тамтешніх (тобто турецьких. —
Ред.) кримських татар. Ця тема настигала прези*
дента протягом трьох днів. Очевидно, що в україн*
ського керманича навіть з'явився умовний рефлекс
упродовж двох діб, бо в останній день — у Стамбулі
на зустрічі із діловими колами — Ющенко сам по*
рушив кримськотатарське питання… На жаль, за
три дні візиту не було жодної прес*конференції, або
підходу до журналістів. Тому всі деталі закулісних
розмов сторони залишили при собі. Подейкують,
що в промові турецького президента Сезера за зачи*
неними дверима була присутня дипломатично виві*
рена фраза, що розвиток україно*турецьких взає*
мин залежатиме від гармонійного вирішення проб*

лем кримських татар. Слід зауважити, що турецькій
стороні зовсім не хотілося б говорити на неприємні
теми. Лише збожеволівши, можна уявити, що Ту*
реччині, яка скута кіпрською, курдською та вірмен*
ською темами, для повного щастя не вистачає пуб*
лічного захисту кримських татар. Але політики в
Чанкає (урядовий район в Анкарі) не можуть від*
махнутися від кримськотатарської діаспори. 

За найскромнішими підрахунками там мешка*
ють 2–3 мільйони кримських татар (діаспора
стверджує, що не менше 5 мільйонів). Це мінімум
5% голосів на виборах. Додавши, що кримські тата*
ри живуть в найрозвинутішій частині Туреччини —
між двома столицями, вартість цих голосів збіль*
шується в кілька разів. А звідси і впевненість діас*
пори. 

Маленький приклад: кримськотатарські об'єд*
нання на своїх приміщеннях вільно вивішують по*
руч із червоним турецьким прапором, блакитний
прапор кримських ханів. 

Якби це дозволили собі якісь інші меншини, оче*
видно, що всі активісти опинилися б за ґратами, бо
за турецькими законами громадські організації не
мають права на публічний прапор. Але кримських
татар не чіпають. Надто міцний вплив вони мають
на внутрішню турецьку політику.

Без усіляких квот кримські татари опиняються в
будь*якому складі турецького парламенту або уря*
ду. В Кабінеті Реджепа Ердогана міністр фінансів
та голова комісії державного майна — кримські та*
тари. Вихідці із Криму завжди контролюють мерію
міста Ескішехір і дуже міцно представлені в регіо*
нальній владі Стамбула, Бурси та Конії/…/

Нові акценти 
зовнішньої політики

України: інформаційно�
комунікаційний аспект

Нові акценти 
зовнішньої політики

України: інформаційно�
комунікаційний аспект

Ігор СЛІСАРЕНКО,
кандидат філологічних
наук, доцент

* Продовження. Початок в № 6, 10 за 2005 рік.

*
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Нині діаспора міцніє. І все більше кримських та*
тар Туреччини починають публічно визнавати своє
коріння. Турецький аналог Порошенка — шоколад*
ний король Туреччини Сабрі Улькер родом із крим*
ського села Корбек (нині Ізобільне біля Алушти),
кримською татаркою є Айдан Шенер, яка відома
радянському глядачу по головній ролі у фільмі
“Корольок, пташка співуча”. 

Цей перелік зараз складається із сотень імен по*
літиків, артистів і спортсменів… Анкара, навіть ба*
жаючи, не може не озиратися на ці голоси… 

Схоже на те, що Ющенко не зрозумів ввічливих
запитань. Просто в тюркському світі запитання не
ставляться у лоб. Вони обережні, довгі, з багатьма
вибаченнями, але дуже зрозумілі для того, хто хоче
розуміти.

Ющенко ж, так само як і Кучма, поки не вбачає
політичних проблем у Криму. Для нього кримські
татари — лише вибагливі репатріанти, які встали в
чергу за землею. 

Президент, правда, сказав, що розуміє ці почуття.
Але Ющенко так і не дав відповіді на те, чи повер*
татиме Україна в Криму історичні назви міст та сіл,
чи ухвалюватиме забутий законопроект Безсмер*
тного про статус кримськотатарського народу, чи
легалізуватиме врешті*решт Курултай та Меджліс,
що демократизувало б як ці органи, так і весь крим*
ськотатарських політичний рух, який перебуває за
межами правового поля України. 

Можливо, президент не знає, що не встиг він в
ефірі пінчуківських телеканалів некоректно пора*
дити кримським татарам відмовитися від деклара*
ції про національний суверенітет (цей документ
Курултая був першою жорсткою відповіддю крим*
ських татар проросійським сепаратистам мешков*
ців), як турецькі кримці вже наступного дня знали
про цю пораду українського глави держави» [3].

Слід визнати, що сама Україна стала полем гри
без жодних правил для лобістських структур, що
реалізовують інтереси іноземних урядів.

Очевидно, найсистемнішими і найпотужнішими
є наступні лобі:

• російське, де лобізм поєднаний із відвертим до*
мінуванням самого російського керівництва та ве*
ликих корпорацій (наприклад, «Газпром») у проце*
сі прийняття державних рішень в Україні;

• ізраїльське;
• ізраїльсько*американське, коли інтереси обох

країн щодо України як об'єкта своєї політики збіга*
ються;

• американське, що здійснюється в межах т. зв.
«публічної дипломатії».

Варто зазначити, що до спроб створити власне
етнічне лобі — ще не системно, але все ж регуляр*
но — вдаються й інші країни. Це, наприклад, стосу*
ється недавньої практики румунського керівниц*

тва видавати паспорти своєї держави мешканцям
Чернівецької області. Ось як описувала ситуацію
місцева газета: «За словами ж нового генерального
консула Румунії в Чернівцях Ромео Сендулеску,
призначеного на посаду 21 листопада цього року,
румунське законодавство передбачає отримання
подвійного громадянства/…/ Генеральний консул
заявив, що Румунія нікого не боїться, ні на кого не
хоче нападати і не хоче інших територій, окрім тих,
які має, оскільки непорушність кордонів у післяво*
єнній Європі визначена ще Гельсінським пактом.
Залишилося лише декілька технічних проблем, які
поки що обговорюються. Якщо ж вони не будуть
вирішені, то для врегулювання існують міжнарод*
ні інстанції. Він відмовився коментувати останню
заяву міністра закордонних справ України Анато*
лія Зленка, який закликав Захід призупинити про*
цедуру прийняття Румунії до НАТО через її тери*
торіальні претензії до сусідів і, зокрема, до Украї*
ни» [4].

Водночас сама Румунія протестувала проти зако*
ну, ухваленого в Угорщині, про статус закордонно*
го угорця, в якому румунське керівництво вбачало
зумисну політику на посилення угорського сепара*
тизму в Румунії.

Отож, навіть побіжний огляд недавніх подій ок*
реслює складну і суперечливу проблему, з якою у
тій чи іншій мірі стикаються багато держав. А Укра*
їна, про що йтиметься далі, і поготів.

За словами відомого американського спеціаліста
з ПР Нурдогана Рігеля, «етнічний лобізм — найне*
безпечніша форма лобізму у США». І це не здаєть*
ся перебільшенням, оскільки часто діяльність ло*
бістських груп спрямована на виконання конкрет*
ного замовлення іноземного уряду, чиї інтереси мо*
жуть не збігатися, а то й суперечити національним
інтересам.

Історія США після Другої світової війни дає чи*
мало прикладів на користь такого висновку. Коли
1956 р. Ізраїль разом із Британією та Францією
розпочав агресію проти Єгипту, президент Д. Ай*
зенгавер був упевнений, що Ізраїль навмисно приу*
рочив війну до президентських виборів у США,
розраховуючи, що це «перешкодить йому діяти
всупереч інтересам Ізраїлю через страх втратити
голоси євреїв». Азенгавер писав тоді своєму близь*
кові другові: «Я дав пряму вказівку державному де*
партаменту, щоб вони повідомили Ізраїлю, що ми
будемо чинити так, наче в Америці взагалі немає
євреїв» [5]. Також Айзенгавер наполягав пізніше,
щоб США фінансували будівництво Асуанської
ГЕС у Єгипті, але, за свідченням його помічника
Шермана Адамса, це було відкинуто «потужним і
добре організованим проізраїльським лобі конгре*
су, яке завжди було могутнім і впливовим» [5, с. 267].
Схоже, президент Айзенгавер був чи не останнім
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принциповим державним діячем, який не корився
ізраїльським інтересам, мало того, публічно висту*
пав із осудом: «Чи можна дозволяти країні, яка
здійснила агресію і окуповує чужу територію, поп*
ри осуд цих дій ООН, самій визначати умови виво*
ду окупаційних військ?» [5, с. 268].

Одразу після закінчення його президентської ка*
денції в 1960 р. відомий автор Альберт Лілієнталь
писав міністру юстиції США: «Будь ласка, порадь*
те містеру Ніксону не робити спроб змагатися із
містером Кеннеді (Ніксон і Кеннеді були кандида7
тами у президенти. — Ред.), обіцяючи Ізраїлю зро*
бити для нього більше ніж те, що демократи вже
обіцяли сіоністам. Як я раніше зазначав у листі до
Ніксона, це матиме смертельні наслідки для націо*
нальних інтересів США» [5, с. 273].

На загальне переконання, найбільшим і найвпли*
вовішим в Америці лобістом є організація «Амери*
кансько*Ізраїльський комітет громадської діяль*
ності» (AIPAC). Напрямок діяльності цієї структу*
ри — забезпечити зміцнення відносин між США і
Ізраїлем, збільшити безоплатну американську фі*
нансову, технологічну та військову допомогу Ізраї*
лю, «використовувати всю державну міць США
для захисту прав громадян єврейської національ*
ності в різних країнах світу». 

Ізраїльське лобі в США користується такими ме*
діа*гігантами, як телеканали NBC и CBS, газетами
New York Times та Washington Post. Воно підтримує
проізраїльські лобістські структури в інших краї*
нах, як зазначає В. Рзаєв, «здійснюючи необхідні
заходи для представлення інтересів великих фінан*
сово*промислових груп». Традиційно ізраїльське
лобі відіграє провідну роль у Демократичній партії,
а від часу президентства Дж. Буша — і в Республі*
канській. 

Але навіть такі міцні позиції в американському
істеблішменті та опір будь*яким спробам розсліду*
вання наприкінці 2004 р. не врятували AIPAC від
гучного шпигунського скандалу. 

«В октябре обвиняемый в шпионаже сотрудник
Пентагона Лоуренс Франклин признался в переда*
че Израилю секретных данных, в частности, под*
робностей операций американских войск в Ираке».
Обвинение сразу по пяти пунктам было предъявле*
но Лоуренсу Франклину еще в июне с. г. Он сразу
чистосердечно признался в передаче полученной
им в Пентагоне секретной информации сотрудни*
кам израильского посольства в США и членам
AIPAC. В частности, Лоуренс Франклин рассказал,
что встречался с заведующим политическим отде*
лом израильского посольства в Вашингтоне Нао*
ром Гиломом и представителями AIPAC Стивеном
Розеном и Китом Вайссманом, в период с 2002 по
2004 год снабжая их секретными данными. По сло*
вам Лоуренса Франклина, он рассчитывал на то,

что Стивен Розен и Кит Вайссман с их связями в
Совете национальной безопасности США сумеют
как*то повлиять на тех, кто принимает решения в
Вашингтоне. 

58*летний Лоуренс Франклин проработал в Пен*
тагоне около 20 лет, долгое время был референтом
бюро по проблемам Ближнего Востока и Южной
Азии в управлении разведки при министерстве
обороны США. Три года назад его перевели в поли*
тический отдел Пентагона, и в скором времени он
должен был уйти на пенсию. По данным газеты
Washington Post, за годы работы в минобороне США
Лоуренс Франклин, не занимавший никаких высо*
ких постов, оброс большими связями, в частности,
был близко знаком по меньшей мере с двумя высо*
копоставленными чиновниками Пентагона еврей*
ского происхождения — Полом Вульфовицем и
Дугласом Фейтом. 

Приговор Лоуренсу Франклину будет оглашен
20 января 2006 года. Что касается Стивена Розена и
Кита Вайссмана, то судебные слушания по обвине*
нию их в преступной деятельности, угрожающей
государственной безопасности США, начнутся 3
января 2006 года. Но сотрудники AIPAC свою вину
полностью отрицают. Ссылаясь на источники в
ФБР, Washington Post сообщила, что ожидаются
аресты других подозреваемых по этому делу» [6]. 

На мало не одностайну думку аналітиків, зовніш*
ньою політикою США керує саме етнічне лобі в
Конгресі та президентській адміністрації. Отож, до*
речно поставити питання: чи існує там українське
лобі?

Українське лобі у США швидше мертве,
ніж живе

Такий діагноз у статті «Хто і як працює в Амери*
ці на Україну» поставили а англомовному виданні
української діаспори в США The Ukrainian Weekly
доктор Тарас Кузьо та Орест Дейчаківський, заяв*
лений як «старший штатний радник при американ*
ській Гельсінській комісії» у Вашингтоні. І це, як не
прикро, не полемічна думка, а вже чергова конста*
тація очевидного.

Катастрофічне падіння впливу українських діас*
порних організацій в США стрімко відбувалося від
1994 р., у рік, коли, мабуть, востаннє вони змогли
мобілізувати велику кількість американців із укра*
їнським корінням на протести. Тоді вони домогли*
ся, щоб щойно обраного президентом Леоніда Куч*
му приймали із державними почестями, а не з офі*
ційним візитом. Як вирішила американська сторо*
на (діаспора переконувала, що це принизливий ста*
тус для глави Української держави після державно*
го візиту до США російського президента Б. Єль*
цина; цікаво, що коли у квітні ц. р. Віктора Ющен*
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ка приймали у США із «офіційним візитом», ніхто
вже на це не нарікав). А потім діаспора влаштувала
масштабні і довготривалі протести із пікетування*
ми, заявами і т. д. проти показу на телеканалі Сі*Бі*
еС скандального фільму під назвою «Потворне об*
личчя свободи» про буцімто зростання антисемі*
тизму в Україні. Тоді діаспора влаштувала протес*
тну кампанію не гіршу ніж індійська акція непоко*
ри британським колонізаторам. Офіси Сі*Бі*еС по
всій країні були не просто пікетовані, а паралізова*
ні зливами обурених телефонних дзвінків і факсів.
Боси телеканалу змушені були приймати численні
делегації. Від конгресменів зажадали підняти пи*
тання на Капітолійському пагорбі. Українські аме*
риканці закликали бойкотувати товари компаній,
які на своє нещастя спонсорували програму. Сі*Бі*
еС перелякалося не на жарт і змушене було пові*
домляти про ці протести. Перелякалися і «герої»
фільму, зокрема, горезвісний рабин Я. Дов Блайх,
який виправдовувався, що його брехливі просторі*
кування у фільмі були «вибірково вилучені із кон*
тексту».

Але вже через рік організація «Український на*
родний союз» (UNA) зачинила своє відділення у
Вашингтоні, фактично, скоротивши єдиного пра*
цівника, який опікувався зв'язками із Конгресом і
Білим Домом. А зекономлені гроші пішли на газету
УНА «Свободу», вже тоді маргінальне видання (а
нині, на жаль, просто примітивне, де поверхові ре*
портажі із України перемішані із убогою пропаган*
дою політики Дж. Буша, зокрема, війни в Іраку),
читачами якого були літні люди, які за життя в
Америці так і не вивчили англійської мови.

Ось яку невтішну констатацію стану справ зробив
дописувач «Свободи» у 2003 році: «Застій» в нашо*
му діяспорному громадському житті, який завважу*
ється на кожному кроці. Однак найбільший його
вияв маємо в нечисленній участі в усіх майже на*
ших імпрезах, в слабкій активності поодиноких на*
ших організацій, навіть коли вони загальновідомі та
популярні. Ось ідемо на цікаву доповідь молодого
науковця з України, а на залі є дослівно зайнятих 12
місць. Ось заініціювала одна з жіночих організацій
зустріч з ціллю зібрати гріш на добру громадську
справу і... з'явилося тільки декілька учасниць, яких
датки далеко не збільшили приходу на ту справу…
Погляньте тільки на світлини з одних чи інших збо*
рів, провідних осіб чи активних членів. Це, звичай*
но, особи ніяк не молодого віку, а переважно такі,
що давно переступили півстолітній поріг. Що роби*
ти? Як відмолодити нашу громаду та зацікавити її
усіми проявами громадського життя? І не менш
прикрим є для нас, журналістів*українців, коли ба*
чимо членів української спільноти в США, які пого*
ловно тримають в руках “Новоє руское слово”, а не
одну з нечисленних українських газет, і тим не ма*

ють інформацій, що відбудеться в нашій громаді...
Погляньте тільки на сторінки кожного числа “Сво*
боди” із посмертними повідомленнями. А під ними
— ряди імен нащадків, які вказують на те, що вони
вже не належать до нашої спільноти, і їх не можна
буде ніяк “притягнути” до праці в нашій громаді та
до участи в її культурних імпрезах, в її школах чи
молодечих організаціях, коли українська мова та
українське життя є для них чужі. Цей відплив на*
щадків еміграції після Другої світової війни є пос*
тійним… “Четверта хвиля” наших поселенців (тоб7
то ті, хто переїхав після розпаду СРСР. — Авт.) має
свої шляхи життя, які ми часто не розуміємо і не
схвалюємо. А ми, поселенці після Другої світової
війни, з Божої волі відходимо, й усіх нас переслідує
тепер питання: «Як заповнити чим скоріше порожні
місця у нашій громаді?».

Так, смерть невблаганна. І йдуть у вічність ті, хто
у 1960*их брав участь у мільйонних маршах україн*
ців у столиці Вашингтоні, зважати на які власною
участю мав уже згадуваний президент Д. Айзенга*
вер. Наступні після них покоління вже практично
асимільовані, прагнуть бути «стовідсотковими аме*
риканцями», і навіть, беручи участь у діаспорних
справах, часто*густо бояться опинитися під підоз*
рою у «подвійній лояльності» (double loyalty), тоб*
то відданості іншій — неамериканській — державі.

Інша причина занепаду, як стверджує доктор Ро*
ман Барановський, — боротьба за владу в україн*
ських організаціях, зокрема, в Українському Кон*
гресовому Комітеті Америки, яка розпочалася ще
десятиріччя тому. Причиною було, як пише д*р Ба*
рановський: «з одного боку — партійна монополіза*
ція громадського життя, з іншого — намагання опо*
зиції утвердити демократичні принципи в громад*
ському житті. Йшлося не про наше негативне став*
лення до УККА, а про потребу оздоровити громад*
ське життя, поставити його на шлях демократиза*
ції». Він цитує іншого автора — Антіна Драґана:
«Конфлікт в УККА, як і ряді інших подібних подій
на нашому терені та в інших теренах, зводиться до
одної короткої і ясної формули: партократія верзус
демократія: влада партії проти влади народу». І зак*
ликає: «Провід громади повинен перейти в руки не*
партійців, які стоять на демократичних принципах
і для яких гаслом у їхній діяльности буде “патріа”, а
не “партія”!» 

На переконання цих та інших авторів, владу в ді*
аспорних організаціях узурпували корисливі полі*
тикани, які ще й переслідують незгодних! Ось лише
кілька штрихів до їхнього колективного портрету.

2004 р. із уже згаданої «Свободи» читачі змогли
дізнатися, що згідно з вироком суду високопосадо*
вець Українського Народного Союзу Йосиф Бін*
чак, «котрий сам визнав свою провину — викраден*
ня від цієї установи грошей, — отримав до трьох ро*
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ків тюремного ув'язнення в штаті Нью*Джерсі і
водночас /…/ має сплатити УНСоюзові 570 тис.
доларів». Громадівські гроші — понад півмільйона
доларів — Бінчак програв у казино.

Того ж 2004 року, писала газета, «Суд штату Ога*
йо виніс у четвер вирок почесному консулові Укра*
їни в США Андрієві Футею /…/ штрафними сан*
кціями у розмірі 1 тис. доларів та встановив для
Футея 6*місячний випробувальний термін за співу*
часть у підкупі високого посадовця. Андрій Фу*
тей/.../ упродовж 1990*х років працював помічни*
ком тодішнього губернатора штату Джорджа Вой*
новича. У своєму заключному слові перед вироком
суду Футей сказав: “Мені дуже соромно…” Андрій
Футей — один із активістів української громади у
штаті зі значною кількістю українців. Декілька мі*
сяців тому він ініціював створення комітету “Укра*
їнці за Буша” на підтримку передвиборчої кампанії
чинного президента США».

Звертає увагу й та обставина, що працював засуд*
жений на Войновича, нині сенатора, одного із оді*
озних активістів т. зв. ізраїльського лобі. Минулого
року Войнович був серед ініціаторів ухвалення
сумнозвісного «Акту про глобальний звіт про анти*
семітизм», проти ухвалення якого виступав навіть
Держдеп США, доводячи, що цей упереджений за*
кон ще більше підірве довіру до США у світі. 

На іншого ізраїльського лобіста — конгресмена
Сандера Левіна (він, зокрема, «відзначився» зако*
нопроектом про недопущення створення палестин*
ської держави) — працює голова Українського Кон*
гресового Комітету Америки Михайло Савків. При
кожній публічній нагоді останній вихваляє Левіна
як «щирого приятеля українців». І це тоді, коли са*
ме завдяки старанням Левіна та його спільників у
Конгресі із резолюції 2003 р. було вилучено визна*
чення Голодомору 1932–1933 рр. як Геноциду укра*
їнського народу!

Отож, цілковитий провал намагань добитися від
Конгресу та Сенату США резолюцій про визнання
Голодомору 1932–1933 рр. Геноцидом українського
народу не випадковий: «приятель українців» і пат*
рон Савківа Сандер Левін свідомо не допустив та*
кого пункту до резолюції Конгресу, а проект резо*
люції Сенату авторства Бена Кемпбелла із визнан*
ням Голодомору геноцидом зумисно заховали в
шухляду голови комітету Діка Лугара, який потім
розповів, що «забув» про законопроект. Згодом
тихцем прибрали із вебсайту англомовної газети
The Ukrainian Weekly заклик до українців «врятува*
ти законопроект Кембелла»...

Хто такий цей М. Савків? З офіційної версії біог*
рафії, поданій у тій самій «Свободі», дізнаємося,
що після університету він пропрацював аж п'ять
років фінансовим асистентом у приватному секто*
рі, а «в 1996 році приїхав до Вашингтону, щоб очо*

лити Українську національну інформаційну служ*
бу». Як твердить Савків, це його стараннями у 1997
році була створена «Конгресова українська група»
(Congressional Ukrainian Cаucus) із членів Конгресу,
які буцімто «сприяють взаєминам між Україною та
Америкою в законотворчій та економічній галузі».
Результатів діяльності цього «кокусу» жодних, але
хто головує в ньому? Той самий Левін! Виникає за*
питання, а яка практична вигода Левіну від цього?
Відповідь проста: його обирають до Конгресу від
штату Мічиган, де історично дуже чисельна україн*
ська громада. От Савків і допомагає Левіну надури*
ти виборців наскрізь фальшивим іміджем «прияте*
ля українців»? Невже Савків робить це задурно,
«по*дружньому»? Не віриться. Адже боротьба за
місце в Конгресі — це змагання грошових мішків, і
кожна виборча кампанія в одному*єдиному окрузі
вартує мільйони доларів. 

2005 р. Савків із якоюсь Марійкою Дупляк надіс*
лав листа — «від усієї української громади» — на
підтримку горезвісним Й. Зісельсу та Я. Дов Блай*
ху! Знову виникає запитання, чи задурно розпису*
ється він «від усієї громади» в любові до подільни*
ків Суркіса?

Листи «обурених» із вимогою «покарати» у най*
гірших сталінських традиціях не є чимось новим
для нинішніх функціонерів «діаспорних організа*
цій». 2001 року Оксана Соколик, заступник прези*
дента Світового конгресу українців, та Ярослав Со*
колик, зазначений як «багатолітній генеральний
секретар» того ж конгресу, у вірнопідданському
листі до консула (видрукуваний в «Урядовому
кур'єрі») гудили північноамериканську групу під*
тримки комітету «Україна без Кучми». І парочка
Соколиків була обурена через протести українців
проти режиму Кучми на вулицях Торонто. Ба, біль*
ше: Соколики просили українського генконсула
«передати Президенту України, що в Україні є всі
демократично*правові умови».

Ось так плазували ватажки громади перед режи*
мом Кучми*Медведчука! На халяву? Навряд чи
можна повірити, що ці ласі до влади страждають
уродженим кретинізмом…

У своїй статті Т. Кузьо та О. Дейчаківський наво*
дять перелік фондів і осіб, які, як вони заявляють,
«працюють на Україну». Чесніше сказати — «хо*
чуть заробити на Україні».

У переліку знаходимо Адріана Каратницького із
організації «Дім Свободи» (Freedom House) та На*
дю Дюк із «Фонду підтримки демократії» (National
Endowment for Democracy). «Дім Свободи» оскан*
далився ще 1995 р., коли його функціонери нагоро*
дили своєю премією Л. Кучму — «за розвиток де*
мократії» (нагородження не скасували і дотепер).
Що ж до персоналій, то вичерпно про них написав
журналіст Володимир Скачко, спеціаліст із так
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званих «грантоїдів» (зауважимо, жоден із фігуран*
тів статей В. Скачка не звернувся із спростуван*
ням): «на дармовых подачках “для демократии в
Украине” расцвела целая группировка деятелей
здесь и за океаном, во взаимное благо использовав*
ших “откатные” технологии “окучивания” грантов.
По знакомой методе: чем больше были гранты, тем
больше “откаты” — суммы, которые под разным
предлогом возвращались назад в Америку гранто*
дателям, но якобы оприходовались грантоедами в
Украине. Размах откатов поражал — до 50%. А от*
сюда и размеры этих грантов — в миллионах дол*
ларов: чем больше выпросят у наивных американ*
ских фондов, меценатов и спонсоров, тем больше
получат в свое шкурное пользование распорядите*
ли. И отсюда же вся эта бурная имитация деятель*
ности грантоедов два*три предыдущих года: они и
по стране разъезжали, и семинары всевозможные
проводили, программы обучения якобы внедряли,
и списки по любому поводу от “разведенных” и об*
манутых ими коллег*журналистов или политиков
собирали. 

Потом “лафа” внезапно кончилась, а отработан*
ная схема угрожала в одночасье рухнуть: в США
многие поняли, что происходит на самом деле. Но,
похоже, там никто не захотел раздувать скандалов,
как это уже было в Украине несколько лет назад,
когда сменили зарвавшееся и проворовавшееся ру*
ководство практически всех фондов (от соросов*
ского “Возрождения” до “Евразии”) и просто сме*
нили по*тихому самых рьяных «борцов за украин*
скую демократию» (почему*то, к примеру, лиши*
лись своих должностей Адриан Каратницкий и На*
дя Дюк...)».

Але, як виявилося, п. Каратницький успішно зас*
нував інший проект під назвою «Помаранчеве ко#
ло», презентація якого відбулася якраз під час при*
їзду В. Ющенка у серпні ц. р. Про майбутню діяль*
ність «кола» сам організатор розповів дуже повер*
хово: «Ми створили цю бездохідну фундацію, щоб
підтримати українську демократію. Тут об'єднали*
ся видатні діячі від політики, бізнес*еліти, відомі
громадські діячі, яскраві особистості США, Канади
і Європи. Це ті люди, які щиро хочуть допомогти
зміцненню міжнародного іміджу України в світі,
підтримати інтеграційні процеси входження Украї*
ни в Європейський Союз і ширшу демократичну
світову спільноту. Це віддзеркалення основних
принципів Майдану. 

— Які люди ввійшли до складу фундації? Чи є відо7
мі імена? 

— Так. І дуже багато. Це Колен Павел, Меделін
Олбрайт, Збіґнєв Бжезінський, Віталій Кличко,
Жерард Депардьє, Адам Міхнік, Емма Баніно, Ру*
дольф Джуліяні та багато*багато інших провідних
діячів зі світовим іменем. 

— Знаю, що ініціятива заснування цієї фундації
належала Вам, пане Андріяне, і коріння Вашого роду
— в Україні. Чи дістав цей проект підтримку на
батьківській землі? 

— Так, звичайно, і найперше — в Президента Вік*
тора Ющенка. На адресу “Помаранчевого кола” від
Віктора Андрійовича надійшов лист*підтримка іні*
ціятиви щодо збереження і поширення цінностей
Помаранчевої революції. Також цей проект дістав
підтримку від Юлії Тимошенко, Бориса Тарасюка,
Олега Рибачука та інших яскравих провідників,
патріотів України. 

— Де зареєстрована фундація і якими коштами
буде управляти? 

— Як я вже говорив, “Помаранчеве коло” — це ко*
аліція цивільних, культурних, підприємницьких ді*
ячів США, Канади і Европи. Зареєстрована в США
і збудована на групі волонтерів, які добровільно бу*
дуть працювати задля поширення демократичних
процесів в Україні. Коли повністю буде сформова*
на група, наші бюра і представники працюватимуть
в Нью*Йорку, Канаді, Брюсселі та Україні. Річний
бюджет налічуватиме приблизно 1,5 млн доларів.
Ми будемо провадити конференції, зустрічі, пуб*
лічні виступи, співпрацювати з журналістами, ви*
давати книги, редагувати статті, проводити круглі
столи і дискусії, ретельно аналізувати всі процеси,
що відбуватимуться за демократичних ініціятив»
[7]. Запитаймо тепер: чи не виявиться «Помаранче*
ве коло» «помаранчевим лохотроном»?

Президент Світового конгресу українців Ас*
кольд Лозинський так ностальгічно згадував ми*
нулі часи в інтерв'ю «Громадському радіо» у 2003
р.: «Згідно із твердженням американського прези*
дента, покійного вже бувшого президента Ніксона,
він твердив, що другий найсильніший лобі, най*
краще організований в Вашингтоні — це україн*
ський, після єврейського. Проблема є інколи, що
коли ті інтереси не завжди синхронізовані є, вони
не сходяться, то тоді українська справа програє.
Наприклад, у багатьох випадках, американське
становище, наприклад, на Близькому Сході вик*
лючно кон'юктурне, то є під впливом ізраїльського
лобі, і воно не співпадає з інтересами в цьому ви*
падку України».

Дуже відверте зізнання. Залишається тільки ре*
зюмувати: «українська справа програє», бо функці*
онери діаспорних організацій лягли під «найсиль*
ніше лобі». Цю версію підтверджує також розпо*
відь Посла України в США Юрія Щербака ще
1997 р.: «Лобі номер один в Америці — єврейське,
номер два — вірменське, третє, очевидно, грецьке
(оглядачі також називають серед потужних етніч*
них лобі турецьке, іранське (прошахське, тобто во7
роже до нинішньої ісламської республіки, а віднедав7
на і Китаю, Кореї, а найслабшим, попри фінансові
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ресурси, — арабське. — Авт.). Яке наше лобі? Фор*
мально вважається, що в Америці є мільйон україн*
ців, а фактично, можливо, тисяч 750... Нині лобі в
Конгресі ми створюємо за допомогою конгресмена
Фокса. Що цікаво — він глава єврейської фракції в
Конгресі США. Але Фокс із Філадельфії, а кон*
гресменом став завдяки голосам українців. У верес*
ні (1997 р. — Ред.) ми будемо традиційно проводи*
ти в Конгресі День незалежності України. Сподіва*
ємося, що чоловік 40–50 до фракції запишуться, ба*
гато є залежних конгресменів, сенаторів, особливо
із Нью*Джерсі, Нью*Йорка. Яка буде ефективність
цього лобі — побачимо» [8].

Очевидно, що жодні сподівання не здійснилися.
Мало того, українське керівництво і далі залиша*
ється (чи хоче залишатися?) у полоні порожніх обі*
цянок, зокрема, щодо скасування горезвісної по*
правки Джексона*Веніка ще від 1974 року, яка ви*
магала від СРСР дозволити т. зв. «єврейську еміг*
рацію».

Те, що не можуть збагнути (чи бояться вислови*
тися відверто?) українські посадовці, вичерпно
описав український журналіст у статті «Тавро
Джексона*Веніка» ще кілька років тому: «Тот факт,
что США упорно не желают отменять поправку,
может показаться странным. Ведь в странах СНГ
притеснения евреев нет, тоталитарный шовинизм
остался в прошлом, а новые отношения между Аме*
рикой и этими странами требуют новых правил.
Однако после 1991 года Штаты открыли для себя
новое значение этой поправки. Дело в том, что офи*
циально США провозглашают свободу торговли во
всем мире (идеал “свободного рынка”), а поправка
Джексона*Вэника позволяет красиво обходить это
положение. Поэтому, если вдруг понадобится за*
щитить отечественного производителя, Штаты мо*
гут просто оставить в силе действие поправки. Так
что гораздо выгоднее каждый год рассматривать
этот вопрос, чем отменить поправку раз и навсегда.
А для полного “стереоэффекта” в США придумали
новое объяснение существования поправки. Ока*
зывается, теперь Украина, кроме обеспечения им*
миграционных свобод, должна выполнить ряд дру*
гих требований. Законопроет о постепенной отмене
поправки был внесен в Конгресс еще в марте прош*
лого (2002. — Ред.) года. Но уже тогда его инициа*
торы увидели несколько возможных требований к
Украине. Это обеспечение свободы вероисповеда*
ния, решение вопросов реституции, проблем дем*
пинга металлопродукции, проведение экономичес*
ких реформ и свободных парламентских выборов.
И хотя в самом документе никаких условий не бы*
ло, отсутствие позитивного результата свидетельс*
твует об их негласном существовании. Тем более,
что позже начался конфликт с “Кольчугами”, а его,
очевидно, можно истолковать как угрожающий ин*

тересам Израиля, поэтому американцы и решили
подождать» [9].

Коли Ізраїль — понад усе… 
Від початку президентства Віктора Ющенка ізра*

їльські лобісти вперше отримали високі державні
посади. Передусім, це донедавна колишній міністр
транспорту та зв'язку України та кум Ющенка Єв*
ген Червоненко — голова опікунської ради «Всеук*
раїнського єврейського конгресу» (керівник — го*
резвісний ділок із кримінальним минулим і сумнів*
ним сьогоденням В. Рабинович), віце*президент
«Євро*Азіатського єврейського конгресу» — разом
із Й. Зісельсом та О. Машкевічем, олігархом із Ка*
захстану. У програмі конгресу прямо зазначено зав*
дання: «Поддерживать Израиль, выступать на сто*
роне Еврейского Государства в международном со*
обществе» [10].

Так, у 2004 р. провідна британська газета The In7
dependent повідомила про розслідування правоохо*
ронними органами Бельгії діяльності трьох мільяр*
дерів, які облаштувалися в Британії, за підозрою у
відмиванні грошей:

«Трое проживающих в Лондоне олигархов из Ка*
захстана, которые, надо понимать, вложили боль*
шие средства на фондовой бирже британской сто*
лицы, оказались объектами расследования бель*
гийских властей по подозрению в отмывании денег.
Паток Чодиев, Александр Машкевич и Алиджан
Ибрагимов — малоизвестные миллиардеры. Эти
олигархи, которых коллективно именуют Троицей,
являются самыми последними из тех, кто приехал в
Великобританию из России и других стран Содру*
жества независимых государств (СНГ), чтобы от*
сюда руководить своим бизнесом. Эта Троица, ин*
тересы которой охватывают весь мир, сделала сос*
тояния в Казахстане в горнорудном, нефтегазовом
и банковском секторах. Газете The Independent on
Sunday впервые стало известно о визитах в Лондон
этой Троицы в 2001 году. В то время один из бизнес*
менов сказал: “Они вложили в Лондоне 20–30 млн
английских фунтов стерлингов и хотят создать
здесь свою базу”. В предшествовавший их появле*
нию здесь год Национальная служба криминаль*
ной разведки (National Criminal Intelligence Service,
NCIS) посвятила этой Троице целую главу своего
секретного доклада об организованной преступнос*
ти в России. Однако представитель по связям с об*
щественностью Генеральной прокуратуры Бельгии
в Брюсселе сказал: “Все трое являлись объектами
расследования по подозрению в отмывании денег.
Их дело передано Генеральному прокурору, и мы
ожидаем, что в ближайшие несколько недель это
дело будет передано в суд. В мае 2001 года бельгий*
ский судья вынес этой Троице обвинительный при*
говор в деле об отмывании денег путем покупки за*
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городного имения в окрестностях Ватерлоо. Деньги
“имели криминальное происхождение”. Эта Трои*
ца, как подозревают, причастна к предпринятой в
последние недели попытке зарегистрированной в
Голландии компании Arduina Holdings поглотить
компанию Emperor Mining. Эта последняя, зарегис*
трированная на австралийской фондовой бирже,
имеет золотодобывающую шахту на о*вах Фиджи.
В результате давления регулирующих органов ком*
пании Arduina Holdings пришлось раскрыть некото*
рые подробности о своих владельцах. Троицу на
прошлой неделе отыскали в списках акционеров и
компаньонов, а в качестве их юридического адреса
был указан следующий: Сейнт Джеймс стрит (St.
James Street), дом 16, 3*й этаж (в центральной части
Лондона). По этому же адресу зарегистрирована и
управляющая компания Alferon Management, имею*
щая тесное отношение к Троице. Член парламента
Норман Лэмб (Norman Lamb), заседающий в Спе*
циальном комитете по финансам, сказал: «Судеб*
ное преследование, возбужденное в Бельгии, следу*
ет воспринимать очень серьезно. Я сделаю запрос
Министру внутренних дел относительно того, не
занимались ли они расследованиями в отношении
богатств олигархов, и не существует ли в прави*
тельстве озабоченности в связи с этой быстрорас*
тущей тенденцией» [11].

Утім, навіть у самій єврейській громаді не мають
ілюзій щодо Машкевіча: “Некоторые критики ут*
верждают, что Машкевичу роль еврейского лидера
больше нужна как страховой полис: его новое поло*
жение общественного деятеля международного
уровня, связанного с мировым еврейством, может
защитить его от неприятностей в случае изменения
в Казахстане политического климата. “Некоторые
покупают себе охранные фирмы за три миллиона
долларов, он купил себе Евро*Азиатский еврей*
ский конгресс”, — сказал на условии анонимности
видный иностранный еврейский лидер, приведя
сумму, которую, как говорят, Машкевич к сегод*
няшнему дню потратил на конгресс» [12].

Психологічний портрет (якщо не психічний діаг*
ноз) колишнього міністра Червоненка яскраво
ілюструють такі його власні сентенції. На обкладин*
ці часопису «Галицькі контракти» у квітні ц. р. Чер*
воненко позував із автоматом у руках. І говорив та*
ке: «Не розказуватиму, кому й куди я вставляв піс*
толет… Після того, як я розповів у пресі про те, що
ми були готові воювати, мене почали критикувати,
мовляв, яке він мав право збирати озброєні загони,
звідки в нього автомати. Вони в мене легальні, пода*
ровані делегацією дружньої країни (Ізраїлю? —
Ред.). Ті, хто захоче зі мною розібратися силою, ма*
ють розуміти, що отримають чергу у відповідь».

Навіть після того, як Червоненка відправили у
відставку, він самовпевнено заявляв, що залишить*

ся в уряді. Тоді ж, на прес*конференції, він бовкнув
і таке: «Мені залишилося зробити обрізання, згідно
з моєю релігією, бо я пообіцяв всій синагозі, що
зроблю обрізання, коли Ющенко стане президен*
том» [13]. Мотиви такої екстравагантної, м'яко ка*
жучи, поведінки пояснила краянка Червоненка Т. Ко*
робова: «А с Червонцем, так и вообще интимная ис*
тория. Он, Червонец, сообщил нам надысь: всей си*
нагоге обещал — сделать обрезание после победы
Ющенко. Не, ну не надо лишних вопросов: почему
он раньше не осуществил эту полезную религиоз*
но*гигиеническую процедуру. Просто Женя рань*
ше был истовый украинец, как теперь он неисто*
вый еврей. И нынче не только вся синагога — весь
мир через УП (“Українська правда”. — Ред.) свиде*
тель, чем намерен Червонец ознаменовать главную
победу своей бизнес*жизни. Он к обрезанию гото*
вится, а тут раз — правительство летит, все и.о. В
такой нервной обстановке не ходят на святое дело.
Ну как сломать человеку кайф? Тем более, что вся
синагога на стреме! Поэтому переназначение Чер*
вонца в министры транспорта должно непременно
состояться, и будет означать, что Виктор Андрее*
вич с благодарностью принимает ошметок крайней
плоти Червонца, как знак высоких чувств, предан*
ности и верности данному слову» [14].

На посаді міністра Є. Червоненко публічно виго*
лошував відверто шовіністичну сентенцію: «Я ни*
когда не забываю, что пока существует Израиль,
свобода еврейского народа будет всегда сильнее и
значимее любых международных проблем и кон*
фликтов» [15]. При повному мовчанні вітчизняно*
го МЗС він дозволяв собі вільно керувати україн*
ською зовнішньою політикою. «Говоря о проблеме
мира на Ближнем Востоке, Евгений Червоненко
отметил огромную роль Израиля в этом процессе,
подчеркнув необходимость поддержки Украиной
его усилий в борьбе с терроризмом. “В начале нояб*
ря планируется визит Виктора Ющенко в Израиль,
и это будет шагом поддержки усилий этой страны в
борьбе с терроризмом на Ближнем Востоке”, —
констатировал Евгений Червоненко» [16]. «Кілька
місяців тому причепився в туалеті парламенту до
Василя Червонія (нині глава Рівненської обласної
держадміністрації. — Ред.), посміхається Черво*
ненко. — «Я засунув його голову в раковину і ска*
зав: «Ще одне погане слово про Ізраїль і я тебе ро*
зірву», — описує кореспондент американського єв*
рейського агентства JTA [17].

Аж до останнього дня перебування на посаді мі*
ністра Є. Червоненко «відзначався» участю у скан*
далах. Чи не найгучнішим стало роздмухування іс*
торії навколо повідомлення про побиття учня єв*
рейської єшиви. Після того Верховна Рада України
підтримала запит народного депутата України, го*
лови ВО «Свобода» Олега Тягнибока до Президен*
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та України щодо «усунення Є. Червоненка з посади
Міністра транспорту та зв'язку України за паплю*
ження ним Української нації, розпалювання міжна*
ціональної ворожнечі та заподіяння шкоди еконо*
мічній безпеці України». Показово, що не підтрима*
ли цей запит практично всі депутати від фракції
«Наша Україна» (тільки один виявив принципо*
вість). Депутатський запит вичерпно висвітив цю
історію: «За повідомленням Центру громадських
зв'язків МВС України “28 серпня ц. р. близько 23*ї
години у підземному переході біля торговельного
комплексу “Мандарин*Плаза” в Києві група неві*
домих з хуліганських спонукань завдала тілесні
ушкодження 32*річному киянину, студенту Єврей*
ського університету «Єшива» /.../ МВС повідоми*
ло, що особами, які скоїли цей злочин, виявилися
двоє жителів Києва та мешканець Білозерського
району Херсонської області. Усі зловмисники ніде
не працюють, а під час побиття студента Єврей*
ського університету «Єшива» перебували у стані
сильного алкогольного сп'яніння. Попередньо
встановлено, що цей злочин скоєний не на ґрунті
антисемітизму. 31 серпня на офіційному сайті Мі*
ністерства транспорту та зв'язку України був опри*
люднений брутальний коментар Міністра тран*
спорту та зв'язку України Є. Червоненка з приводу
зазначеної події. Дізнавшись про інцидент, Міністр
перервав зустріч із членами Інвестиційної ради при
Мінтрансзв'язку та повернувся до Києва. У зв'язку
з цим виникає питання: чи після кожного побиття
українських громадян Міністр транспорту та зв'яз*
ку України Є. Червоненко перериває зустріч із чле*
нами Інвестиційної ради при Мінтрансзв'язку? Як*
що ні, то цим Є. Червоненко порушив статтю 24
Конституції України, яка не допускає “привілеїв чи
обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, полі*
тичних, релігійних та інших переконань, статі, ет*
нічного та соціального походження, майнового ста*
ну, місця проживання, за мовними або іншими оз*
наками”, і надав привілей за етнічною та релігійною
ознаками студенту Єврейського університету
«Єшива». 

Ще одна цитата зводить наклеп на українську на*
цію і, враховуючи всесвітню доступність Інтернету,
паплюжить українців перед світом: «Це в 41*му ро*
ці, після відмови есесівців, українські поліцаї розс*
трілювали мирне населення у Бабиному Яру. А сьо*
годні, після Помаранчевої революції, неприпусти*
мо, коли міліція розцінює такий випадок як зви*
чайне хуліганство». Такі заяви посадової особи роз*
палюють міжнаціональну ворожнечу, представля*
ють українців катами мирного (!) населення, та
всупереч ст. 11 Конституції України — нищать істо*
ричну свідомість української нації. У наведеній ци*
таті також міститься втручання в роботу правоохо*
ронних органів та тиск на них. 

Далі повідомлено, що Є. Червоненко «закликав
політиків, які досі зберігають мовчання, не намага*
тися використати цей випадок в інтересах підняття
власної популярності, спекулюючи історичними
антисемітськими настроями, а згадати, що Україна
завжди була і залишається інтернаціональною кра*
їною». Це також є наклеп та пряма образа україн*
ців, наслідком чого є розпалювання міжнаціональ*
ної ворожнечі. Крім того, свідоме поширення бру*
тальних вигадок, які є вкрай шкідливі для України,
заподіює шкоду національним інтересам України. 

Прошу також врахувати синхронність скандаль*
ної заяви Є. Червоненка та позитивного сигналу
щодо скасування поправки Джексона*Веніка. Відо*
мо, що скасування зазначеної поправки стане сим*
волом рівноправних стосунків України та США і
означатиме, що Україні вмикають зелене світло на
шляху вступу до СОТ. Такий розвиток подій є не*
вигідним для Російської Федерації, яка має намір
вступити до СОТ раніше України, щоб як повноп*
равний член СОТ диктувати нашій державі кабаль*
ні умови при вступі. Зважаючи на це, без перебіль*
шення можна стверджувати, що Є. Червоненком
лобіюються інтереси Російської Федерації та запо*
діюється шкода економічній безпеці України, що є
прямим порушенням ст. 17 Конституції України.

Вважаю, що за таких обставин Є.Червоненко не
має права перебувати на державних посадах в Ук*
раїні і повинен бути негайно усунений з посади Мі*
ністра транспорту та зв'язку України» [18].

(Закінчення в наступному номері)
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УРЯДИ, ПОЛІТИКИ, ВЛАСНИКИ 
БАНКІВ І ЕКОНОМІСТИ

У більшості країн монополією на друк грошей
володіє центральний уряд. Тому офіційний іспит
нової грошової системи, якщо сюди включається
і готівка, повинен ухвалити і підтримати уряд.

Очевидно, спроба введення безпроцентних
грошей має колосальне політичне значення. Во*
на вимагає від представників правлячої верхівки
мужності визнати той факт, що вони так довго
терпіли цю несправедливу систему. З іншої сто*
рони, для більшості людей дійсно дуже важко
зрозуміти, чому гроші краще обкласти «платою»,
ніж допускати оплату відсотків. Це так само важ*
ко зрозуміти, як те, що Сонце не обертається нав*
коло Землі, а Земля — навколо Сонця. Ми розу*
міємо, що це так, але нам дуже важко це собі уя*
вити.

Нині уряди, політики, банки й економічна сис*
тема відповідальні за виникнення більшості
проблем, спричинених основними вадами гро*
шової системи. Їхні відповідні дії — боротьба з
наслідками і половинчаті рішення, наприклад,
часткове звільнення від боргів, конверсія боргів,
тимчасові безповоротні позички з метою зни*
ження соціальної напруги.

Під час передвиборних кампаній регулярно
звучать обіцянки боротися з інфляцією, поліп*
шувати соціальні інститути і підтримувати захо*
ди для поліпшення екологічної ситуації. В умо*
вах сучасної грошової системи здійснити все це в
комплексі неможливо.

Насправді всі ведуть боротьбу «спиною до сті*
ни». Замість поліпшення — ситуація погіршуєть*
ся при наближенні до ділянки прискореного рос*
ту кривої експотенційного росту. Замість поліп*
шення соціальної й економічної ситуації, бюд*
жетні витрати на ці цілі насамперед потрапляють
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* Продовження. Початок у № 9–10 за 2005 р.

Як створити засоби обміну, корисні для кожного*

Маргріт КЕННЕДІ

Гроші
без процентів 

і інфляції
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під скорочення. І консервативні, і прогресивно
налаштовані політики практично мають дуже не*
великі можливості для проведення дієвих ре*
форм у межах існуючої системи.

Клаус фон Донан'ї — німецький політик, який
не тільки знає про це, а й намагається здійснити
зміну грошової політики. Він упродовж багатьох
років є бургомістром Гамбурга. У своїй заяві від
23 лютого 1983 р. він підкреслив: «Якщо ми до*
пустимо подальше збільшення суспільної забор*
гованості в межах країни, регіонів і громад, як це
відбувається нині, то навіть при подальшому
зниженні процентних ставок «ми не тільки упус*
тимо можливість маневру для здійснення додат*
кових заходів, а й взагалі втратимо здатність
проводити колишню політику /.../ Збільшення
обсягу фінансування бюджетних кредитів на*
самперед призводить до виникнення двох проб*
лем: з однієї сторони — бюджетна заборгованість
у майбутньому за відсотками і платежами, з ін*
шої — небажані наслідки перерозподілу грошей,
що неодмінно відбуватиметься на користь влас*
ників грошових капіталів». Фон Донан'ї пропо*
нує емісійному банкові надавати федеральним
органам і землям кредити без відсотків і плате*
жів для здійснення соціальних і екологічних
проектів, щоб уникнути економічно безглуздої і

неприйнятної бюджетної заборгованості в май*
бутньому.

На рис. 8 показано, наскільки тісно в межах
широко розгалуженої і диверсифікованої еконо*
міки кожна галузь діяльності пов'язана із суміж*
ними. Скорочення в одній із них неминуче спри*
чиняють зміни в системі як у єдиному цілому.
Якщо відбувається ріст державної заборгованос*
ті або підвищення процентних ставок, то відбу*
вається приплив грошей до тих, чиє майно вкла*
дене у гроші. Водночас трудова частина населен*
ня втрачає гроші, необхідні для задоволення пот*
реб. Насамперед це впливає на ринок робочої си*
ли, податкові надходження й екологію. Держава
з високим рівнем заборгованості, із компенсаці*
єю зниження доходів неминуче стикнеться з
продовженням «ланцюжка проблем». Система
нейтральних грошей, навпаки, могла б забезпе*
чити зниження рівня державної заборгованості,
протидіяти подальшій концентрації грошей
унаслідок дії процентного механізму і забезпечи*
ти стабільний обмін товарами і послугами на
вільному ринку.

Якщо ситуація у високорозвинених країнах
нам здається важкою, то поглянемо на країни
третього світу, які найбільше страждають від ро*
боти сучасної грошової системи. З однієї сторо*
ни — банки Німеччини і США збільшують резер*
вні фонди, готуючись до фінансового банкрутс*
тва своїх боржників у країнах, що розвиваються,
з іншої — саме промислово розвинені країни здій*
снюють імпорт капіталу з країн, що розвивають*
ся, а не навпаки. Для погашення старих кредитів
надаються нові кредити, і це лише затягує і підси*
лює міжнародну кризу заборгованості. Необхід*
ність негайної зміни цієї тенденції недвозначно
сформульована у звіті Всесвітньої комісії ООН з
навколишнього середовища і розвитку під заго*
ловком «Наше спільне майбутнє». У ньому під*
тверджується той факт, що кризові явища в еко*
номіці й екології з їхньою удаваною взаємною не*
залежністю насправді тісно пов'язані. «Екологія
й економіка дедалі сильніше переплітаються на
місцевому, регіональному, національному і гло*
бальному рівні в єдину причинно*наслідкову
систему... Борги, що неможливо виплатити, зму*
шують африканські країни, чиї експортні надход*
ження залежать від продажу сировини, по*хи*
жацьки використовувати земельні угіддя, які заз*
нають ерозії і перетворюються на пустелі. Осно*
ви економіки в інших регіонах світу, що розвива*
ються, зазнають тих самих хвороб як унаслідок
прийняття помилкових рішень на місцевому рів*
ні, так і в результаті функціонування механізму
міжнародної економічної системи. Через «лати*
ноамериканську боргову кризу» природні багатс*
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Чому буксує економіка?

Чи можна розірвати цей ланцюг?
Хто повинен у це втрутитися?
Що необхідно змінити в механізмі циркулювання?

—Łæ. 8
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тва цього регіону використовуються не з метою
його розвитку, а для погашення зобов'язань перед
іноземними кредиторами. Такий підхід до проб*
леми заборгованості недалекоглядний з погляду
економіки, політики й екології. Населення від*
носно бідних країн змушене миритися зі зроста*
ючою убогістю, тоді коли експорт ресурсів, що
виснажуються, зростає. Нерівність, яка посилю*

ється, є найзначнішою «екологічною пробле*
мою» Землі. Водночас — це найзначніша «проб*
лема розвитку» [20].

Як вважає Альфред Херрхаузен, який був до
1989 р. членом правління і спікером Німецького
банку, «структура і масштаби проблеми виходять
за межі традиційного технічного рішення проб*
леми» [21]. Ті, які відповідають за нинішню гро*
шову систему, знають, що це не може довго три*
вати, однак вони або не мають альтернативи, або
нічого не хочуть про неї знати. Фахівці в галузі
банківської справи, з якими я розмовляла, визна*
вали, що раніше нічого не чули про існування
альтернативи сучасній грошовій системі. Після
того, як я викладала її суть, нерідко висловлюва*

ли побоювання, що гласне обговорення цієї
проблеми може бути небезпечним для їхньої по*
дальшої діяльності.

Рис. 9 пояснює острах подальшого обговорення
цієї проблеми банкірами. У період з 1950 по
1985 р. валовий національний продукт зріс у
ФРН у 18 разів, заборгованість — у 51, а обсяг
банківських операцій — у 83 рази. Це означає, що
банки отримали безглуздо велику частину націо*
нального багатства. От результат угод із колив*
ними процентними ставками, а також зростан*
ням обсягів спекуляції грішми і валютою, що
спричинила стрімке зростання плати брокерам.

Доки банки не враховуватимуть у своїх планах
перспективи довгострокового розвитку, вони не
будуть зацікавлені у відкритій дискусії про спо*
соби функціонування процентної системи. Нині
вони намагаються завуалювати проблему. На
рис. 10 представлені приклади звичної дезорієн*
туючої реклами, яка публікується у газетах і
журналах усього світу. Гроші повинні «рости»,
«збільшуватися», «примножуватися» — так за*
певняють нас банки. Ще частіше вони намага*
ються захопити людей уявленнями про те, що
гроші можуть на них «працювати». Але хто ба*
чив коли*небудь, щоб гроші працювали? Роботу
завжди виконує людина — або самотужки, або
використовуючи машини.
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З 1950 по 1985 рр. у ФРН відбулося зростання:

Ви коли#небудь бачили, щоб гроші працювали?

Як відбувається це ненормальне надзростання
грошей?

Які наслідки воно має для суспільства?
Що можна зробити для його усунення?

—Łæ. 9

Як зробити із грошей ще більше грошей?
Хто в цей час працює?
Хто отримує вигоду з того, що гроші 
«працюють»?

—Łæ. 10

державної заборгованості у 51 раз

ВНП у 18 разів

обсягу банківських угод у 83 рази

В середньому працює 200 тис. НМ 
на кожне робоче місце
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Така реклама приховує той факт, що кожна
марка або долар, одержані з банківських вкла*
дів, спочатку були зароблені однією людиною,
щоб потім перейти у власність іншої, у якої гро*
шей більше, ніж потрібно. Іншими словами: лю*
ди, які продають свою робочу силу, стають тим
бідніші, чим швидше збільшуються доходи від
грошових рахунків. У цьому і полягає вся таєм*
ниця «працюючих» грошей, а банки дуже ре*
тельно намагаються запобігти розглядові пору*
шеної проблеми.

Накопичений мною досвід свідчить, що боять*
ся цих дискусій саме ті, хто має відповідні знан*
ня, які дають змогу зрозуміти цю проблему і по*
бачити можливість її вирішення, тобто економіс*
ти багатьох країн світу, які побоюються отрима*
ти ярлик «радикалів». А вони могли б підтрима*
ти ідею безпроцентних грошей (латинською мо7
вою — радікс), спробувати звернутися до фак*
тичних коренів однієї з насущних проблем світо*
вої економіки. Натомість Гезеля і його концеп*
цію «природного економічного устрою» розгля*
дають в економічних науках тільки як одну з ба*
гатьох невдалих в історичному масштабі спроб
реформування. Однак деякі видатні особистості
нашого сторіччя, наприклад, Альберт Ейнштейн,
Джон Мейнард Кейнс і Езра Паунд зрозуміли
значення пропозицій Гезеля для реформування
грошової системи. Кейнс ще в 1936 р. висловив
думку, що «майбутнє більше навчиться від Гезе*
ля, ніж від Маркса» [22]. Але це майбутнє ще не
почалося. Хоча фахівці банківської справи й еко*
номісти не повинні бути занадто далекоглядни*
ми, щоб зрозуміти, що плата за користування в
межах нової грошової системи дасть змогу їм ви*
рішити основну дилему, з якою вони не можуть
упоратися вже не один десяток років. Фахівець з
історії економіки Джон Л. Кінг пише про значен*
ня роботи економістів: «Перемелювання цифр і
комп'ютерних формул виявилися усього лише
порожніми іграми і, отже, всі економічні прогно*
зи цілком неправильні» [23].

За моїми спостереженнями, економісти — на
відміну від більшості інженерів — не розуміють
реальної вибухонебезпечності експонентного
росту. Здається, вони наївно вірять у те, що деда*
лі складніші економічні моделі і розрахунки
здатні запобігти небезпеці.

Учені, які зрозуміли небезпеку (серед них Бат*
ра і Кінг) в основному намагаються дати поради,
як врятуватися від наслідків майбутнього вели*
кого краху. Альтернативи сучасній системі вони
не пропонують.

Ті уряди, що позитивно поставляться до ідеї
реформи безпроцентних грошей у найближчому
майбутньому встануть на шлях соціальної рів*

ності, екологічного виживання і видужання від
грошових хвороб, що десятиліттями отруювали
т. зв. «економіки вільного ринку».

БАГАТІ
Чи ненайскладніше питання людей, які зрозу*

міли принцип дії механізму перерозподілу в ме*
жах нинішньої грошової системи, таке: чи допус*
тять ті 10% населення, що мають нині вигоду від
дії традиційного механізму і володіють важеля*
ми влади, реформу грошової системи, після якої
вони не будуть більше мати можливості отриму*
вати доходи, не працюючи?

Історична відповідь така: звичайно, ні. Доти,
доки вони не будуть примушені до цього тими,
хто платив дотепер, вони не будуть рубати гілку,
на якій сидять. Відповідь в умовах нового сторіч*
чя може бути така: звичайно, так — якщо ті, хто
нині має вигоду, зрозуміють, що гілка, на якій во*
ни сидять, росте на хворому дереві, і є здорове
альтернативне дерево, що, ймовірно, не має при*
чини загнивати. Почуття здорового самозбере*
ження примусить їх змінити дерево. Остання
відповідь означає соціальну еволюцію — шлях
«м'якого» розвитку, перший — соціальну рево*
люцію, тобто «твердий» шлях.

Шлях еволюційного розвитку уможливить ба*
гатим зберегти свої гроші, які до цього моменту
вони наживали на системі відсотків. Революцій*
ний шлях розвитку неминуче призведе до від*
чутних втрат. «М'який» шлях означає, що бага*
тим не пред'являть звинувачення в одержанні
прибутку за відсотками, тому що їхні дії будуть
вважатися цілком правомірними доти, доки не
введуть нову грошову систему. «Твердий» шлях,
шлях революції, може бути дуже хворобливим.
Шлях еволюції означає, що більше не буде при*
бутку без праці, проте гроші будуть стабільні, ці*
ни низькі, податки, можливо, знизяться. Шлях
революції означає ріст непевності, нестабіль*
ність, ріст інфляції, цін і податків, що ми щодня
бачимо, стежачи за розвитком подій у країнах
третього світу.

Накопичений мною досвід спілкування з
людьми, які належать до категорії останніх 10%,
свідчить, що вони не розуміють механізму фун*
кціонування процентної системи і не знають про
існування практичної альтернативи. За незнач*
ним винятком, вони б вибрали стабільність, а не
більше грошей, тому що зазвичай вони мають до*
сить засобів, щоб забезпечити себе і своїх спад*
коємців на кілька поколінь вперед.

Є і друге питання: що відбудеться, якщо ці лю*
ди переведуть свої капітали в інші країни, де змо*
жуть і далі отримувати відсотки, замість того,
щоб залишити їх на своїх рахунках, де вони хоча
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і збережуть свою цінність, але не будуть прино*
сити доходів?

Відповідь: після введення реформи вони швид*
ко робитимуть навпаки, оскільки різниці у виг*
раші тим, що можна заробити в інших країнах, за
винятком інфляції й у своїй країні внаслідок під*
вищення вартості нових грошей, не підданих
інфляції, не буде.

Небезпека, можливо, полягає в іншому, а саме
в тому, що країна, яка зважилася на проведення
реформи, стане «супершвейцарією» зі стабіль*
ною валютою в умовах економічного буму, що
посилюється. У минулому вкладники капіталів
якийсь час навіть платили за те, що мали право
зберігати гроші у швейцарських банках на без*
процентних рахунках.

На противагу цьому політика виплати високих
відсотків, що проводилася в США на початку
правління Рейгана, спричинила такий надпри*
ток грошей з усіх кінців світу, що виконати зо*
бов'язання іноземним кредиторам можна було б
тільки через збільшення інфляції і різке знеці*
нення грошей (девальвацію). При розмірі про*
центної ставки 15%, що було звичайним явищем
на початку етапу високих відсотків, США вже
через п'ять років довелося б виплатити суму
приблизно вдвічі більшу, ніж було отримано від
іноземних інвесторів. При нинішній вартості до*
лара це ніколи не вдалося б зробити. Наступним
наслідком цієї політики стало б перетворення
США за вісім років у країну з найбільшою у сві*
ті заборгованістю.

У світі відбувається циркуляція величезної су*
ми спекулятивних грошей (за оцінками, близько
500 млрд доларів) від одного фінансового центру
до іншого в пошуках їхнього прибуткового вкла*
ду. Це переконує, що наша проблема не в нестачі
грошей, а у відсутності можливості здійснення
«розумної» інвестиційної політики сучасної гро*
шової системи. Введення безпроцентних грошей
в одному регіоні або одній країні переконало б,
як швидко можна здійснювати соціальні й еко*
логічні проекти, що нині перебувають «поза
грою». Тут, імовірно, будуть міститися надлиш*
кові грошові кошти з країни і з*за кордону, тому
що замість відсотків можна отримувати прибу*
ток, який не з'їдає інфляція. Тому для багатих
людей значно вигідніше підтримати своєчасне
проведення грошової реформи, що призведе до
стабільності системи, ніж піддаватися ризику не*
відворотного краху внаслідок росту нестабіль*
ності сучасної системи.

Третє запитання стосується тих, хто живе зав*
дяки своєму капіталу, але занадто старий, щоб
працювати. Що ж станеться з ними у випадку
скасування відсотків?

Можна довести, що ті, хто може нині жити за
свої відсотки, зможе прожити за свої заощаджен*
ня і після введення безпроцентних грошей.

Ті, хто має 1 млн марок, уже входить у число
найбагатших 10% населення. Однак деякі пред*
ставники цієї групи отримують з відсотків знач*
но більше 1 млн марок. Відповідно до офіційних
джерел [24], щоденний дохід найбагатшої жінки
світу — англійської королеви — становив у 1985 р.
близько 700 тис. фунтів (близько 2 млн марок
ФРН). Найбагатша людина світу, султан Бру*
нею, майно якого оцінюють у 25 млрд доларів,
щогодини отримує доходи з відсотків і дивіден*
дів у розмірі чверті мільйона доларів. Такі фірми,
як «Сіменс», «Даймлер*Бенц» і «Крупп», ні*
мецька преса називає банками з виробничими
фасадами, тому що вони отримують значно біль*
ше від грошових вкладів, ніж від виробництва.

Хоча ні англійська королева, ні такі фірми, як
«Сіменс», «Даймлер*Бенц» або «Дженерал мо*
торс», офіційно не мають функції влади, їхня
грошова власність фактично має повноваження
неофіційної влади. Скандали з виплатами про*
відними фірмами засобів політичним партіям у
Західній Німеччині, США й інших країнах Захо*
ду доводять, що всі демократії в небезпеці, якщо
описаний механізм перерозподілу грошей і нада*
лі діятиме вільно.

Хоча ми думаємо, що живемо при демократії,
згодом виявиться, що це в кращому випадку олі*
гархія, а в гіршому — фашистський режим, тому
що гроші в руках дедалі меншої кількості людей
не можуть контролюватися політично.

У середньовіччя люди вважали, що вони пога*
но живуть через те, що зобов'язані виплачувати
десятину, тобто десяту частину доходів або ви*
робів феодалу. Нині більше ніж третина від
кожного долара, марки або крони потрапляє в
кишені капіталовласників, а те, що економічне
становище більшості людей краще, пояснюєть*
ся здійсненням промислової революції і підви*
щенням рівня автоматизації економіки. Тільки
розуміння механізму перерозподілу в межах
грошової системи дає змогу усвідомити, чому
нам усе ще доводиться боротися з економічни*
ми труднощами.

Виникає питання: чи готові ми, зрештою, зро*
зуміти небезпеку суспільної нерівності, спричи*
нену дією сучасної грошової системи, і змінити
її, або ми будемо чекати всесвітньої екологічної й
економічної катастрофи, виникнення воєн або
революцій. Малоймовірно, що окремо взяті або
невеликі групи зможуть змінити грошову систе*
му. Ми повинні спробувати поширювати інфор*
мацію серед населення й об'єднати тих, хто розу*
міє суть необхідних змін, з тими, хто має необхід*
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ну владу для проведення політичних змін. При
цьому необхідно пам'ятати:

• ніхто не може бути звинувачений у тому, що
нині одержує вигоду від процентної системи, то*
му що дотепер це легально;

• що варто припинити — це триваюче постійне
отримання грошей без роботи;

• не повинно бути перешкод для того, де і як
капітал інвестуватиметься в майбутньому; якщо
капіталовласники розумні, вони будуть вкладати
гроші в межах країни, що (при скасуванні про*
центної системи) призведе до економічного буму.

БІДНІ
Кожен середньостатистичний німецький сі*

мейний бюджет мав у 1986 р. суму, яка станови*
ла 90 тис. марок. Це було б прекрасним доказом
нашого добробуту, якщо було б розподілене по*
рівняно рівномірно. Гірка правда ж полягає в то*
му, що, як показує рис. 11, одна частина населен*
ня володіє лише 4% усього багатства, а інша —
96%. При цьому багатство 10% населення безу*
пинно росте завдяки всім іншим.

Це, наприклад, пояснює, чому родини, які на*
лежать до нижнього прошарку середнього класу
ФРН, дедалі частіше змушені вдаватися до допо*
моги установ добродійності. Безробіття і бід*
ність зростають, хоча була створена розгалужена
«соціальна мережа» для їхнього подолання.

Найважливіший фактор перерозподілу багатс*
тва — це відсотки за гроші, які щодня переводять
1100 млн марок від тих, хто працює, до тих, хто
володіє капіталом.

Хоча всі уряди соціальної орієнтації намага*
ються усунути виникаючу при цьому нерівнова*
гу через оподатковування, це ніде не призвело
навіть до відносного балансу. Витрати на зроста*
ючий апарат соціальної бюрократії виражаються
у формі зростаючих податків. При цьому рідко
враховують втрати часу, зусиль і приниження,
яких зазнали люди через бюрократичну машину.

Абсурдність грошової системи полягає у тому,
що спершу відбирає у людини її справедливу
частку, щоб потім повернути частину цих гро*
шей. Це украй неефективно у формі виплат у
системі добродійності, майже ніколи її не дослід*
жували експерти, не була предметом широкого
обговорення. Поки ті 80% населення, що постій*
но за усіх платять, не зрозуміють, як це відбува*
ється, чи можна чекати змін?

Яскравий приклад того, що відсотки гальму*
ють економічний розвиток, показаний на рис. 12.
Порівняння процентних ставок, що підвищують*
ся, з кількістю банкрутств, яка зростає у торгівлі
і промисловості, а також збільшення кількості
безробітних однозначно підтверджує авангардну
функцію, — тобто значення відсотків в економіч*
ному житті і є переконливим аргументом на ко*
ристь введення безпроцентних грошей. Ця ста*
тистика не враховує додаткові втрати від алкого*
лізму, руйнування родин, росту злочинності. І це
теж можна ефективно знизити при здійсненні
грошової реформи.

Дилема країн третього світу (рис. 13) демонс*
трує нам нашу власну ситуацію, як через збіль*
шувальне скло. Це карикатура того, що відбува*
ється в індустріалізованих країнах і спричинене
тими ж структурними вадами грошової системи.
На відміну від розвинених країн, що у цілому на
системі виграють, слаборозвинені країни зазна*
ють збитків.

Щодня ми одержуємо 200 млн доларів — від*
сотки з країн третього світу. Це вдвічі більше,
ніж «допомога», яку ми їм надаємо.

1986 р. близько третини загальної заборгова*
ності країн третього світу, яка становила 1000
млрд доларів, пішло на покриття відсотків за ра*
ніше отримані кредити. Немає жодної надії на те,
що країни, які розвиваються, зможуть вийти з
ситуації без великої кризи або глибоких політич*
них потрясінь. Якщо війна означає голод, смерть,
соціальну і людську убогість, то «третя світова
воїна» йде вже на повний хід. Ця війна не була
оголошена офіційно. Це війна, зброя якої — лих*
варські відсотки, маніпуляція цінами, нечесні
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Грошовий капітал у ФРН належить:

До якої половини відноситеся ви?
Чому виникає така невідповідність?
Які наслідки такої концентрації?
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умови угод. Це війна, що заганяє людей у безро*
біття, хвороби і злочинність. Доки ми можемо це
терпіти?

Вернер Розенбергер говорить про «систему ко*
рупції» — тісно з'єднані корумповані володарі
(Мобуто, Маркоє, Нор'єга, Чаушеску, Хонеккер)
у країнах третього світу і соціалістичних країнах,
які мають величезні суми на безпечних закор*
донних рахунках, із власниками великих капіта*
лів у всіх країнах, що одержують без усяких зу*
силь мільйони на відсотках. Розенбергер пише:
«Найстрашнішим у цій ситуації є, на мою думку,
некорумповані володарі. Їх, як свідчить історія
останніх років, рано або пізно скинуть. Дійсно
жахливим є той факт, що ті, хто приходить їм
на зміну, тобто нові володарі, багато говорять
про реформи, але не мають придатних для цього
моделей економічних реформ».

Кількість тих, які страждають від нинішньої
системи, становить понад три чверті від усього
населення Землі. Ситуація в країнах третього
світу могла б докорінно змінитися, якщо б їхні
борги частково або цілком списали країни*кре*

дитори і банки. Цього, як відомо, вимагають
прогресивні представники церкви, економісти і
банкіри. Це частково втілюється в життя. Однак,
якщо не буде усунута основна вада системи гро*
шового обігу, — неминуче виникне нова криза.
Тому так важливо поширити ідею про нову гро*
шову систему серед тих, хто її потребує: у бідних
і в країнах, що розвиваються.

ЦЕРКВА І НОВІ ДУХОВНІ ГРУПИ
Історичний досвід свідчить, що релігійні ліде*

ри різних часів (як от Мойсей, Аристотель, Ісус,
Магомет, Лютер, Цвінглі і Ганді) намагалися
усунути соціальну несправедливість, спричине*
ну постійним стягуванням відсотків, радили як
це зробити або об'являли заборону на одержання
відсотків. Вони зрозуміли суть проблеми.

Так, у книзі Мойсея сказано: якщо даєш у борг
гроші своєму братові, бідняку, ніколи не вчиняй
з ним, як лихвар. Тобі не дозволено обкладати
його відсотками. Аристотель пише у своїй «По*
літиці»: «Лихваря ненавидять справедливо, тому
що гроші в нього самі стали джерелом доходу, а П
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Коли панує нестача грошей, то зростають відсотки, що, у свою чергу, є причиною 
зростаючого безробіття і банкрутств

У статистиці безробіття зміни процентних ставок помітні лише через два роки

Чому при високих процентах посилюється безробіття?
Як відбувається взаємовплив?
Як можна змінити ситуацію?
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не використовуються для того, для чого були ви*
найдені. Тому що виникли вони для обміну това*
рів, а відсотки роблять із грошей ще більше гро*
шей. Звідси і їхня назва (породжені). А породже*
ні схожі на батька. Але відсотки — це гроші від
грошей, тому вони найгірші з усіх занять».

Якщо перевести дослівно текст грецького ори*
гіналу, то в Євангелії від Луки читаємо: І в борг
давайте, не очікуючи нічого, а Нікейський собор
325 р. заборонив усім духовним особам стягува*
ти відсотки. Покарання за невиконання заборо*
ни — негайне позбавлення сану. У 1139 році
Другий Латеранський собор ухвалив: «Хто бере
відсотки, має бути відлучений від церкви. Його
приймуть знову після найсуворішого покаяння і
з найбільшою обережністю. Того, хто бере від*
сотки і не встав перед смертю на Шлях істини,
не можна ховати за християнським звичаєм».

Мартін Лютер (1483–1546) багато разів гаря*
че викривав лихварів: «І тому лихвар і скнара —
це справді не люди; він і грішить не по*людськи.
Він перевертень, гірший всіх тиранів, убивць і
грабіжників, майже така ж скверна, як сам дия*
вол. Сидить він не як ворог, а як друг і співгро*
мадянин, під захистом і заступництвом громади,
але огидніший він, ніж будь*який ворог і убив*
ця*палій. Якщо колесують і обезглавлюють ву*

личних грабіжників, убивць і злочинців, — пот*
рібно спочатку колесувати і катувати всіх лих*
варів, виганяти, проклинати й обезглавлювати
всіх скнар».

Реформатор Ульріх Цвінглі (1484–1531) пішов
шляхом секуляризації ще далі. З однієї сторони,
він оголосив відсотки безбожними й антихрис*
тиянськими, з іншої — визнав за державою право
визначати відсоткову ставку.

Хоча усі вони знали корені проблеми, проте не
запропонували жодного практично прийнятно*
го рішення для забезпечення грошового обігу;
тобто основна вада системи залишилася недо*
торканною. Заборони, що накладалися на від*
сотки римськими папами в часи європейського
Середньовіччя, згідно з якими християни, які
брали відсотки, відлучалися від церкви, переміс*
тили увесь тягар проблеми на євреїв, які мали
право брати відсотки з людей іншого віроспові*
дання і відтоді щоразу частіше ставали провід*
ними банкірами світу. Ще зі Старого Завіту єв*
рейські громади знали про те, що відсотки при
тривалому впливі руйнують будь*який соціаль*
ний організм. Тому віддавна визнали «Святий
рік» — прощення усіх відсотків і боргів. Це від*
бувалося приблизно раз у сім років. Отже, була
можливість обмежувати шкоду, яку завдавали
відсотки, однак знайти довгострокове рішення
так і не вдалося.
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Допомога країнам, що розвиваються:

Щодня країни третього світу 
платять нам 200 млн дол. 
по відсотках

Наша допомога країнам, що розвиваються,
вдвічі менша!

Як довго це може тривати?
Яким чином експлуатація може зменшитися?

—Łæ. 13

Третя світова війна вже наступає,

економічна війна, яку ніхто не
оголошував: війна, де зброя — лихварські
відсотки, нечувані ціни й нерівні умови
обміну. Відсотки, контрольовані здалеку,
донині вбивають мільйони людей на
розграбованій планеті. Вони вмирають від
голоду, хвороб, безробіття та криміналу.

До якого часу ми будемо терпіти це?
Чи історичні революції вирішили цю проблему?
Які насправді причини війн? 
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Керуюча верхівка католицької церкви в Ла*
тинській Америці орієнтована на капіталістичну
модель Заходу, а звичайні священики на місцях
налаштовані скоріше прокомуністично. Система
безвідсоткових грошей могла б дати історичний
шанс на рішення, що не є ні капіталістичним, ні
комуністичним, а значно ширше від обох. Воно
забезпечило б справедливість надійніше, ніж
будь*яка програма допомоги; воно дало б змогу
провадити стабільне господарювання і стало б іс*
тотною підтримкою зусиллям церкви для під*
тримки миру в усьому світі.

Нині церква дедалі частіше закликає до пожер*
твувань, щоб пом'якшити наслідки процесу пе*
рерозподілу в межах грошової системи і найгос*
тріші проблеми, що виникають як у промислово
розвинених, так і в країнах, що розвиваються.
Однак усе це лише спроба лікування проявів
хвороби, яка не торкається вад системи грошово*
го обігу. Власне кажучи, уся сума пожертвувань,
які накопичують усі організації з надання допо*
моги в промислово розвинених країнах, стано*
вить саме 1% від тих відсотків, що виплачують
країни, що розвиваються, багатому Заходу.

Що потрібно нині — це поширення інформації
і відкрита дискусія про результати існуючої гро*
шової системи і про рішення проблеми через гро*
шову реформу.

Заборона на відсотки діє й у мусульманських
країнах. Там за кредит не платять, — замість цьо*

го банк, що дає гроші, має долю у справі, а
згодом — в одержуваних прибутках. У деяких
випадках це краще, в інших — гірше, ніж одер*
жання відсотків, однак нічого не змінює в прак*
тиці одержання доходів завдяки іншим.

Духовні знання, що поширюються в багатьох
країнах світу, вказують на глибинні зміни, що
відбуваються у свідомості зростаючої кількості
людей. Їхня робота для внутрішньої перебудови
закладає фундамент для зовнішніх змін, при цьо*
му мирна трансформація грошової системи є
найважливішим аспектом проблеми. Саме тому
велика відповідальність усіх тих, які прагнуть до
гуманних цілей, у чіткому усвідомленні практич*
них можливостей від проведення грошової ре*
форми.

ТОРГІВЛЯ І ПРОМИСЛОВІСТЬ
Ціни на товари і послуги в масштабах без*

відсоткової і безінфляційної економіки регулю*
валися б так само, як і нині у капіталістичних
країнах — попитом та пропозицією. Що зміни*
лося б, — зникла б деформація «вільного рин*
ку», спричинена дією відсотків. У середньому
кожне робоче місце в промисловості Західної
Німеччини несе борговий тягар у розмірі 70–80
тис. марок. Це означає, що 23% від середньої
вартості робочої сили виплачується тільки за
відсотками [25]. Що це таке, показано на рис.
15. До відсотків на взятий у кредит капітал
згодом додаються відсотки на власний капітал
фірми. І той, і інший орієнтовані на процентну
ставку грошового ринку. Тут і прихована причи*
на того, що борги зростають удвічі*утричі
швидше, ніж продуктивність економіки країни
(див. також рис. 5). Постійно погіршуються
умови для тих, хто хоче заснувати справу, а та*
кож для трудового населення.

Нині ми стали свідками посилення концен*
трації у всіх сферах промисловості. Дрібні під*
приємства і промислові фірми перекуповують*
ся більшими, а вони, зокрема, ще більшими, і
зрештою в так званій «вільній ринковій еконо*
міці» майже кожен працює на багатонаціональ*
ні концерни. Ця тенденція розвитку одержала
імпульс від ідеї великого серійного виробниц*
тва, автоматизації, оскільки концерни мали над*
лишки грошей, отримані на грошовому ринку.
«Сіменс» і «Даймлер*Бенц» у Німеччині заро*
били, наприклад, більше грошей на грошовому
ринку, ніж у промисловому секторі. Якщо ж
дрібні і середні фірми хочуть розширюватися,
то, як правило, вони повинні брати кредити й
обтяжуватися відсотками. Вони не можуть за*
робити ні на серійному виробництві, ні на гро*
шовому ринку.
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Вартість праці — це не тільки заробітна плата

На кожні 100 марок 
безпосередньої винагороди 
за виконану працю...

...в 1985 р. припадало 
23 марки витрат оплати
відсотків по кредиту

Звідки беруться ці додаткові витрати?
Які наслідки дії відсоткового тягаря?
Чи може розподіл бути якимось чином

змінений?

—Łæ. 15
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Наша економіка залежить від капіталу. З цього
приводу дуже влучно зауважив західнонімець*
кий промисловець Шляйєр: «Капіталу потрібно
служити!» Нова грошова система, нейтральні
гроші забезпечують таке становище, при якому
капітал служитиме потребам економіки. Якщо
він прагнутиме уникати втрат, то повинен пропо*
нувати сам себе. Іншими словами, він служитиме
нам!

(Закінчення в наступному номері)

Економіка
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—Łæ. 5. Ł̃ ‡Œ  æ  Œ ‡ Łı Œ ŁŒ‡   1968 1982 ŒŁ.

Зростання у відсотках
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% 1968 1982

1968 1982

1160% Федеральний відсотковий тягар
ФРН

950% Затрати банків за відсотками
(доходи інвесторів)

795% Доходи за відсотками банків

657% Федеральна заборгованість

441% Обсяг фінансових кредитів

320% Загальна сума зарплат, брутто 
(до вирахування податків)

304% Валовий національний продукт

301% Федеральні доходи

280% Зарплата за вирахуванням усіх
податків

Приріст у млрд М

1968 1982

2,5 29

18,2 133

28,8 229

47 309

388 1713

237 757

525 1600

71 214

192 534
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Нормалізація в'єтнамо9
американських відносин

Після поразки у в'єтнамській війні і виводу
військ США розпочали політичні блокади,
ембарго, ізоляцію В'єтнаму. Завдяки соціаль*
но*економічному, політичному, зовнішньопо*
літичному відновленню після 1986 р., вирішен*
ню проблеми Камбоджі, нормалізації відно*
син з Китаєм, країнами АСЕАН, а також зав*
дяки наполегливим вимогам до США припи*
нити блокаду, зняти ембарго, відносини між
В'єтнамом і США на початку 90*х покращи*
лись. 9 квітня 1991 р. Америка запропонувала
програму чотирьох кроків нормалізації відно*
син. Численні делегації американських пар*
ламентаріїв відвідали В'єтнам. Особливу ува*
гу приділили вирішенню проблеми амери*
канських військовополонених, які зникли
(POW/ MIA).

3 лютого 1994 р. президент Білл Клінтон ого*
лосив про зняття ембарго з В'єтнаму і про
створення американського посольства в Ханої.

28 січня 1995 р. посольства відкрили в столи*
цях обох держав, а 11 липня 1995 р., президент
США проголосив нормалізацію відносин з
В'єтнамом. Наступного дня прем'єр*міністр
В'єтнаму підтримав рішення американського
уряду. Встановили офіційні дипломатичні від*
носини.

Для США нормалізація відносин з В'єтна*
мом була досить вигідна в економічному, стра*
тегічному, політичному плані, а також для ви*
рішення проблеми «в'єтнамського синдрому».

По7перше, нормалізувавши відносини з
В'єтнамом, Америка сподівалася налагодити
пошук зниклих під час війни американців у
В'єтнамі, Індокитаї. Це чи не основна мета
США в Азіатсько*Тихоокеанському регіоні [1;
с. 340]*. У США вважали, що тільки політика
втручання, нормальні відносини замість ем*
барго і блокади дасть змогу вирішити пробле*
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Ву ЗІОНГ ХУАН,
Посол В'єтнаму 
в Україні, кандидат
історичних наук

* Доповідна записка помічника міністра закордонних справ із питань Східноазійсько*
Тихоокеанського регіону К. Ло на Національних зборах 31 березня 1993 року.

10 років відносин
В'єтнам — США: 

Американська війна у В'єтнамі — значна подія ХХ століття, що привернула ува%

гу всього людства. Народи світу, зокрема американський та український, на%

дали велику підтримку, як моральну, так і матеріальну, в'єтнамському народу

в його боротьбі за незалежність, свободу.

Після підписання Паризької угоди про припинення війни і встановлення миру у

В'єтнамі (27 січня 1973 р.), наступного звільнення Південного В'єтнаму й об'єд%

нання країни (30 квітня 1975 р.), після припинення війни в'єтнамо%американ%

ські відносини увійшли в новий, досить важкий етап, нормалізація якого (12

липня 1995 р.) вимагала тривалих дипломатичних переговорів.

Мета пропонованої статті — оцінити відносини між В'єтнамом і США після де%

сяти років нормалізації; спрогнозувати перспективи їхнього розвитку після іс%

торичного першого візиту глави уряду В'єтнаму у США.
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му MIA. За попередніми підрахунками, близь*
ко 2 тис. американських солдатів вважають
зниклими безвісті на в'єтнамській війні. Це
пріоритет політики Клінтона, хоча ця пробле*
ма не відображає реальних інтересів Америки.
Внутрішня політика США вимагала надання
переваги цьому питанню. З іншого боку, саме
стимулювання рішення проблеми MIA було
також рішенням «в'єтнамського синдрому» і
перегорнуло гірку сторінку американської іс*
торії [12, с. 8].

По7друге, В'єтнам — країна, населення якої
становить 80 млн, країна з багатими природ*
ними і людськими ресурсами, з економікою,
що швидко розвивається. Це прекрасна мож*
ливість для американських підприємців зай*
нятися торгівлею й інвестиціями. Якщо ж за*
лишити ембарго, то тут працюватимуть інші
країни: Японія, країни Західної Європи, АСЕ*
АН, Асоціації країн ЮВА. Тому американські
підприємці сприяли нормалізації відносин з
В'єтнамом.

По7третє, основний пріоритет США надають
рівновазі, стабільності і безпеці в регіоні. На
думку американських учених, В'єтнам важли*
вий для рівноваги стратегій у Східній Азії і Ти*
хоокеанському регіоні. Америку хвилює акти*
візація Китаю, який може кинути їй виклик. З
одного боку, Америка втягла Китай у політику
втручання, з іншого — шукає способи запровад*
ження сил у регіоні. В'єтнам як незалежна кра*
їна з непохитними традиціями, яка має сильні
збройні сили, економіку, що активно розвива*
ється, є впливовим членом АСЕАН і спільно з
АСЕАН може протистояти Китаю. Помічник
міністра закордонних справ США К. Ло ствер*
джує: «Нормалізація відносин з В'єтнамом до*
поможе зміцнити політичні позиції США в
Азії/…/ Присутність Америки, яка зберігає свій

вплив на В'єтнам, допоможе перешкоджа*
ти впливу інших країн, насамперед Ки*
таю. США не хочуть, щоб Китай поширю*
вав свій вплив у всьому регіоні ЮВА» [14,
с. 38–39].

Зрештою, ще одна мета нормалізації
відносин у тому, щоб зберегти вплив на
В'єтнам, що сприятиме демократії і дот*
риманню прав людини, політичній ре*
формі у державі. Такі три основні поло*
ження зовнішньої політики Клінтона
[16, р. 2]. Їх називають мирним сценарі*
єм, який США застосували в Китаї,
Східній Європі.

Для В'єтнаму нормалізація відносин з
Америкою була першочерговим завдан*
ням того часу. США — супердержава, що

залишилася після холодної війни, вона відіг*
рає важливу роль у світовій політиці, є най*
більшим світовим економічним центром, має
особливий вплив на безпеку і розвиток В'єт*
наму. Саме тому в нормалізації і розвитку від*
носин зі США В'єтнам також мав чималі ви*
годи в торгово*економічній, науково*техніч*
ній сферах, у галузі освіти, стратегії безпеки.
Важливо також, що там проживає понад 1,2
млн в'єтнамців.

В'єтнамо9американські відносини 
після нормалізації

Після встановлення дипломатичних відно*
син в'єтнамо*американські зв'язки мають
можливість динамічно розвиватися в бага*
тьох сферах, насамперед у торгово*економіч*
ній.

Дипломатичні відносини
Після оголошення про встановлення дипло*

матичних відносин у серпні 1995 р., установи
зв'язку у Вашингтоні і Ханої підвищилися до
рівня посольств. 9 травня 1997 р. В'єтнам і
США обмінялися послами. Першим амери*
канським послом у В'єтнамі став Дуглас Пе*
терсон, колишній льотчик, збитий у В'єтнамі,
людина, яка досить активно дбала про норма*
лізацію. А Ле Ван Банг був призначений в'єт*
намським послом у США. Процес нормаліза*
ції у сфері дипломатії був завершений. Для
розвитку відносин США відкрили Генераль*
не консульство в м. Хошиміні (28 червня
1997 р.), а В'єтнам відкрив своє Генеральне
консульство 31 жовтня 1997 р. у Сан*Фран*
циско, де проживає велика в'єтнамська діас*
пора.

Встановлення найвищого представницького
органу, обмін послами стали рушійною силою
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нормалізацій відносин між двома країнами.
Сторони обмінялися делегаціями на різних
рівнях з метою зміцнення відносин.

З американської сторони В'єтнам відвідали
міністр закордонних справ У. Крістофер (сер*
пень 1995 р.), міністр закордонних справ М.
Олбрайт (червень 1997 р.) і (червень 1999 р.),
міністр оборони У. Коен (березень 2000 р.).
Особливо слід відзначити перший візит пре*
зидента США у В'єтнам у листопаді 2000 ро*
ку. Візит 42*го президента, Білла Клінтона за*
початкував нову віху у відносинах між двома
країнами. В'єтнам відвідали численні делега*
ції парламентаріїв і з партії демократів, і рес*
публіканців. Через Товариство в'єтнамо*аме*
риканської дружби за останні 10 років прой*
шли сотні делегацій.

В'єтнамські делегації у США працювали
задля того, щоб минуле не заважало майбут*
ньому. З нагоди 50*річчя утворення ООН пре*
зидент країни Ле Дик Ань і заступник
прем'єр*міністра Чан Дик Лионг прибули у
Нью*Йорк для участі в особливих зборах.
США також відвідали заступник прем'єр*мі*
ністра і міністр закордонних справ Нгуен
Мань Кам (кінець вересня — початок жовтня
1998 р.), міністр торгівлі Ле Ван Чієт, міністр
торгівлі Ву Кхоан ( липень 2000 р.), заступник
прем'єр*міністра Нгуен Тан Зунг (грудень
2003 р.), заступник прем'єр*міністра Ву Кхо*
ан, міністр закордонних справ Нгуен Зі Нієн,
міністр планування й інвестицій Ву Хонг
Фук, міністр торгівлі Чионг Дінь Туєн, мі*
ністр оборони Фам Ван Ча (жовтень 2003 р.)
та інші.

У липні 1999 р. був вперше організований
діалог на рівні заступників міністрів закор*
донних справ.

В'єтнам і США активно співпрацювали в ре*
гіональному форумі АСЕАН (АРФ), діалозі
США*АСЕАН, самміті АСЕАН*ПМС (від*
бувся після самміту міністрів закордонних
справ АСЕАН), Форумі економічного співро*
бітництва в Азіатсько*Тихоокеанському регі*
оні (АРЕС) тощо.

США вітають регіональну і світову інтегра*
цію В'єтнаму, підтримують його активну роль
в АСЕАН, АРЕС, вступ держави у СТО. А
В'єтнам високо оцінює роль США в Азіат*
сько*Тихоокеанському регіоні. Обидві країни
працюють над вирішенням міждержавних
проблем, як от організована злочинність, нар*
команія, контрабанда, відмивання грошей, а
також у програмах охорони навколишнього
середовища, а після 11 вересня 2001 р. — про*
ти тероризму.

Економічні відносини
Торгово*економічні відносини — основа

двосторонніх відносин — розвиваються посту*
пово, закладаючи підґрунтя для зв'язків в ін*
ших галузях. Їхній стрімкий розвиток стиму*
лювало підписання Торговельної угоди.

1. Створення правової бази
Розвиток торгово*економічних відносин ви*

магав правової бази. Насамперед сторони до*
мовилися розрахуватися з боргом колишньої
В'єтнамської республіки, що становив 147 млн
дол. США (Договір між міністерствами фінан*
сів 7 квітня 1997 р.). Згодом 10 березня 1998 р.
президент Клінтон проголосив незастосування
поправки Джексона*Веніка в американському
Законі про торгівлю 1974 р. стосовно В'єтнаму
зі щорічним продовженням, що дало змогу
американським інвесторам вести ефективнішу
конкуренцію. Дозволено отримувати допомогу
Експортно*імпортного банку (EXIM BANK),
Корпорації приватних закордонних інвестицій
(OPIC), Морехідного управління (MADRAG),
Агентства міжнародного розвитку (AID). Сто*
рони також підписали Договір про захист ав*
торських прав у 1997 р. 26 березня 1998 р. мі*
ністр планування й інвестицій В'єтнаму разом
з американським Послом підписали двосто*
ронню угоду, що дозволяє OPIC постачати ка*
пітал для проектів, страхувати від ризику аме*
риканських підприємців у В'єтнамі.

Зрештою, після чотирьох років переговорів,
13 липня 2000 р. представники двох країн під*
писали Торговельну угоду, що набрала чин*
ності 10 грудня 2001 року. Угода відкриває ри*
нок товарам, сервісу, взаємному зниженню
митних зборів, наданню національних пільг,
одержанню допомоги уряду для торговельних
операцій. За цією угодою експорт в'єтнам*
ських товарів відбувається у режимі найбіль*
шого сприяння на міжнародному ринку. Угода
створила відповідну правову базу, тому аме*
риканські підприємці почали експортувати
товари на в'єтнамський ринок, займатися ін*
вестуванням на рівноправних умовах.

2. Торгівля
До нормалізації відносин між двома країна*

ми існувала незначна міждержавна торгівля.
Після нормалізації торгівля в обох напрямках
стрімко зросла: у 1993 р. двосторонній торго*
вельний оборот становив 7,583 млн дол.
США, у 1995 р. — 169,7 млн, у 1999 р. —
838,792 млн, у 2000 р. — 1,116 млрд, а в 2001 р.
— близько 1,5 млрд дол. США. Після підпи*
сання Торговельної угоди двостороння торгів*
ля в 2004 р. зросла в чотири рази порівняно з
2001 р. і становила близько 6,438 млрд, зросла
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в 20 разів порівняно з 1995 р., коли були вста*
новлені дипломатичні відносини [6]. В'єтнам
завжди мав активний баланс. США стали йо*
го найбільшим партнером.

В'єтнам переважно експортує в США каву,
рис, заморожені креветки, природний каучук,
взуття, товари легкої промисловості, меблі,
сиру нафту, горіхи кеш'ю. З Америки В'єтнам
імпортує техніку, устаткування, добрива,
сталь, хімікати, телекомунікаційне устатку*
вання. Хоча торгівля в обох напрямках зрос*
тає, в загальному обороті між США й АСЕАН
частка В'єтнаму становить всього 2%.

3. Інвестиції
Обсяг американських інвестицій у В'єтнамі

швидко зріс. Через кілька місяців після знят*
тя ембарго з 15*ої позиції серед 51 країни і те*
риторій у 1994 р. він посів сьоме місце, з 70
проектами на 1,4 млрд дол. США (1998 р.).
Але до липня 2001 р. американські інвестиції
становили 1,1 млрд зі 120 проектами — це 10
позиція, тому що деякі компанії вилучили
свій капітал. У 2004 р. прямі американські ін*
вестиції становили близько 1,3 млрд і посіли
11 місце серед усіх країн і територій, які інвес*
тують у В'єтнам. Інвестиції США у В'єтнам
становили лише 1% від усіх інвестицій США в
регіон; 28% США інвестували в Таїланд, 20%
— в Індонезію (2003 р.). Однак, на думку Сті*
ва Паркера, директора проекту Стар*В'єтнам,
якщо порахувати також інвестиції дочірніх
підприємств Америки за кордоном (інвестиції

через третю країну), то прямі іноземні інвес*
тиції США у В'єтнам до 2004 р. збільшилися в
3,5 рази порівняно з 1,3 млрд [11]. Наприклад,
Coca Cola, American Standard вносили інвести*
ції через Сінгапур, Pepsi, Procter & Gamble —
через Голландію. Все ж, зважаючи на еконо*
мічний потенціал США, можна стверджувати,
що американські інвестиції у В'єтнам занадто
малі.

США переважно вкладає інвестиції у в'єт*
намську промисловість, нафтогазову галузь,
туризм, готельний бізнес, медицину, фінанси,
будівництво, сільське господарство. 2/3 інвес*
тицій вкладають у південні провінції, 1/3 — у
північні. Компанії з великими інвестиціями —
це Mobil, Exxon (нафтогазова галузь), Ford,
Chrysler (автомобілі), Kodak, Motorola (кому*
нікаційне устаткування), City Bank, Bank of
America.

Американські інвестиції у В'єтнам мають
низку особливостей: обсяг задекларованих ка*
піталовкладень досить високий, існує явище
вилучення капіталу, не ростуть інвестиції або
ростуть мало. Така ситуація склалася через те,
що В'єтнам все ще вважають дорогим для ін*
вестування, — існує більше ризику, ніж в ін*
ших країнах регіону [9].

4. Туризм
Останнім часом швидко розвивається спів*

робітництво в галузі туризму. Америка є вели*
ким туристичним ринком для В'єтнаму. Сотні
тисяч туристів зі США, особливо ветеранів,
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відвідали В'єтнам. Окрім того, досить велика
діаспора в'єтнамців у США іноді приїжджає
на батьківщину. Після відкриття прямого рей*
су (грудень 2004 р.), гості з Америки дедалі
частіше приїжджають у В'єтнам. Слід зазна*
чити, що чисельність туристів за останні роки
неухильно зростає: 218,8 тис. чол. — 2003 р.,
272,5 тис. чол. — 2004 р. Вже за шість місяців
2005 р. 167 тис. туристів зі США відвідали
В'єтнам.

Загалом економічні відносини, особливо
торгово*економічні, розвивалися досить жва*
во. Це найбільше досягнення у відносинах

між двома країнами після нормалізації [6].
Однак економічне співробітництво супровод*
жують деякі труднощі через різницю в рівні
розвитку, різний політичний лад, культуру,
традиції ведення бізнесу, закони, а також че*
рез малу конкурентноздатність в'єтнамських
товарів, сервісу. Крім того, Америка ставить
позаекономічні умови в торговельній діяль*
ності: проблема мороженої риби; скорочення
ліміту на в'єтнамський текстиль; Асоціація
виробників креветок Південних штатів (SSA),
Асоціація креветок штату Луізіана (LSA) по*
дали безпідставний позов на В'єтнам і деякі
інші країни про те, що вони продають кревет*
ки за демпінговими цінами на ринку США. Це
негативно відобразилося на торговельних від*
носинах між країнами. 

Співробітництво в галузі освіти,
науки і техніки, медицини, культури

1. Співробітництво в галузі освіти
У США існує прогресивна, якісна система

освіти. Тут навчались майбутні в'єтнамські
фахівці. Щороку Фонд Фулбрайта призначає
30 стипендій на навчання в США, Фонд Фор*
да також дає певну кількість стипендій. Нещо*

давно сторони підписали документ про прави*
ла співробітництва Фонду освіти для В'єтна*
му. Завдяки цьому два попередні роки майже
100 в'єтнамських студентів змогли поїхати в
США на навчання в магістратурі і докторан*
турі. Багато в'єтнамських студентів їдуть на
навчання в Америку самостійно. Нині понад
10 тис. в'єтнамських студентів навчаються в
таких відомих американських ВНЗ, як Масса*
чусетський технологічний інститут, Універси*
тет Джона Хопкінса, Єльський університет.

США також допомагають у створенні освіт*
ніх програм у В'єтнамі. Наприклад, з успіхом

діє програма викладачів*во*
лонтерів англійської мови,
програма підготовки адмініс*
тративних кадрів, створена
фондами Форда, Фулбрайта
(разом з Інститутом міжна*
родного розвитку при Гар*
вардському університеті,
спонсор City Corp.), програма
інформаційних технологій.
Тисячі в'єтнамських співро*
бітників беруть участь у цих
програмах.

2. Наука і техніка, охорона
здоров'я

Співробітництво в науково*
технологічній сфері також

має позитивні результати. У жовтні 1996 р. па*
ні Соломон, заступник помічника міністра за*
кордонних справ США з питань науки й охо*
рони здоров'я, відвідала В'єтнам. Центр епіде*
міології США, Комісія наукового співробіт*
ництва з В'єтнамом допомогли Центру сус*
пільного здоров'я, Інституту гігієни, епідеміо*
логії, Управлінню з хвороб печінки, малярії,
паралічу, СНІДу, ортопедії, хірургії, раку у
В'єтнамі. Участь взяли Фонд відновлення
функцій, Фонд ветеранів В'єтнаму, Фонд дос*
ліджень пересадки людських органів. США та*
кож тісно співробітничають з В'єтнамом у бо*
ротьбі і профілактиці проти САРС. США
внесли В'єтнам у список 15 пріоритетних кра*
їн при наданні допомоги в боротьбі проти
СНІДу. В'єтнаму буде надана допомога (25
млн дол.) у 2005 році.

3. Культура й інформація
У сфері культури й інформації В'єтнам і

США відвідали відомі письменники, журна*
лісти, артисти; відбувся обмін фільмами. Зав*
дяки цій діяльності уряд і народ США більше
дізнаються про В'єтнам. В'єтнамські інформа*
ційні агентства в США допомагають своїй
країні зрозуміти ситуацію в Америці. США
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проводить заходи задля поширення інформа*
ції у В'єтнамі через делегації, посольство в Ха*
ної і Генеральне консульство в м. Хошіміні.

4. Гуманітарне співробітництво
Полагодження наслідків війни, зокрема

проблеми зниклих солдатів (POW/MIA) — гу*
манітарне завдання, якому обидві сторони на*
дають особливого значення. США стверджу*
ють, що проблема MIA має першочергове зна*
чення у відносинах з В'єтнамом; іноді вона ви*
никає навіть у питаннях торгівлі й економіки.
Для В'єтнаму MIA — це гуманітарна пробле*
ма, що визначає щирість у відносинах з США.
Від 1991 р. В'єтнам докладав багато зусиль
для пошуку зниклих американських солдатів,
зокрема у вирішення проблеми суперечливої
інформації, пошуку місцевості, у розкопці і
передачі останків американських солдатів, у
наданні інформації для складання повного об*
ліку зниклих людей, у посиленні спільних по*
шуків з Лаосом. Група пошуковців, до складу
якої входять 20 чиновників і 600 в'єтнамців
досьогодні змогла знайти 520 випадків. За
американськими даними, 1519 випадків ще не
з'ясовані. Триває активне співробітництво в
цій сфері.

США також готові до пошуку 300 тис. зник*
лих безвісти на війні. На ці потреби США на*
дали гуманітарну допомогу В'єтнаму в розмі*
рі 1 млн дол. США в 1991 р., а з 1992 р. щоріч*
но видають 3 млн доларів.

Інша гуманітарна проблема — допомога лю*
дям, які виїхали або повернулись на батьків*
щину в межах Програми для тих, хто організо*
вано виїхав або отримав дозвіл на проживан*
ня, репатріантам. У квітні 1996 р. США оголо*
сили програму ROVR. Її підтримав В'єтнам.
Програма дала можливість в'єтнамським бі*
женцям у Малайзії, Індонезії, Сінгапурі, Фі*
ліппінах, Японії і Гонконзі повернутися на
батьківщину. Десятки тисяч людей поверну*
лися завдяки цій програмі. Таким чином, В'єт*
нам забезпечив переселення, виконавши умо*
ву для скасування поправки Джексона*Веніка.

Війна залишила сильний негативний відби*
ток у вигляді проблеми діоксину. Сотні тисяч
людей, а також їхні діти й онуки постраждали
від цього. Однак США не працюють належно
у цьому напрямку.

Перші кроки співробітництва 
у сфері оборони, безпеки

Співробітництво у сфері оборони між краї*
нами поступово налагоджується і прогресує.
До нормалізації відносин Міністерства оборо*
ни обох країн займалися спільною діяльністю

для вирішення проблеми POW/MIA. Згодом
сторони обмінялися військовими аташе і вій*
ськовими делегаціями. У жовтні 1996 р. зас*
тупник міністра оборони США Курт Кем*
пбелл відвідав В'єтнам. Сторони домовилися
про обмін делегаціями з метою налагодження
взаєморозуміння і довіри. У березні 1998 р.
командуючий збройними силами США в Азі*
атсько*Тихоокеанському регіоні відвідав В'єт*
нам, а в жовтні того ж року заступник міністра
оборони В'єтнаму Чан Хань відвідав США.
Під час візитів країни висловили бажання
розвивати військове співробітництво США —
В'єтнам з метою збереження і зміцнення миру,
стабільності і безпеки в регіоні.

13 березня 2000 р. міністр оборони США У.
Коен уперше відвідав В'єтнам з офіційним ві*
зитом. Міністр Коен запропонував підвищити
рівень військового співробітництва. 31 берез*
ня 2001 р. адмірал Деніс Блер, командуючий
збройними силами США в Тихоокеанському
регіоні, відвідав В'єтнам. Він мав розмову з
представником Міністерства оборони В'єтна*
му, яка стосувалася цивільних відносин, спів*
робітництва проти тероризму і проблеми МІА.
Делегація також відвідала Міністерство закор*
донних справ, її прийняв заступник прем'єр*
міністра Нгуен Тан Зунг.

Особливо слід відзначити травень 2004 р.,
коли вперше після 1975 р. американський
прикордонний корабель USS VANDEGRIFF
прибув у сайгонський порт. Ця подія привер*
нула увагу громадськості в Америці і регіоні,
зміцнила відносини в сфері оборони між дво*
ма країнами. США також допомогли В'єтнаму
в розмінуванні бомб, мін, поділилися досві*
дом у військових дослідженнях. Після 11 ве*
ресня країни почали співробітництво проти
міжнародного тероризму.

Деякі насущні проблеми
Нині у відносинах країн залишаються деякі

перешкоди і труднощі.
Через економічну вигоду США змушені бу*

ли зняти блокади, ембарго, ізоляцію В'єтнаму,
але не відмовилися від наміру скинути соціа*
лізм у державі. Для досягнення цієї мети США
застосовують стратегію розвитку мирного сце*
нарію: ведуть пропаганду, застосовують еконо*
мічні методи і стимулюють політичні перетво*
рення всередині В'єтнаму. Президент Білл
Клінтон підкреслював: «Я вірю, що нормаліза*
ція відносин і зміцнення взаємин між амери*
канцями і в'єтнамцями стимулює справу сво*
боди у В'єтнамі, як це було у Східній Європі і
колишньому Радянському Союзі» [8].
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Розвиток демократії, прав людини — важли*
ва мета американської влади на шляху до
здійснення бажання керувати світом. Саме то*
му впродовж багатьох років Національний
конгрес США звітував про стан прав людини
у В'єтнамі, вважаючи, що тут порушуються
права людини і свобода релігії. 5 травня 2000
р. Нижня палата видала указ з вимогою, щоб
В'єтнам поважав права людини, скасував
статтю 4 Конституції. Нижня палата також
затвердила закон про права людини (2004 р.)
зі змістом, що спотворює правду, і є втручан*
ням у внутрішні справи В'єтнаму. Це шкодить
розвитку відносин.

Через історичну, культурну несхожість краї*
ни мають різні уявлення про демократію, пра*
ва людини. Уряди країн домовилися домогти*
ся взаєморозуміння і скоротити перелік роз*
біжностей.

Інша перешкода на шляху до розвитку від*
носин — вплив «в'єтнамського синдрому» в
американському суспільстві і негативне став*
лення до В'єтнаму певної частини влади. Вій*
на вже відійшла далеко в минуле, але її вплив
ще помітний в американському суспільстві.
Деякі американські політики через недостат*
ню поінформованість або з іншої причини
зберігають вороже ставлення до В'єтнаму,
протистоять нормалізації і розвитку в'єтнамо*
американських відносин.

Зрештою, розходження в політичному ладі,
культурі, законодавстві також є перешкодами
до розвитку відносин. В'єтнам йде соціаліс*
тичним шляхом, який відрізняється від аме*
риканського устрою. В'єтнам — країна зі схід*
ною культурою, де панує повага до традицій,
колективізму. А в американській культурі ви*
соко цінуються незалежність, індивідуалізм,
адаптація. Законодавчі системи обох країн та*
кож мають деякі розходження.

Історичний візит у США глав 
в'єтнамського уряду

З нагоди 10*літнього ювілею з дня встанов*
лення відносин між В'єтнамом і США
прем'єр*міністр В'єтнаму Фан Ван Кхай упер*
ше відвідав Америку. Це був перший офіцій*
ний візит найвищого керівництва В'єтнаму в
США через 30 років після закінчення війни.

Візит тривав від 19 до 25 червня 2005 року.
Прем'єр* міністра супроводжували заступник
прем'єр*міністра Ву Кхоан, міністр фінансів,
голова урядової канцелярії, міністри юстиції,
сільського господарства, заступники міністрів
закордонних справ, оборони, цивільної безпе*
ки, планування й інвестицій, торгівлі, охорони

здоров'я, пошти і телекомунікацій, освіти і під*
готовки кадрів, транспорту, науки і технологій,
президент Інституту науки і технологій, пред*
ставники деяких галузей, депутати Національ*
них зборів, релігійні діячі, 80 підприємців. Де*
легація відвідала Сієттл, Вашингтон, Нью**
Йорк і Бостон; відбулися переговори з прези*
дентом Бушем і віце*президентом Чейні, з мі*
ністрами торгівлі, транспорту, оборони, з упов*
новаженим міністра закордонних справ, керів*
никами двох партій парламенту, із президен*
том і групою депутатів  Нижньої палати, голо*
вою Комітету з зовнішніх відносин Верхньої
палати,  президентом Всесвітнього банку; про*
вели переговори з керівниками великих під*
приємств США, президентом Гарвардського
університету, Массачусетського технологічно*
го інституту, представниками організації вете*
ранів США, з американськими друзями і в'єт*
намською діаспорою, взяли участь у форумах
підприємців двох країн.

Сторони видали спільну декларацію В'єт*
нам*США; підписали деякі договори й угоди
(Рамковий договір про співробітництво в га*
лузі економіки і техніки, Протокол про спів*
робітництво в сільському господарстві, Угода
про всиновлення, домовленість про побра*
тимство між містами Данангом і Оаклендом).
В'єтнамські підприємці обмінялися думками
з американськими колегами і підписали дого*
вори, проекти на суму близько 1,4 млрд дол.
США, зокрема про закупівлю чотирьох літа*
ків Боїнг 787, підготовку 50 тис. викладачів
інформатики, двох проектів з розвитку туриз*
му в Куангніні на 200 млн дол. США, у Куан*
гнамі на 25 млн доларів. 

Зустрічі прем'єр*міністра В'єтнаму з амери*
канською стороною дали позитивні результа*
ти. Переговори між двома керівниками амери*
канська сторона оцінила як «дуже гарні». Зав*
дяки сотням зустрічей із владою, парламен*
том, підприємцями, журналістами, соціальни*
ми організаціями, ветеранами, в'єтнамською
діаспорою був створений образ В'єтнаму як
країни, яка відновлюється, швидко розвива*
ється, інтегрується; країни незалежної і суве*
ренної. Це оптимізувало суспільну думку, зро*
било внесок в усунення неправильного уяв*
лення про В'єтнам у США.

Уряд США, зокрема президент Буш, високо
оцінив досягнення В'єтнаму в процесі віднов*
лення і позицію нашої держави в Азіатсько**
Тихоокеанському регіоні. Сторони домовили*
ся про дружні, творчі, стабільні і довгостроко*
ві, різнобічні відносини на основі рівноправ*
ності, взаємної поваги, взаємовигоди [3]. Ке*
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рівництво і Національний конгрес США заці*
кавлені в сильній позиції В'єтнаму, вони під*
тримують його на міжнародній арені, особли*
во в АСЕАН, АРЕС. Президент Буш також
має намір відвідати В'єтнам з офіційним візи*
том і бути присутнім на саміті найвищого рів*
ня АРЕС*2006.

На переговорах президент Буш зобов'язався
підтримувати В'єтнам у найшвидшому його
прийнятті у Світову торгову організацію
(СТО).

Сторони досягнули угоди про зміцнення
співробітництва в галузях економіки, торгів*
лі, освіти, науки і техніки, медицини, культу*
ри, у вирішенні міждержавних проблем, нап*
риклад, міжнародний тероризм, міжнародна
злочинність, наркотики, торгівля людьми,
охорона здоров'я, проблема MIA, ліквідація
наслідків війни тощо. В'єтнам і США досяг*
нули домовленості про те, що США допомо*
же підготувати фахівців з англійської мови,
військової медицини, військової техніки, бу*
де здійснений обмін офіцерами з безпеки в
дипломатичних представництвах.

Перспективи розвитку відносин
Минуло 10 років після нормалізації відно*

син двох країн. Держави мають істотні досяг*
нення в торгово*економічній, політичній, дип*
ломатичній, науково*технічній сферах; у галу*
зі освіти, охорони здоров'я, у вирішенні нас*
лідків війни (пошук зниклих американців і
в'єтнамців, розмінування бомб, допомога ін*
валідам); існує співробітництво в боротьбі
проти тероризму, міжнародних злочинців,
наркотиків, відмивання грошей, торгівлі
людьми; у сферах держбезпеки й оборони.
Цьому особливо сприяв історичний візит [17],
коли вперше глава в'єтнамського уряду при*
був у США.

Сторони мають розбіжності у поглядах на де*
мократію, права людини, свободу релігії, «в'єт*
намський синдром» в американському співто*
варистві, торговельні суперечки. У них різний
державний устрій, культура, методи ведення
бізнесу, законодавство. Держави готові до діа*
логу, перешкоди для співробітництва будуть
звужені. Нині американці сприймають В'єтнам
як державу*партнера, а не як територію війни.
В'єтнам вважає США важливим партнером і
готовий розвивати різносторонні відносини,
особливо торгово*економічні.

Поглиблення двосторонніх відносин буде
корисним для двох країн, і стане внеском у
справу збереження стабільності і співробіт*
ництва в регіоні й у світі.
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Найскладнішою пробле*
мою у взаємодії держав і мі*
журядових організацій є
співвідношення державного
суверенітету [9] й елементів
наднаціональності в компе*
тенції міжнародних структур.

Принцип суверенітету, тоб*
то непідлеглість держави ін*
шій вищій владі, традиційно
розглядався як основополож*
ний у міжнародних відноси*
нах. У ХХ ст. саме цей прин*
цип визначав відносини між
державами Європи і поши*

рився на весь світ, а сформована на його основі
міждержавна система відносин стала універсаль*
ною. Паралельно розвивалася і система міжна*
родних організацій, участь в яких може передба*
чати певні поступки в елементах державного су*
веренітету. 

Питання суверенітету цікавили практично
всіх дослідників, які займалися правовими нор*
мами формування держави, а також історією
становлення і розвитку державної влади. Про
особливості державного суверенітету згадували
такі провідні аналітики, як Р. Арон, Ж. Боден,
Т. Гоббс, Ж. Руссо, Х. Булл, К. Маркс та багато
інших. Із сучасних представників західної шко*
ли всесвітньовідомі С. Хантінгтон, Ф. Фукуяма,
американський літературознавець М. Хардт,
політичний філософ А. Негрі, професор Гарвар*
дського університету С. Хоффман тощо; з ро*
сійських філософів і політиків — М. Бердяєв,
М. Бакунін, В. Ленін; із сучасних політологів —
Г. Манов, К. Гаджієв, Б. Кистяковський, О. Ду*

гін, О. Кузнєцова, М. Кавешніков та ін. Поглиб*
лено проаналізовано європейське право в пра*
цях російського правознавця Б. Топорніна, істо*
рика*міжнародника Ю. Колосова. Серед предс*
тавників української наукової школи правозна*
вства і політології привертають увагу дослід*
ження правових засад держави і міжнародних
структур В. Василенка, В. Бруза, Ю. Мацейка,
а також В. Муравйова, В. Копійки і Т. Шинка*
ренко та ін. 

Як реалізовуватиметься принцип суверенітету
у ХХІ ст., чи зазнає він якихось змін і перетво*
рень? Водночас хвилює: наскільки елементи
наднаціональності міжнародних структур суміс*
ні з такою ознакою держави, як суверенітет? 

Зазначені питання є предметом розгляду у зап*
ропонованій статті.

За прийнятним визначенням, суверенітет дер*
жави має два основні аспекти: здатність держави
самостійно представляти свою владу на терито*
рії, окресленій державним кордоном або позна*
ченій іншими ознаками належності до державної
території, яку держава контролює, та спромож*
ність самостійно приймати рішення в міжнарод*
них відносинах.

Тобто визначення поняття «суверенітет» мож*
на було б трактувати, як здатність держави чи*
нити ті або інші дії без формальної підпорядко*
ваності іншій державі. Отже, у нинішніх умовах
світового розвитку суверенітет держави — її не*
від'ємний атрибут і ознака факту державності.
Поза сумнівом, основним елементом міжнарод*
них відносин були і є суверенні держави, які
здійснюють на своїй території всю повноту зако*
нодавчої, судової та виконавчої влади, а також
контролюють свою територію.
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Згадана проблема стала стрижневою у визна*
ченні подальшого розвитку держав різних ареа*
лів Земної кулі, зокрема і Європейського конти*
ненту. Захисники суверенітету вбачають у ньому
європейські корені, стверджуючи, що це європей*
ське поняття відіграло роль своєрідного каменя
європоцентризму. Цікавість до феномену сувере*
нітету особливо зростала у періоди посилення
внутрішніх і зовнішніх загроз. Питання європей*
ської єдності хвилювали політиків саме під час
протистояння держав, посилення загрози зни*
щення паростків демократії. У період Другої сві*
тової війни під час панування нацизму серед на*
селення європейських країн неухильно зростала
кількість прихильників ідеї пожертвувати дер*
жавним суверенітетом заради європейської феде*
рації як гаранта миру та безпеки [11]. Після війни
країни Європи впритул наблизилися до вироб*
лення інтеграційних концепцій, вважаючи інтег*
рацію найефективнішим чинником федеративно*
го об'єднання. Прихильники іншого шляху роз*
витку Європи — конфедерації — надавали пере*
вагу нижчому рівню локалізації міжнародної
правосуб'єктності. Основним гарантом цілісності
державного суверенітету в такому випадку мало
б стати право вето, яке дало б змогу заблокувати
рішення центральних органів, якщо таке рішення
не відповідає національним інтересам суб'єктів
конфедерації. 

Повертаючись до федерального устрою, зазна*
чимо, що  суверенітет у такій державі не можна
поділити між федерацією та її суб'єктами. Феде*
рація — це одна держава, а не союз держав, які
«віддають» частину свого суверенітету на ко*
ристь федеральної влади. У федеративній держа*
ві  суверенітет має федерація, а не її суб'єкти. За
таким принципом будується і Європейський Со*
юз, який значно  обмежує суверенітет об'єднаних
країн. 

Практичне застосування положень функціона*
лізму в практиці міжнародної інтеграції виявило
його вади. Поява громіздких і багаточисельних
бюрократичних організацій спричинила нові
проблеми координації. На практиці функціо*
нальна співпраця не призводить автоматично до
«відмирання суверенітету», навпаки, передання
у «загальний котел» частини політичної та  воєн*
ної компетенції створює нові проблеми. Отже,
така співпраця вимагає заходів політичного ха*
рактеру. 

Відомий теоретик інтеграційного напряму
С. Хоффман наполягає на необхідності збере*
ження державного суверенітету. Водночас він
надає цьому поняттю гнучкішого характеру і не
заперечує можливості його еволюції  відповідно
до змін державних інтересів та зовнішніх чинни*

ків. Згідно з  його поглядами регіональна інтег*
рація стала нічим іншим, як серією поміркова*
них пристосувань до глобального тиску [10]. 

Принцип суверенної рівності держав закріпле*
но в статуті ООН (п. 1 ст. 2), де зазначено, що
Організація Об'єднаних Націй «заснована на
принципі суверенної рівності всіх її членів» [8].
Дії міжнародного права традиційно припиняли*
ся на кордонах суверенної держави, у межах якої
все підпорядковувалося її юрисдикції. Із вищого
принципу суверенітету випливає і принцип не*
втручання як зобов'язання інших суб'єктів не
втручатися у внутрішні справи держави без зго*
ди останньої. Повага до суверенітету і невтру*
чання залишаються центральними принципами
міжнародного життя, що сприяє мирному співіс*
нуванню різних держав світу. 

Зрозуміло, що абсолютного суверенітету не іс*
нувало. Держави, укладаючи договори або ство*
рюючи відповідні закони, могли відмовитися від
частини свого суверенітету навіть на двосторон*
ньому рівні. Нині підтвердженням цього можуть
бути принцип екстериторіальності дипломатич*
них представництв іноземних держав; зо*
бов'язання низки держав виконувати рішення
Європейського Суду з прав людини за скаргами
власних громадян; глобальні радіо, телебачення
та Інтернет, які втручаються практично без доз*
волу в державні справи, що є ознакою зростаючої
загальної глобалізації. 

Принцип суверенної рівності покладено в ос*
нову статуту Організації Об'єднаних Націй,
створення якої знаменувало перехід світового
співтовариства до обмеження можливостей
застосувати силу проти держав. Згідно зі ста*
тутом ООН, кожна держава має право захища*
ти свій територіальний суверенітет і жодна з
інших держав не може його порушувати. Але, з
іншого боку, в статуті ООН зафіксовано, що за
рішенням Ради Безпеки на такий суверенітет
можна не зважати, якщо позиція держави ква*
ліфікується як така, що порушує міжнародний
мир та завдає шкоди іншим державам (здій*
снює агресію проти іншої). У такому разі по*
дібні санкції є виправданими. Були випадки,
коли санкції (зокрема збройне втручання) зас*
тосовувалися без юридичних обґрунтувань.
Наприклад, операція США в Іраку, де втручан*
ня реалізували без формальних підстав, якими
мали б бути експертні висновки комісії Х. Блік*
са, що діяла під егідою ООН і займалася пошу*
ком заборонених видів зброї. Суверенітет об*
межувався без санкціонування ООН у 1978 р.
вторгненням В'єтнаму в Кампучію, 1979 р. —
Танзанії в Уганду, 1999 р. — НАТО в Косово то*
що. 
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До зазначеного додамо, що держави, які підпи*
сали документи ООН про дотримання прав лю*
дини, зобов'язалися тим самим забезпечувати їх.
Але яким чином це реалізувати, якщо держава
реально не дотримує прав людини або права по*
рушуються внаслідок  військових конфліктів? 

Проблемні питання, пов'язані з недотриман*
ням прав людини, їхнім грубим попранням у
низці країн (Руанда, Судан, Демократична Рес*
публіка Конго, Чад тощо), змушують замислити*
ся над тим, чи може держава вважатися суверен*
ною, коли її уряд  не тільки не виконує свої фун*
кції із захисту своїх громадян, а й нездатний до
цього. У такому випадку постає гуманітарне пра*
во — право втручання заради захисту людини*
громадянина. Тобто виникає ідея втручання ін*
ших сторін усупереч волі самої держави. 

Виокремлюються два засоби обмеження суве*
ренітету: добровільний і примусовий. Добро*
вільне обмеження суверенітету відбувається то*
ді, коли кілька держав створюють нову політич*
ну спільноту або об'єднуються в союз, відмовля*
ючись від деяких прав на користь наднаціональ*
них органів влади. Найдалі просунулися в цьому
країни Європи, утворивши систему взаємного
втручання у внутрішні справи одна одної. Євро*
союз відмовився від розмежування сфер внут*
рішньої та зовнішньої політики, відносини між
його членами опираються на добровільний обме*
жений суверенітет і допущено втручання ззовні
у випадку порушення домовленостей.

Примусове обмеження суверенітету відбува*
ється у тих випадках, коли держава, застосовую*
чи силу, втручається у справи іншої з метою вре*
гулювання її внутрішніх конфліктів. Втручання
відбувається без згоди держави і без санкції між*
народного співтовариства. Примусове обмежен*
ня суверенітету має тимчасовий характер і три*
ває доти, доки внутрішні конфлікти не будуть
врегульовані або іноземні війська не залишать
територію держави внаслідок інших причин. От*
же, у застосуванні принципів примусового обме*
ження суверенітету можна помітити елементи
наднаціональності, які також присутні у механіз*
мі діяльності деяких спеціалізованих установ
ООН. Так функціонує ООН, ЕКOСОС (Соці*
альна і економічна рада Об'єднаних Націй), що
отримала мандат на координацію міждержавної
діяльності у відповідних сферах.

Застосування сили є проблематичними у між*
народній політиці. Дедалі більше прихильників,
які вимагають перегляду положень ст. 2 Статуту
ООН [6], яка не допускає втручання у внутрішні
справи держави, за винятком тих випадків, коли
події всередині держави загрожують міжнарод*
ному миру і безпеці. Під цей принцип провідні

держави світу почали «підтягувати» регіональні
кризи, де існували їхні прямі стратегічні інтере*
си. Поступово поширюється трактування загроз,
спостерігається перегляд критеріїв втручання.
Зростає значимість положення про гуманітарне
право на: втручання у внутрішні справи іншої
держави в разі порушення нею прав своїх грома*
дян, безсилля влади, ведення громадянської вій*
ни, здійснення геноциду тощо. Право втручання
застосовувалось під час чехословацьких подій
(«доктрина Брежнєва»), афганської війни (докт*
рини Брежнєва і Рейгана), ліванської та іраксь*
кої операцій США тощо.

Хоча принцип суверенності закладено у систе*
му міжнародної безпеки,  його зміст і нині не
можна назвати прозорим. Розмитість поняття
дає змогу окремим державам зловживати насам*
перед у сфері прав громадян. Суверенітет у та*
ких ситуаціях використовують у ролі правового
прикриття, яке захищає державу від втручання в
її справи з причин гуманітарного характеру. 

Міжнародна практика свідчить, що більшість
держав, чий суверенітет був де*факто обмеже*
ний під час миротворчих або гуманітарних опе*
рацій ООН (Сомалі, Афганістан тощо), на мо*
мент вторгнення були державами, які прийнято
вважати недієздатними або такими, що розпада*
ються (failed states). Вони перебували у стані або
на порозі громадянської війни, причини якої — в
релігійному (Судан і Ліван), міжетнічному
(Конго, Руанда, Бурунді і Уганда) або політич*
ному (більшість держав) протистоянні складо*
вих суспільства. Насилля в цих державах досяг*
ло перманентного характеру: масштаб людських
втрат сягнув у Лівані 140 тис. осіб, у Руанді — по*
над мільйон, що змусило міжнародне співтова*
риство втрутитися в їхні внутрішні справи. Кор*
дони таких держав є відкритими, оскільки цент*
ральна влада не в змозі їх контролювати, напру*
ження передається сусіднім країнам. Так, афган*
ська криза й досі загрожує Узбекистану і Таджи*
кистану, вона стала підґрунтям для екстремістсь*
кого угруповання «Аль*Каїди», а напруження,
що поширилося  на ядерні держави (Пакистан),
посилило небезпеку в регіоні. 

Які існують міжнародні засоби для подолання
імунітету держави, яка тероризує своїх громадян?
Питання застосування сили проти держави нале*
жить до компетенції тільки Ради Безпеки ООН,
але прихильники гуманітарних інтервенцій ствер*
джують, якщо гуманітарна інтервенція не порушує
територіальної цілісності і не веде до втрати полі*
тичної незалежності, вона не суперечить прийня*
тим нормам (гл. 1, ст. 2 Статуту ООН) [8].

Ще один аргумент щодо застосування приму*
сового обмеження суверенітету полягає в тому,
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що несанкціоновані ООН гуманітарні інтервен*
ції допустимі у тих випадках, коли Рада Безпеки
не має можливості реалізувати мету захисту лю*
дини. Водночас Рада Безпеки у змозі визначати
існування загрози миру, акт агресії тощо. Саме це
право (глава 7, ст. 39 Статуту ООН) стало осно*
вою для початку інтервенції в Руанді та Гаїті.
Більшість таких інтервенцій реалізували США,
оскільки американські претензії до ООН поляга*
ють у неефективності її діяльності в миротворчій
і гуманітарній сферах. Досліджуючи політику
Сполучених Штатів, можна помітити, що будь*
яка інтервенція завжди зумовлена практичною, а
не альтруїстичною зацікавленістю Америки. У
разі невиконання поставленої мети, завдання пе*
рекладається на ООН, як це спостерігалося на
прикладі втручання американських військ у Лі*
берію [5].

Не відпрацьовано також механізм застосуван*
ня рішень Ради Безпеки з політичних мотивів.
Рішення Міжнародного суду ООН впроваджу*
ється лише через добровільне підпорядкування,
скоординовані міжнародні санкції, а також посе*
редництво третіх держав. Резолюції Ради Безпе*
ки впроваджувалися за допомогою національних
цивільних або кримінальних заходів покарання
за порушення економічних санкцій, а коли необ*
хідно було застосовувати силу, то через коаліції
зацікавлених держав*членів, які використовува*
ли національні збройні сили у випадках отри*
мання дозволу з боку Ради Безпеки ООН або ре*
гіональних міжнародних організацій [1].

Із метою вироблення відповідного механізму
втручання заради захисту держав від розпаду,
провідні експерти пропонують створити своєрід*
не поле світової врівноваженості. Але проблема
полягає в тому, що у міжнародного співтоварист*
ва немає гідної альтернативи і виробленого ефек*
тивного, комплексного механізму «рятування»
держав, які можуть втратити свою цілісність.

Своєрідний вихід із конфліктних ситуацій вба*
чають в обмеженні суверенітету. З цією метою
пропонується розробка і впровадження системи,
яка містила б, по*перше, закріплення принципу
дотримання не тільки прав, а й обов'язків дер*
жав, невиконання яких загрожуватиме відповід*
ними санкціями. До таких обов'язків належить і
дотримання положень гуманітарного права. По*
друге, розглядається можливість запровадження
практичних дій щодо обмеження суверенітету і
стратегій довгострокової участі у недієздатних
державах (майже до військової інтервенції). Та*
кий захід пропонується реалізувати через залу*
чення до контролю над кризовою державою кра*
їни стабільної (наприклад, 1976 р. Сирія контро*
лювала наведення порядку в Лівані, отримавши

на це своєрідний мандат від регіональних органі*
зацій Близького Сходу). Роль так званих опіку*
нів можуть брати на себе й «блакитні шоломи»
ООН, як це спостерігалося у Сьєрра*Леоне 2000 р.
(миротворці Великої Британії) або в Демокра*
тичній Республіці Конго 2003 р. (французькі ми*
ротворці). Третій етап полягає у розробці захо*
дів, які об'єднають існуючі механізми втручання
в єдину систему обмеження суверенітету, тобто
вироблення нормативно*правового визначення
подібних випадків і вироблення санкцій, що зап*
роваджуватимуть гуманітарне право. 

Слід додати і необхідність визначення шкали
гуманітарних порушень і запровадження систе*
ми гуманітарних санкцій щодо держав*вину*
ватців, можливо, на зразок існуючої в ЄС. По*
дібний випадок спостерігався на початку 2000 р.
в Австрії, коли з'явилася загроза утворення ко*
аліційного уряду з домінуванням у ньому пра*
ворадикальної Австрійської партії свободи
(тоді ЄС оголосив про запровадження проти
Австрії санкцій і усунув австрійських предс*
тавників від участі в роботі управлінських ор*
ганів Євросоюзу). 

Отже, участь держави у міжнародній політиці
через укладення договорів і угод не є обмежен*
ням суверенітету, оскільки суверенітет обмеже*
ний апріорі. Він є можливим лише у межах кор*
донів держави. Обмеження суверенітету відбува*
ється тоді, коли держава втрачає частину або всю
сукупність прав, які випливають з її сувереніте*
ту. Особливо чітко елементи такого механізму
прописані в документах відомих провідних орга*
нізацій: Європейському Союзі, НАТО, деяких
структурах СНД (наприклад, ОДКБ) тощо. 

Про реальний та ірреальний суверенітет є й ін*
ша думка. Більшість дослідників [4; 5; 6] будь*
який інтеграційний процес також розглядають як
вихід за межі координації зовнішніх політик окре*
мих держав  і поступового передання сувереніте*
ту новим комунітарним структурам. Проблема
суверенітету держави у цьому контексті постає у
вигляді зіставлення компетенцій держави і між*
народної організації з приводу передання частини
компетенції держави міжнародній організації або
спільної реалізації окреслених функцій.

Зазначимо, що з юридичного погляду суверені*
тет є компетенцією держави і трактується як єд*
ність території, населення, влади, незалежності,
етносу, монетарної системи тощо. Нині суверені*
тет держави в усіх його проявах існує лише як
відносний, обмежений внутрішнім і міжнарод*
ним правом. Виникає запитання: де та межа, за
якою обмеження суверенітету призведе до при*
пинення існування держави як суб'єкта міжна*
родного права? Сучасний розвиток політичної
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думки поки не дає відповіді на поставлене запи*
тання. 

Відомо, що міжнародні організації як форма
багатостороннього співробітництва держав утво*
рюються за необхідністю і виникають з об'єктив*
них потреб міжнародних відносин. Право*
суб'єктність міжнародної організації залежить
від волевиявлення держав*членів, так само як її
мета, компетенція, повноваження, характер рі*
шень, що приймаються, структура органів та ін*
ші параметри. Під час створення міжнародної
організації, держави постають як суверенні і рів*
ноправні, утворюючи організацію, на основі між*
народного договору. На всіх етапах цього проце*
су взаємодія держав має координуючу, горизон*
тальну природу і є взаємодією суб'єктів одного
рівня. 

Набуття чинності статуту організації призво*
дить до серйозних наслідків, головним з яких є
поява нового суб'єкта міжнародного права, який
не тотожний державам, що його створили. Утво*
рена державами організація діє самостійно, часто
незалежно від  волі і прагнень окремих її учасни*
ків, але водночас не завжди володіє сувереніте*
том.  Вона має обсяг повноважень, який необхід*
ний для її функціонування. Повноваження орга*
нізації визначають не тільки положення статуту,
а й її власні цілі та принципи. Це дає змогу орга*
нізаціям здійснювати діяльність, необхідну для
досягнення мети, заради якої вони утворювалися. 

Провідні міжнародні структури, спираючись
на згоду держав, користуються засобами, що об*
межують державний суверенітет. Наприклад, у
прийнятті рішень із деяких питань, обов'язкових
для всіх держав незалежно від їхньої думки, зас*
тосовують заходи примусу, санкції. Часом вима*
гається надання інформації з питань внутрішньо*
го життя країни тощо. Хоча  практично більшість
примусових зобов'язань застосовують досить
рідко, але вони існують. 

Як вибудовувати відносини із згаданими
структурами, вчить практика міжнародного
спілкування. Зазначимо, що в разі побудови
міжнародної організації на суверенній рівності
держав*учасниць за принципом «одна держава
— один голос», а також наявність права виходу
з організації, закріпленого у статутних докумен*
тах і затверджених ООН, певною мірою могли б
бути гарантією, що організація не перетворить*
ся на наддержавну структуру. При цьому, од*
нак, не слід забувати, що добровільність обме*
ження не впливає на результати. Наднаціо*
нальність або елементи наднаціональної орга*
нізації створюють умови, коли держава не має
права впроваджувати дії і заходи, що належать
до компетенції міжнародної організації та на*

кладають зобов'язання виконувати її рішення
відповідно до повноважень організації. 

Повноваження, які держави*члени надають ор*
ганізації, не виключають відповідних повнова*
жень держав у тих самих галузях діяльності: тоб*
то суверенні права держав не замінюються пов*
новаженнями організації. Тому можна стверджу*
вати, що міжнародна організація не обмежує су*
веренітету держав більше, ніж це робить міжна*
родне право, що спирається на угоду держав.

Отже, деяким міжнародним організаціям дер*
жави передали повноваження приймати обов'яз*
кові рішення або діяти у визначених сферах, тим
самим позбавивши себе свободи дій. Це свідчить
про те, що держави не поступаються частиною
суверенітету, а на добровільних засадах обмежу*
ють його, передаючи (делегуючи) певні повнова*
ження міжнародній організації. 

Тому зазначимо, що Європейський Союз унас*
лідок його наднаціонального характеру поступо*
во перетворюється на союзну державу. Установчі
органи ЄС є уповноваженими створювати пра*
вила, регламенти, директиви, які обов'язкові для
виконання всім державам*членам. Водночас ЄС
створив спеціальну структуру, яка контролює
дотримання цих правил — Європейський суд має
повноваження примушувати їх виконувати. 

Із формальних позицій серед ознак наднаціо*
нальності, властивих ЄС, можна виокремити: 

• право на втручання у питання, що належать
до внутрішньої компетенції держав;

• покладання широких повноважень у вироб*
ленні правил і контролю за їх виконанням  на
міжнародних службовців;

• право своїми рішеннями зобов'язувати і  на*
давати права фізичним і юридичним особам  дер*
жав*учасниць тощо. 

Провідний український юрист*міжнародник
В. Василенко серед ознак наднаціональності Єв*
ропейського Союзу виділяє такі:

• володіння органами співтовариств винятко*
вою компетенцією у сферах, які раніше належа*
ли до суверенних прерогатив держав*членів;

• правоздатність головного представницького
органу співтовариств, у якому держави*члени
мають нерівну кількість голосів, розширювати
їхню компетенцію;

• право органів співтовариств зобов'язувати
своїх членів без їхньої згоди та супроти їхньої
згоди через ухвалення обов'язкових постанов
більшістю голосів;

• право органів співтовариств укладати від
імені співтовариств угоди з третіми державами,
які є обов'язковими до виконання;

• право органів співтовариств зобов'язувати та
уповноважувати своїми постановами та міжна*

Економіка
і  політика



48

родними договорами фізичних та юридичних
осіб або структури держав*членів;

• наділення непредставницьких органів, тобто
органів, до яких належать міжнародні чиновни*
ки, своїми повноваженнями ухвалювати обов'яз*
кові для держав*членів постанови, які стосують*
ся суттєвих питань [2].

Усі перелічені ознаки наддержавності структур
Євросоюзу не викликають сумнівів. Більшість
експертів дійшли висновку про його федератив*
не інтегрування. Отже, на відміну від традицій*
них міжнародних організацій, прихильники
особливого характеру ЄС дотримуються пере*
дання суверенних повноважень державами*чле*
нами інститутам європейських співтовариств: 

а) законодавча влада — Раді, Комісії та Євро*
парламенту; 

б) виконавча — Комісії; 
г)  судова влада — суду ЄС. 
Тому правопорядок ЄС нагадує конституцій*

ний правопорядок держави [7].
До цього слід додати, що процедура вироблен*

ня нормативно*правових актів у ЄС не вико*
ристовується в інших міжнародних організаці*
ях. Зокрема Комісія міжнародного права ООН
не має такої монополії у підготовці конвенції
або кодексів. У системі ООН на остаточний ва*
ріант проекту угоди впливають держави*члени,
які беруть безпосередню участь у його підготов*
ці. Різниця між діями ЄС та іншими міжнарод*
ними організаціями спостерігається і в судовій
практиці. У міжнародних організаціях держави
звертаються для мирного врегулювання супере*
чок до арбітражів або міжнародних судових ус*
танов переважно у випадках, коли вони  впевне*
ні у позитивному результаті. 

Таким чином, поступово закріпилися два
принципи в розвитку права співтовариств. По*
перше, утвердився пріоритет права співтова*
риств щодо національного права і, по*друге,
прийнято принцип прямої дії права співтова*
риств. Визнання цих принципів державами*чле*
нами відіграло дуже важливу роль в утверджен*
ні і стабілізації права співтовариств як автоном*
ного правопорядку. Пріоритет права співтова*
риств був поступово підтверджений у конститу*
ційному праві держав*членів, що стало спільною
тенденцією розвитку правових національних
систем. 

Отже, сутність наднаціонального регулювання
полягає в тому, що держава змушена виконувати
рішення, з якими вона не завжди згодна. Про та*
ке регулювання йдеться, коли одночасно присут*
ні такі елементи: по*перше, рішення приймають
незалежні від держав органи або міждержавні
органи, але не одноголосно. По*друге, рішення

мають обов'язковий характер і не вимагають ра*
тифікації на національному рівні. І, по*третє, іс*
нує ефективна система судового захисту [4].

Питання про несумісність наднаціональності
міжнародних організацій із принципами поваги
державного суверенітету і невтручання у внут*
рішні справи держав*членів дебатується донині.
Експерти погодилися, що суперечностей між
основними принципами міжнародного права і
членством держави у наднаціональних органі*
заціях не існує в тих випадках, коли статути ор*
ганізацій передбачають добровільний вихід із
неї. 

У відносинах України з міжнародними  струк*
турами і на європейському, і на євразійському
напрямах, тобто у відносинах держави з міжна*
родними організаціями, також є проблема спі*
віснування державного суверенітету і наднаціо*
нальності. Упродовж своєї новітньої історії Ук*
раїнська держава всіляко намагалася відсторо*
нитися від участі в деяких міжнародних струк*
турах, яким були властиві елементи наднаціо*
нальності. Про це, зокрема, йшлося у заяві про
позаблоковий статус України, про непідписання
статуту СНД, про участь у структурах Спів*
дружності: організації Договору про колективну
безпеку (Ташкентський договір), у формуванні
прикордонних військ для захисту спільного з
країнами СНД кордону, неучасть до 1995 р. у ро*
боті Міжпарламентської асамблеї СНД на пер*
ших етапах розвитку, обережне ставлення до Єв*
рАзЕС і ЄЕП тощо. Така позиція пояснювалася,
зокрема, небажанням «поділитися» сувереніте*
том. Про неучасть у будь*яких наддержавних
формуваннях йдеться й у державних докумен*
тах України (Декларації про державний сувере*
нітет, Основних напрямах зовнішньої політики
тощо). 

Із часом концепція державного розвитку Укра*
їни зазнала певної еволюції, з'явилися й зміни у
трактуванні понять суверенітету. Визнання пра*
вомірності наднаціональності деяких міжнарод*
них організацій має і конкретні наслідки для
держави, що їх визнає. Тобто демократизація ук*
раїнського суспільства, а втім і держави, перед*
бачає глибоку реструктуризацію законодавчої та
судової системи, соціальної сфери, проведення
економічних реформ тощо. У випадку ЄС зазна*
чимо, що особливу увагу співтовариство приді*
ляє саме здійсненню політичних й економічних
реформ та наближенню законодавства України
до європейських норм. 

Реформування судової системи нашої країни —
складний процес, у якому Національне бюро Єв*
ропейського суду із прав людини Ради Європи
також виявило чималі прогалини у галузях вип*
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равно*трудових законодавств, законах про бо*
ротьбу з незаконним обігом наркотичних засо*
бів, сімейного законодавства, законодавства про
адміністративні правопорушення, оскарження
дій слідчого під час попереднього слідства тощо.
Зазначене підтверджують і заяви громадян Ук*
раїни до цієї установи, які стосувалися порушень
таких прав, як заборона тортур, право на свободу
й особисту недоторканність, право на справедли*
вий судовий розгляд, зокрема в частині переви*
щення термінів розгляду справи судами, наяв*
ності ефективних засобів на володіння своїм
майном та ін. Усі ці недоліки призводять до зрос*
тання кількості звернень з України до Європей*
ського суду: тільки 2003 р. туди надійшло 176
справ, з яких суд розглянув 163 (для порівняння:
2002 р. — 30 справ, 2001 р. — 21, 2000 р. — 10).
Усього з моменту набуття чинності Конвенції
про захист прав і свобод людини до Європейсь*
кого суду звернулися понад 8 тис. осіб зі скарга*
ми на порушення державними органами України
прав і свобод, гарантованих конвенцією [3]. 

Таким чином, Україна, не набувши членства в
ЄС, як член Ради Європи, фактично вже приєд*
налася до європейської системи цінностей (через
поширення засад і положень Євросоюзу), серед
яких, передусім, ідеться про захист прав людини. 

Водночас зазначимо, що наднаціональні орга*
нізації створювалися насамперед у тих сферах
міжнародного співробітництва, які стосувалися
інтересів усього людства, тобто мали глобальний
характер і вимагали об'єднання зусиль держав
світу. Нерозв'язання проблем могло спричинити
загрозу для цивілізації  загалом. Наднаціональ*
ного регулювання вимагали ті проблеми, які піз*
ніше були названі глобальними проблемами су*
часності. Це і міжнародні економічні проблеми у
широкому контексті, й екологічні, а отже проб*
леми миру і безпеки. Українська держава, спів*
працюючи в  міжнародних організаціях з іншими
суб'єктами міжнародного права, об'єктивно шу*
кає захисту від глобальних і регіональних загроз
своїй безпеці. 

Із розширенням Європейського Союзу навко*
ло України утворився своєрідний вакуум безпе*
ки, що збільшило ризик її «самотнього» існуван*
ня. Усвідомлення такої загрози викликало необ*
хідність сформувати простір безпеки саме навко*
ло Української держави для посилення тенденції
її безпечного існування. На нашу думку, така си*
туація може стати стимулом до переорієнтації
української зовнішньої політики у бік уважнішо*
го ставлення до європейських структур, пошуку
прийнятних форм поглибленої взаємодії з ними,
що у майбутньому гарантувало би країні стабіль*
ний розвиток, мир і безпеку.
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Микола КУЗЬМІН

Євреї завжди були далекі від поняття
історичної достовірності. Їхні різно*
манітні перекази були оброблені і ка*
нонізовані з однією чіткою метою: до*
вести, що світом керує тільки всемо*
гутній Ієгова і Він, мудрий і всесиль*
ний, назвав синів Ізраїлю своїми обран*
цями перед іншими.

Земля Ханаанська, у яку вторглися
євреї за вказівкою Ієгови, мало чим по*
ступалася матеріальній культурі Єгип*
ту, Сирії і Месопотамії, її міста слави*
лися своїми суспільними будинками і
палацами, а також високою культурою
землеробства: звідси в Єгипет регуляр*
но постачали вина, оливки й овочі.

І от у цей квітучий край вторглися ор*
ди Мойсея!

До небес залунали крики тих, кого
били. Загарбники були немилосердни*
ми не тільки до полонених воїнів, а й до
жінок, дітей, а також худоби. Вони виз*
навали лише одну здобич: золото і
срібло.

Іудея як єврейська держава припини*
ла своє існування від мечів римського
імператора Тіта. Відбулося це в I cт.
після Різдва Христового (70 р.). Дру*
гий храм Соломона цього разу зруйну*
вали розлючені легіонери, а сам Єруса*
лим знищили вщент.

Нищівна поразка озлобила іудеїв і
спричинила раптовий вибух націо*
нальних сил. Плем'я подалося в неза*
своєні регіони і незабаром з'явилося в
Персії, а потім у Вірменії і Грузії. Ос*
воївши Закавказзя, сини Ізраїлю
пішли на простори Великого Степу.
Заснування Хазарського каганату, тре*
тьої держави тодішнього світу, було
свідченням великої сили древньої То*
ри. Плем'я іудеїв активно здійснювало
завіти Ієгови.

Російський князь Святослав бойовим
мечем розширював обрії міцніючої дер*
жави русів. Жертвою його войовни*
чості став і Хазарський каганат. Так
Русь не прийняла прибульців з берегів
Йордану. Вони відійшли на Північний
Кавказ і укріпилися на гірських кручах
Чечні і Дагестану — відступати далі не
мали наміру.
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Тут, у важкодоступних гірських районах, ли*
шилися найнепримиренніші з іудеїв — тати.
Це войовниче плем'я сповнене рішучості по*
вернути втрачену всемогутність синам
Ізраїлю і жорстоко помститися своїм ворогам
(насамперед — русам). Здійсненню цих крово*
жерливих планів усіляко допомагала Туреч*
чина, що не втратила надії на утворення Вели*
кого Турана, держави від Босфору до Алтайсь*
ких гір.

Із плином століть єврейство вдосконалюва*
ло не тільки методи завоювань, а й свою
внутрішню організацію. Метод був обраний
остаточно: фінансовий.

Знамениті гетто, поселення євреїв у великих
містах Європи і Середземномор'я, були додат*
ковим заходом штучної ізоляції синів Ізраїлю
від маси гоїв. Там, у гетто, діяли тільки закони
Ієгови, продиктовані Мойсею. Згодом стіни
гетто звалилися, проте піднеслися під хмари
величні хмарочоси банків, твердинь єврейсь*
кої могутності, де сейфи з найміцнішої сталі
перетворилися в скінії, кожна зі своїм святим
ковчегом.  /.../

Несумлінний літописець з якоюсь метою ре*
тельно спотворив події Історії. Насамперед це
стосується появи євреїв у Грузії. Зіставляючи
дати і події, він спростував сталу точку зору.
Для нього є безперечним, що євреї з'явилися в
Грузії не після загибелі Першого храму Соло*
мона в Єрусалимі, а значно раніше. Іншими
словами, Грузія стала не місцем порятунку
євреїв від ассирійської навали на іудеїв, а
жертвою добре розрахованої і підготовленої
експансії, агресії євреїв.

При цьому був застосований метод, випро*
буваний Мойсеєм при захопленні землі Хана*
анської. Послана вперед розвідка встановила,
що грузини войовничі, запеклі в боях (на
відміну від філістимлян). Тоді агресори схова*
ли мечі і дістали гаманці. Боротися стало зо*
лото, а не булат! Кров захисників начебто не
проливалася, однак жертви грузинського на*
роду були незліченні. Грузинам довелося по*
вторити долю філістимлян, корінних жителів
Ханаана. Якщо в Палестині євреї попросту
знищували населення, звільняючи територію
від гоїв, то вже в Єгипті вони діяли інакше.
Йосип Прекрасний, куплений раб, зумів при*
брати до рук спочатку фараона, а потім і всю

Пізнавальні
бесіди

спроба створення
Єврейської Радянської

Республіки*

* Публікуємо уривки з книги: Кузьмин Н. Возмездие. — К.: «Оріяни», 2005. — С. 12–15;
143–148.

«Кримський проект»: 
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країну. Як йому вдалося? Він продумано ор*
ганізував повальний голод і скупив у зневіре*
них фелахів за безцінь основне їхнє багатство
— землю. А що народ без землі? Безправний
раб з робочими руками і шлунком.

«Єгипетський спосіб» був використаний
євреями й у Грузії.

Без землі грузини втратили єдність як силь*
на, добре організована держава. З'явилася
безліч князів, власників величезних лати*
фундій, а на троні верховної влади запанувала
династія Багратидів, рід якої йде від Давида,
другого царя Іудеї.

/.../

КОЛИ ВМИРАВ ЛЕНІН...
Бої під Каховкою і на Перекопі зломили за*

пеклий опір білогвардійців. Кинувшись на уз*
бережжя, рештки армії барона Врангеля поча*
ли гарячково сідати на кораблі. Озброєння
кидали. Солдати й офіцери рятувалися.

Однак закінчення кровопролиття не було
видно.

У розореному Кримі почали квапливо при*
бирати. Цей райський куточок слід було яко*
мога швидше очистити від тих, хто ще недав*
но тримав у руках зброю і не забув, як нею ко*
ристуватися. На пароплавах, що вивозили
учасників армії Врангеля, місце було далеко
не для всіх. Ті, які залишилися на березі, про*
воджаючи кораблі в безмежному морі, почали
влаштовуватися хто як зміг. Далеко не всі
білогвардійці хотіли стати емігрантами, вони
сподівалися, що їм дасть притулок рідна зем*
ля. Дехто сподівався на примирення, на пока*
яння, на прощення.

Зовсім по*іншому були налаштовані пере*
можці.

Верховною владою у звільненому Криму бу*
ли Б. Кун, Г. П'ятаков і Р. Землячка — всі троє
«полум'яні революціонери» — євреї. Не мину*
ло й року відтоді, як Бела Кун очолював ра*
дянську владу в Угорщині. Протрималася во*
на недовго, кілька тижнів, але і за цей час він
продемонстрував нечувану жорстокість і за*
лив Угорщину кров'ю.

Ефроїм Склянський, заступник Троцького,
надіслав володарям Криму телеграму, закли*
каючи їх не розслаблятись від миру:

«Війна триває, поки в червоному Криму зали7
шається хоча б один білий офіцер».

Бела Кун миттєво відчув приплив катівської
сили. Вказівка з Москви приписувала йому
сісти на свого улюбленого коника. Він згадав
золоті дні в Будапешті й обнародував свій
«універсал», оголосивши жителям Криму:

«Товариш Троцький сказав, що не приїде в
Крим доти, доки хоча б один контррево7
люціонер залишиться в Криму!»

Передусім взялися за лазарети, які покину*
ли білі. Поранених виштовхували з палат і
вбивали на дворах, у сараях, у підвалах, не
жаліли нікого. Однак залишалася ще маса
військовослужбовців, які переодяглися, схо*
валися, які причаїлися. Як їх виманити зі схо*
ванки? У пригоді став генерал Брусилов.
Кримські газети надрукували його «Обраще*
ние» до всіх, хто не зумів або не захотів виїха*
ти на чужину. Генерал закликав їх без страху
прийти на реєстрацію і запевнив словом честі,
що з їх голів не впаде жодна волосина. Ра*
дянська влада не принижуватиметься по*
мстою переможеним. Повіривши генералу,
офіцери подалися на реєстраційні пункти.
«Полум'яні революціонери» із задоволеними
усмішками потирали руки. Самі заявилися!
Усіх офіцерів розстріляли з кулеметів. Гене*
рал виявився покидьком і підло обдурив. Або
обдурили його.

Сонячний Крим перетворився в гігантську
могилу. Розстріляними були завалені старі ге*
нуезські колодязі. Багато трупів скинуто в мо*
ре. У Севастополі прямо на причалах убили
500 портових вантажників. Хтось доніс, що
вони допомагали втікачам за кордон, ванта*
жити речі. З'ясовувати, хто допомагав, хто не
допомагав, у катів не було часу.

Праця Б. Куна і Р. Землячки з очищення
Криму була відзначена бойовою нагородою —
орденами Червоного Прапора. Брусилов, от*
римавши достатньо валюти, з дружиною
відправився у Карлові Вари.

Прагнення очистити Крим від небажаних
елементів мало далекоглядний, наразі прихо*
вуваний намір.

План троцькістів почав здійснюватися в ос*
танній рік життя Леніна. Вождь був цілком
паралізований, однак ще живий. Цим треба
було скористатися.

На адресу радянського уряду надійшло
звернення, яке підписали троє відомих діячів
того часу. Це були письменник Л. Квітко,
журналіст М. Кольцов і професор Московсь*
кої консерваторії А. Шор. Вони пропонували
створити в Криму Єврейську Радянську Рес*
публіку. Євреї, доводили вони, народ тепло*
любний, сонячний півострів призначений
для проживання там дітей Ізраїлю. Крім того,
автори проекту гарантували всіляку
підтримку найбагатших кіл США. Вони на*
звали організацію Гувера «АРА» і банк
«Джойнт сток».
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Почалася організаційна метушня.
Впливовий банк «Джойнт сток» розкрив

свої сховища золота. Ґешефт був вигідний на*
самперед матеріально. На засоби «Джойнт
сток» у Криму був створений Союз колоністів
«Бундестрой», утворився єврейський спожив*
чий кооператив «Самодеятельность». Діяльно
заметушилося Товариство сприяння землев*
лаштуванню євреїв*трудівників «Озет».

Столицею майбутньої республіки оголоси*
ли місто Севастополь.

На превеликий жаль засновників, негайно
виникло безліч перешкод. І всі серйозні.

Насамперед — населення Криму. Там здавна
жили татари, німці, греки, болгари. Жили і
росіяни. Передбачити їхню реакцію було
зовсім неважко. У Криму з початком зими
раптом наступив найжорстокіший голод. За
кілька крижаних місяців вимерло понад 100
тис. людей. Рятівна весна рано погнала зе*
лень. Народ радісно накинувся на дарунки
землі. Улітку шок від голоду міг притупитися,
тому потрібно було квапитися.

Зі Сполучених Штатів у Крим прилетів
М. Розен, один із керівників «Джойнта». Він
зустрівся з О. Гавеном, головою ВЦВК Кри*
му. Розмовляли на ідиш. Співрозмовники до*
мовилися «виділити для єврейських посе*
ленців землі, що пустують». Малося на увазі,
що новосели вп'ються в землю і відродять
цей осушений сонцем шматок землі. Нестача
води? Проведемо, доставимо. Грошей для
цього досить. Довірча угода була завершена
міцним рукостисканням і радісними обійма*
ми.

У Москві зухвалу думку підтримали на са*
мому верху: Троцький, Зінов'єв, Камєнєв, Бу*
харін, Риков, Чичерін, Цурюпа. Газета «Прав*
да» надрукувала статті Н. І. Бухаріна, М. І. Уль*
янової і якогось Абрама Брагіна, близької
обом людини.

Організатори квапилися — Ленін помирав.
Восени 1923 року в Сокольниках розпочала

роботу сільськогосподарська виставка. Особ*
ливо хвалитися було нічим, країна голодува*
ла. І все ж таки в одному з павільйонів можна
було побачити казковий достаток. Цей
павільйон так і називався: «Єврейський».

Одного дня на виставку привезли хворого
Леніна. Страшно було дивитися, що зробила
безжалісна хвороба з цією людиною. Вождь
був схожий на живі мощі, голова не тримала*
ся на змарнілій шиї. Крупська, яка везла
інвалідний візок, «переклала» організаторам
виставки думку свого чоловіка: «Ілліч у за*
хопленні!»

Морозного січневого дня 1924 року пору*
шили це важливе питання на Політбюро.
Проект постанови був підготовлений. До*
повідав М. І. Калінін. Апетит творців Ізраїлю
до цього дня помітно зріс. Крім Криму, до
складу Єврейської Радянської Республіки
планували включити південні області Ук*
раїни, а також Абхазію і російське узбережжя
Чорного моря з містом*курортом Сочі.

Йосип Віссаріонович, Генеральний секре*
тар і двічі нарком, давно стежив за метуш*
нею троцькістів*сіоністів. Він знав, що не*
давно в Москві таємно побував банкір
Фелікс Варбург, зять Якоба Шіффа. Він мав
низку конфіденційних зустрічей. Його
співрозмовниками були Вайнштейн — член
колегії наркомату фінансів, Дімманштейн —
заступник завідувача відділом ЦК партії,
Коробков — директор Зовнішторгбанку,
Канцелленбоген — член правління Держ*
банку, Міндлін — учений секретар Держпла*
ну, Шейнман — нарком торгівлі. Високий
гість натхненно оповідав, що справу про за*
хоплення Криму гаряче обговорює єврейсь*
ка світова громадськість. 49 відомих пись*
менників Заходу звернулися з закликом по*
чати збір коштів. Фінансові проблеми,
пов'язані з освоєнням Криму, обговорюва*
лися на Єврейському конгресі у Філа*
дельфії (5 тис. делегатів). Активну участь у
цьому обговоренні взяли представники 200
найбагатших родин Сполучених Штатів
Америки. Ідея створення Ізраїлю в Криму
припала до серця, зокрема, таким діячам, як
Рузвельт і Гувер.

Банк «Джойнт сток» виділив перший транш
на освоєння Криму — 15 млн доларів.

Співрозмовники детально обговорювали до*
кумент, який мали затвердити на засіданні
Політбюро. Особлива увага приділялася пер*
шому параграфу постанови, найважливішому.
У ньому йшлося про масове переселення
євреїв у Крим. Серед вихідних документів
фігурувала «Записка» з цього питання за
підписом Леніна. Йосипа Віссаріоновича це
абсолютно не здивувало. За паралізованого
Леніна над «Запискою» трудилися троє: Ро*
зен, Брагін і Бройдо, працівник наркомату у
справах національностей.

Із різкою критикою задуму сіоністів висту*
пив Смірнов, нарком землеробства. Він за*
стеріг від поспішного вирішення такого
складного і небезпечного питання, підкрес*
ливши, що у Криму вже помітне хвилювання
місцевих татар. Насторожилися і німці (а їх у
Криму було понад 50 тисяч). А якщо про це
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довідаються ще й абхази? Смірнов упевнено
пророкував загострення національного кон*
флікту, що назрівав. Почнеться Друга Крим*
ська війна!

Питання вдалося передати для розгляду
спеціальної комісії.

Попри чималі зусилля, не вдалось сховати
шила в мішку досвідченим гешефтмахерам. У
Криму захвилювалися місцеві татари і німці*
колоністи. Лідер татарської націоналістичної
партії «Міллі*Фірка» В. Ібраїмов зробив
рішучу заяву. У відповідь Ларін надіслав лис*
та у секретаріат ЦК РКП(б), звинувативши
татарського лідера в буржуазному
націоналізмі. Ларіна активно підтримав голо*
ва Комісії ЦК з антисемітизму Бухарін. У
підсумку В. Ібраїмов опинився на Луб'янці.
Там з ним довго не церемонилися —
розстріляли на третій день.

Далі ОДПУ поспіхом підготувало судовий
процес «63*х» (запроторивши в камери цвіт
татарської інтелігенції). Після суворого ви*
року почалася активна чистка Криму від та*
тар.

Все ж декому пощастило уникнути роз*
стрільних підвалів, хоча Крим їм довелося по*
кинути. Саме тією суворою зимою на Уралі
назавжди прописали більше 20 тис. кримсь*
ких татар.

ВЦВК під головуванням «доброго дідуся»
Калініна прийняв спеціальний Закон, віддав*
ши землі Криму «на потреби переселення».
Територія, очищена від татар і німців, стано*
вила 375 тис. гектарів. Тут мали святкувати
новосілля 100 тис. євреїв. Це був перший етап
колонізації — почин. Щодо Одеси і Сочі ска*
зано: «Згодом!». У новій обстановці важливо
було «зачепитися».

Новоселам сильно зашкодила смерть
Леніна. У своїй клятві біля труни померлого
вождя Генеральний секретар партії запропо*
нував народу і країні нову політику ра*
дянського керівництва. Свіжий вітер змін
відчули всі. У Кремлі і на Старій площі роз*
гулялись протяги, видуваючи колишній
затхлий дух. Декому стало надто тісно, не*
зручно. Сталіна вже встигли збагнути: ця
небагатослівна людина обіцянок на вітер не
кидала.

Єврейське лобі в СРСР вдалося до улюбле*
них хитрощів. У переговорах з «Джойнтом»
було досягнуто домовленості про позики.
Економіка Країни Рад, і про це знали всі, мала
потребу в припливі вільних коштів. Такі над*
ходження гарантував банк «Джойнт».
Комбінацію пропонували найпростішу: уряд

СРСР випускає державні облігації на обгово*
рену суму позики, а фінансисти США негайно
покривають усю їхню вартість. Серед впливо*
вих гарантів називалися імена Рокфеллера,
Маршалла, Варбурга, Рузвельта, Гувера та
інших. Смідовіч, виступаючи на засіданні Ра*
ди національностей, втопив головний сенс
комбінації у викладі технічних деталей фінан*
сової угоди. Банк «Джойнт» зобов'язувався
упродовж 10 років виплачувати по 900 тис.
дол. щороку. Передбачалися і додаткові суми
— по 500 тисяч. Умови були прийнятними: 5 %
річних. Виплата заборгованості починалася
тільки 1945 року і розтягувалася до 1954 року.

З американської сторони документ підпи*
сав Ф. Варбург.

Смідовіч оголосив, що перші 20 млн доларів
уже надійшли на рахунки Держбанку.

Гра була, в цілому, зроблена — фінансовий
гачок радянська сторона ковтнула.

Відверта підступність була в тому, що у жод*
ному офіційному виступі відповідальні особи
не вжили тривожного словосполучення
«Кримський проект». Але в документах цей
важливий термін існував. Власне під нього і
віддавали такі гроші.

Чи не першим злочинний намір фінансових
гешефтмахерів розкрив Кіров. У себе в Ле*
нінграді він досить безцеремонно винищував
сіоністське підпілля. Сталін його підтриму*
вав. Постріл Ніколаєва поставив крапку в за*
воюванні Криму. Згортаючи свою діяльність і
боягузливо ховаючись до нір, сіоністи встигли
організувати в Криму всього лише два
єврейських райони.

А згодом почалися занадто «гучні» судові
процеси...

«Кримський проект» відродився після Пе*
ремоги над Гітлером. Активізувався  Єврейсь*
кий Антифашистський Комітет (ЄАК). Роз*
пухла від золота Америка  обіцяла цього разу
10 млрд доларів. Переговори вів Гарріман, по*
сол, розвідник, хазяїн пронирливої «Гаранті
траст». План Сіону збігся з виселенням татар
із Криму. Відповіддю Сталіна були пересліду*
вання космополітів, розправа з діячами ЄАК і
«Справа лікарів».

Кримська історія тривала ще багато років.
Сіоністи, навіть програючи з тріском, ніколи
не відмовляються від запланованого...
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Виконує роботи:

•Будівництво і ремонт

•Проект

•Ландшафтне оформлення

присадибних ділянок

•Ексклюзивні столярні

вироби

Київ
вул. Севастопольська, 5

Тел.: 576750756
тел./факс: 501726707

ПП «Паркбуд»



•ПРО РОЛЬ  ЄВРЕЙСЬКОГО 
ФАКТОРА  В  БУДІВНИЦТВІ 
ДЕМОКРАТІЇ  І  ЙОГО  РЕЗУЛЬТАТ

У рубриці
«ПОЛЕМІКА»:
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Дмитро БОГДАНОВ

Єврейство — вічно актуальна тема, яку важко
обійти, про що б не йшла мова, але важко і тор*
катися. Тому хотілося би почати зі свіжого анек*
доту на цю тему або з цитати якої*небудь виз*
начної особистості. На щастя, від часів Моїсея
великі люди всіх націй часто висловлювалися з
приводу цього нечисленного, але всюдисущого
племені. Однак цитати ці, від Сенеки до Еміля
Золя, від Петра I до Франца Ліста, від Джорда*
но Бруно до Шопенгауера, Достоєвського,
Вольтера і далі, майже всуціль негативні і часто
навіть агресивні. Нечисленні апологетичні вис*
лови, як правило, ще більш упереджені і нетер*
пимі, і переконують, що найкращий захист —
напад. 

Так нині склалося, що про євреїв, як зрештою
про інші національності, крім росіян, ми,
росіяни, можемо говорити тільки так, як про
мертвих: або добре, або ніяк. Себе лаяти ми мо*
жемо, мало того, повинні лаяти і ганьбити. Самі
росіяни часто*густо дуже раді себе насварити,
зібрати з усіх народів, своєї і чужої історії і
навіть у природи перебрати всю провину і всі
гріхи на себе і нести. Розмови про безвольність
росіян, про їхню рабську натуру, любов до
спиртного, неуцтво, невміння і небажання пра*
цювати, вважають, особливо ті, які називають
себе демократичною інтелігенцією, найчастіше,
що важливо, неросійського походження, гарним
тоном. Самокритичність — справа хороша, але
самознищення — це вже хвороба. У випадку з
Росією — хвороба соціальна, причому не ендо*
генна, а екзогенна, тобто така, яка виникла че*
рез зовнішні причини, причини неросійського
національного характеру. Хтось, слід вважати,
навчив нас так думати, запевнив нас, начебто
такий самозневажливий підхід — найчесніший і
правильний.

Я не маю наміру ні позитивно, ні негативно
оцінювати євреїв. Ні поганого, ні гарного, — я не
маю що про них сказати. Проте є об'єктивні
спостереження, про які і піде мова. Знайти ней*
тральну, об'єктивну цитату про євреїв виявило*
ся важко, практично неможливо. Крім того,
прикритися чужим авторитетом все одно не
вдалося б. Російська судова система знає не
один прецедент порушення кримінальних справ
за фактом звичайного збору й опублікування
світового цитатного надбання на єврейську те*
му. Що має право думати і говорити про євреїв
якийсь Юпітер, те простий смертний за
російськими законами про національний екст*
ремізм не має права ні повторювати, ні читати. 



57

Несприятливий для аматорів красної словес*
ності результат згаданих справ став для мене пере*
конливим аргументом проти анекдотів і цитат.
Утім, лише через дух протиріччя, а також напе*
рекір усім впертим, які в принципі цитат не
сприймають, не розуміючи ні образної, ні худож*
ньої, ні безмежної за можливостями ролі їхнього
вживання, вмисне для них почну все*таки хоча б
із цитати Лєскова: «Посмотрим, какой вред сде*
лал еврей в тех местах, где он живет: тогда видно
станет, чем он способен угрожать в другом месте,
куда просится». 

Дійсно, де б не жив єврей, він живе по*єврейсь*
ки, і що б він не робив, робить він це на єврейсь*
кий взірець, і результат, відповідно, виходить
єврейський. Погляньмо ж за мудрим методом ве*
ликого Лєскова до чого це призводить. Користу*
ватися будемо винятково фактами, без коментарів
і оцінок. Особливо, з боку читачів, хотілося б
уникнути відомого убогого антисемітизму, як і йо*
го протилежності, а також безглуздих, найчастіше
грубо і з необґрунтованим апломбом завжди недо*
речно поставлених запитань, які свідчать лише
про неправильне або неповне розуміння, чи то про
повне нерозуміння прочитаного. Як це зробити?
Вибудувати історичну парадигму, просту, чітку,
точну. 

Що б не робилося, результат завжди залежить
від того, хто і де його робить. Розмови про те, що
демократія — вона й в Африці демократія — це де*
магогія. Зроблене євреєм по*єврейськи не може
бути ні російським, ні французьким, а завжди бу*

де виходити по*єврейськи. Це закономірність, за*
кон. Тому, як радив Лєсков, залишається тільки
простежити дію цього закону, виявити зако*
номірність, і можна буде запобігти багатьом не*
приємностям.

Перша відома закономірність така: євреї, попри
свою нечисленність, умудряються скрізь і завжди
бути наверху. Ця природна здатність євреїв вип*
ливати на поверхню будь*якого суспільства, туди,
де плавають суспільні вершки — не думка і не
оцінка, це загальновідомий факт. Він має винят*
ково єврейську особливість: євреї рідко опиня*
ються у вирі подій. Вони, як правило, їх організо*
вують, задумують, але коли доходить до справи —
відступають, і повертаються тільки до результату
справи, причому лише у благополучному випадку,
тобто власне до роздачі чи то шматків торта, чи
високих посад. Слід сказати і про те, що кашу, яку
заварюють євреї, зрештою вони ж і розсьорбують.
Тобто ціпок, яким вони замахнулися і вклали в
чужі руки для удару, майже завжди своїм іншим
кінцем ударяє по них самих.

Із першої закономірності природно випливає
друга: біля джерел багатьох змін суспільно*
політичного ладу в різних країнах стояли і стоять
євреї. Боже нас і вас борони від древніх, як сам
єврейський народ, звинувачень, які вже набили
оскому, євреїв у всіх тяжких гріхах, від революцій
до природних катаклізмів. Йдеться не про умови
виникнення революційних ситуацій, а про момен*
ти реалізації цих ситуацій, керування ними. Тим
більше борони нас і вас Боже від параноїдальних
ідей про жидомасонську змову і від інших схожих
маніакальних думок. Ми говоримо про факти. А
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факти говорять самі за себе. По*перше, повторю*
ся, не всі перетворення, а багато. По*друге,
політичні перетворення не завжди бувають невда*
лими. Отже, євреї, крім шкоди, принесли світовій
політиці багато користі. Зіставляти їх — не наше
завдання і воно нас не цікавить. І, по*третє, голо*
вне: обвинувачення тут взагалі зайві, оскільки
йдеться про закономірності, спричинені зовсім не
поганими намірами євреїв, а об'єктивною причи*
ною, яку ми назвемо згодом. Тепер підходимо
впритул до самої цієї закономірності, яка вже ста*
ла історичним законом, — коли заперечити важко,
його потрібно просто знати. 

Як правило, понад усе євреї люблять будувати
демократію. Мабуть, це пов'язано не стільки з
особливостями самої демократії, в якій, по суті,
немає нічого принципово єврейського, та й не з
властивостями самих євреїв, у яких, по суті, немає
нічого принципово демократичного. Очевидно, це
обумовлено самою історією, в якій усі перетворен*
ня у тій чи іншій мірі за своїм задумом повинні бу*
ли стати демократичними. Той самий комунізм,
точніше, його версія — соціалізм, споконвічно був
задуманий як демократія. Що вийшло насправді,
ми знаємо — диктатура, причому не пролетаріату,
а справжня, найжорстокіша диктатура. От вам і
закон: де євреї починають будувати демократію,
там виходить диктатура. 

Хоча твердження, начебто революція в Росії —
справа рук євреїв, у декого іноді викликає неадек*
ватну реакцію і тому, як це не дивно, все ще вима*
гає роз'яснень. Ні, звичайно революція визріла в
історичній долі Росії, у її протиріччях, у відстало*
му феодальному абсолютизмі Романових і у ХХ
столітті. Революція, потреба у ній виникла в
російському народі, оскільки, відомо, ніякі рево*
люціонери не розгойдають хоча б трохи гар*
монійне і нормальне суспільство, тому власне
євреї тут ні до чого. Але йдеться не про визрілі
умови і революційні маси, а про керівні і скерову*
ючі кадри революції. А тут євреї відіграли в
російській революції серйозну роль. Безглуздо,
але, незважаючи на факти, є ще люди, які назива*
ють таке твердження міфом і «дурною казкою».
Спеціально для них повторю загальновідомі фак*
ти. Наведу, по*перше, лише кілька прізвищ видат*
них діячів революційного руху: Марко Андрійо*
вич Натансон, Михайло Зальманович Лур'є, Да*
вид Борисович Гольдендах (ніби Рязанов), Олек*
сандр Самойлович Піккер, Якуб Станіславович
Фюрстенберг, Йосип Соломонович Блейхман (він
же Солнцев), Борис Давидович Кац, Юлій Осипо*
вич Цедербаум і т. д., і т. д. Прізвища ці всім добре
відомі, як і всі ті російські імена, які опинилися в
керівництві Росії після 1917 року. Центральний
комітет більшовицької партії, як і всі інші коміте*

ти і ради, майже цілком складався з євреїв. Брон*
штейн, Овсей*Герш Аронович Радомисльський,
Аптекман, Розенфельд, Гольдштейн, Нахамкіс,
комісари Шліхтер, Ландер, Кауфман, Шміт,
Кнігісен, Шпіцберг, Анвельт, Гуковський, Штейн*
берг, Фенігштейн, Равіч. От відомі, незаперечні,
об'єктивні факти. Повернемося до суті справи. Ре*
зультат цієї назрілої народної революції, але керо*
ваної євреями, — трагічно*утопічна диктатура. І
очолив її уже не єврей Сталін. Не євреї зрештою
керували справою революції і після Сталіна. Ма*
ло того, вже незабаром після революції самі євреї
потрапили в немилість і стали жертвами ними за*
думаного ладу. Може це випадково? Продовжимо
парадигму. 

Веймарська республіка, створена після рево*
люції в Німеччині — ще один невдалий плід
єврейського демократичного реформаторства.
Для наочності наведу короткий список лише
декількох соціал*демократичних єврейських імен:
Перший президент республіки Фрідріх Еберт,
міністр закордонних справ Вальтер Ратенау, глава
першого уряду республіки Філіпп Шейдеман,
міністр закордонних справ Густав Штреземан,
Курт Ейснер, Вільгельм Лібкнехт, Гірш і Розен*
фельд, Гаазе і Ландсберг, Каутський, Коон і Герц*
фельд, міністр фінансів Шеффер і його помічник
Бернштейн, статс*секретар Прейс і помічник
Фрейнд, начальник інформаційної служби Фріц
Макс Коген, Футран і його помічник Арндт,
Мейєр*Гергард, Кастенберг, Вурм, д*р Штадтга*
ген. Радою робочих і солдатських депутатів керу*
вав єврей Каган, а до її складу входили євреї
Штерн, Герц, Левенберг, Френкель, Ізраїлович,
Лаубенгейм, Зелігзон, Каценштейн, Лауфенберг,
Гейман, Шлезінгер, Мерц і Вейль. Ці прізвища уо*
соблювали для Німеччини роки економічного і
політичного хаосу, безробіття й інфляції, які при*
звели країну зрештою до найстрашнішого в історії
людства перевертня націоналізму — нацизму. До
влади прийшов Гітлер, зустрінутий загально*
національним схваленням і наснагою.

В Угорщині 1919 року теж єврейські борці взя*
ли  участь на чолі з Белою Куном у будівництві
справедливого суспільства. Чи треба дивуватися,
що потім з'явилася диктатура Хорті, що проісну*
вала аж до 1944 року. Далі продовжимо парадиг*
му прикладом нинішньої Росії, у якій виправляти
помилки євреїв*соціалістів через 75 років взяли*
ся чомусь знову євреї, цього разу демократи —
Гайдар, Нємцов, Чубайс, Кірієнко і за підтримки
цілого сонму єврейських інтелектуалів на всіх
провідних місцях в економіці і ЗМІ. Керували,
навчали, що робити, як, чому Борис Миколайо*
вич має рацію, чому така важлива боротьба з
російським націоналізмом. І результат знову
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підтвердив закономірність: ми вже майже маємо
диктатуру, причому за підтримкою народу. Ос*
танній, найсвіжіший приклад — нинішня Біло*
русь. Після 1991 року і розпаду СРСР будувати
демократію в Білорусі стали знову за участю
євреїв, і от одержали «загальнонародного» вождя
Лукашенка, вусики, стиль, система, знову те ж са*
ме — диктатура. 

А якщо озирнутися довкола, перевірити зворот*
ну закономірність, хто ж облаштував існуючі де*
мократичні суспільства, виявляється, влаштову*
вали не євреї, єдиний, щасливий виняток —
Ізраїль. Скажу без натяків: може, участь
неєврейського, а корінного національного елемен*
та, пояснює цілком благополучне існування демо*
кратичних держав. Ні, зрозуміло, що диктатура
виникає і без участі єврейських талантів, парадокс
в іншому: там, де будівництвом демократичних
систем починають керувати євреї, ми завжди
одержуємо диктатуру. Зауважте, не євреї влашто*
вують диктатуру. Народи самі створюють її
замість демократії єврейського виробництва. На
порятунок від єврейської демократії нації кличуть
своїх диктаторів. От вам і причина зако*
номірності. Справа не в лиходійстві євреїв, не в
жидомасонській змові, а в банальній істині: кож*
ному своє. Нині, щоб пояснити феномен руху
Росії до диктатури, наводять аргумент: росіяни
патологічно схильні до диктатури. Невже і німці
теж генетично були схильні до диктатури, але чо*
мусь після війни щасливо побудували демократію
і 55 років з нею живуть. Що цікаво, будували без
євреїв. 

Патологічне, майже релігійне місіонерство
євреїв, їхнє самовпевнене бажання ощасливити
інші народи, паралельно влаштувавши на чужій
землі і своє, єврейське щастя, завжди несе із со*
бою лихоліття. Турбота про єврейське щастя по*
чинає завжди перемагати, про що в російському
варіанті свідчать прізвища найбагатших людей.
Хоча, звичайно ж, наміри євреїв, безумовно, не
тільки прагматичні, не обмежуються прагнен*
ням власної вигоди і наживи, хоча, зрозуміло, і
цих прагнень вони не позбавлені. Очевидно, ни*
ми керують також і благі наміри, знову ж із
невід'ємною турботою про єврейське щастя, а
йому, зрозуміло, страшно заважає турбота або*
ригенів про щастя для свого народу, а звідси —
національний рух. Антагонізм у наявності. От і
об'являють національний рух росіян як завгод*
но — хоч фашизмом, хоч шовінізмом, або просто
стверджують: пишатися, що ти росіянин, це все
одно, що пишатися народженням у понеділок, і
так далі. Це робити просто, якщо влада і кон*
троль над ЗМІ дозволяють. Отже, не віддавати
ж аборигенам власність і цей контроль заради

якоїсь демократії? Власне демократія при тако*
му антагонізмі не може не відійти на другий
план, точніше, взагалі на останній. Однак не нам
вчити євреїв, куди веде дорога, вимощена таки*
ми намірами. Кожна нація — коваль свого щас*
тя. І якщо доходить до того, що неєврейському
щастю нації віддають перевагу, а хоча б дикта*
турі, але своїй, рідній, то пора б вже народу
Моїсея зрозуміти, що не треба лізти в чужий мо*
настир зі своїм статутом — це найкраще, що во*
ни можуть зробити для блага всіх народів. Ми
ж, пам'ятаючи цитату Лєскова, повинні тепер
знати, чим загрожують нам євреї, там, куди вони
просяться, тобто в будівництві демократичної
Росії. 

Хоча щира участь, але не на керівних посадах,
може існувати, але для цього треба визнати
російський націоналізм. От така дилема. 

Помилки помилками, закономірності зако*
номірностями, але знову невтомний народ бе*
реться очолити боротьбу за демократію. Невже
хтось думає, що «Комітет*2008» з Гаррі Кімови*
чем Каспаровим надихне росіян знову підтрима*
ти євреїв у їхньому прагненні очолити боротьбу
за демократію? Антивоєнний мітинг на
Пушкінській, що зібрав через актуальну і на*
болілу тему війни в Чечні у десятимільйонній
Москві кілька тисяч чоловік, — наочний доказ
перспектив цієї «боротьби». Навіть нинішній
кволий, жалюгідний диктаторський режим ус*
тоїть проти такої боротьби. Але він розвалиться
моментально, коли в росіян буде можливість по*
будувати демократію власноручно, заради своїх
національних завдань. Ви знаєте, читачу, мабуть
це знають і єврейські інтелектуали, між демо*
кратією і диктатурою вибирають все*таки дикта*
туру. Як не парадоксально, але в такому форматі
ця їхня боротьба тільки підсилює диктатуру.
Сенс простий: або демократія з нами, або нехай
залишається диктатура. Даремні уроки історії,
якщо забути, чим усе це закінчується, насампе*
ред для євреїв. Марно кликати на допомогу ро*
зум. А диктатура? Вона сама себе з'їдає зі
швидкістю ненажерливого стада гризунів, розси*
пається цей фантом, і якщо може втриматися, то
тільки спираючись на національний фактор, а
для нього всі мости в кремлян спалені. Так що у
будь*якому випадку доведеться будувати демо*
кратію самотужки.

P. S. 
Дуже сподіваюся, що після прочитання цієї

статті в жодної нормальної людини, зокрема і
євреїв, не виникнуть звинувачення автора в анти*
семітизмі. А якщо такі підозри виникатимуть,
смію запевнити, таких намірів не мав, факти і
порівняння — це не антисемітизм.

ПолемІка
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Великі губи, напіввідчинений великий рот,
безвільно*втиснене підборіддя і маленькі очі,
які наполегливо дивляться крізь скло пенсне
без обідків — невиразне і незначне лице
молодого чоловіка із запалими грудьми, який
міг би бути і страховим агентом, і маленьким
чиновником...

Це і є портрет убивці Столипіна — Дмитра
Богрова, долучений до книги його брата 

В. Богрова, яка щойно вийшла в Берліні за
новою орфографією у видавництві «Стрі*
ла» — «Дмитрий Богров и убийство Сто*
лыпина, разоблачение «действительных и
мнимых тайн».

Нічого демонічного, нічого лиховісного в
лиці вбивці немає, і весь той наліт таєм*
ничості, що залишився в пам'яті про Дмитра
Богрова, захопленого в театрі з револьвером,
який ще димів у руці, — вивітрюється при
погляді на його портрет.* Русские писатели о евреях — М.: Книга. — 2005. — С 176–181.

Убивця 
Столипіна
Убивця 
Столипіна*

Іван Лукаш
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В. Богров обіцяє в книжці викрити ті
«справжні і уявні таємниці», про які вбивця
Столипіна писав із фортеці у передсмертному
листі батькам 10 вересня 1911 року, напе*
редодні страти:

«Я знаю, що вас глибоко вразила нес*
подіванка всього того, що сталося, знаю, що
ви повинні були розгубитися від раптовості
виявлення справжніх і вигаданих таємниць.
Остання моя мрія, щоб у вас, милі, зали*
шилася про мене думка як про людину, може,
і нещасливу, але чесну».

Брат убивці зайнятий тільки тим, щоб до*
вести, що Дмитро Богров був «чесним», тобто,
якщо він і був агентом охранки, то «з ідейних
міркувань», а насправді «його спосіб життя»
був «відмінним від способу життя посередньої
людини», причому він як анархіст*комуніст,
нібито «справляв руйнівний вплив на ото*
чення». Такою цитатою з анархічного ма*
ніфесту Рамуса В. Богров прикриває Дмитра
Богрова, зображуючи його якимось «анар*
хістом*руйнівником», начебто таке позначення
привабливіше, ніж просте називання Дмитра
Богрова вбивцею.

«Загін жандармів увірвався вночі після
замаху на Столипіна в будинок батька, —
розповідає В. Богров. — На фразу родички
Дмитра Богрова, що батьки його, які пере*
бували тоді за кордоном, будуть страшно
вражені звісткою про те, що трапилося, на*
чальник загону заявив: «Дмитро Богров
потряс усю Росію, а ви говорите про пот*
рясіння його батьків».

Ці розумні і прості слова поліцейського
офіцера пригадуються щоразу, коли читаєш
книжку В. Богрова — книжку враженого ро*
дича, за будь*яку ціну і попри все, зайнятого
тільки підбором доказів, що його брат, хоча і
був агентом охранки, проте був «чесним
революціонером», який діяв за малопо*
важним, утім, принципом, як зазначає сам 
В. Богров, — «мета виправдує засоби».

Все ж, від таких доказів ні вбивство, ні
вбивця не стають привабливішими.

В. Богров не помітив у своєму братові тієї
головної риси, на яку вказує співтовариш
Дмитра Богрова, анархіст П. Лятковський:

«Дмитро Богров не хотів бути гвинтиком,
чорноробом революції, а прагнув здійснення
чогось грандіозного через гордощі».

Син київського мільйонера*домовласника,
плеканець багатої єврейської родини,
«молодий помічник присяжного повіреного»,
Дмитро Богров, за зауваженням В. Богрова,
«користувався в рідному домі перевагами

людини, у якої відкриті всі шляхи і можли*
вості, яка не знала відмови в жодному хоча б
трохи розумному бажанні».

«Під час своїх частих поїздок за кордон і до
Росії, так само як і під час перебування вдома,
Дмитро Богров одержував від батька щомі*
сяця допомогу, яка становила від 100 до 150
карбованців, а після закінчення університету
в Петербурзі — 75 карбованців на місяць, а
Дмитро Богров мав ще і платню за службу
секретаря в комітеті з фальсифікації харчових
продуктів при міністерстві торгівлі і про*
мисловості — 50 карбованців на місяць, а
також заробляв дещо і по судових справах».

Додамо до цього, що ще 100–150 карбован*
ців на місяць Дмитро Богров одержував з
1907 року як агент охоронного відділення. До
того ж батько платив йому також за управлін*
ня будинком у Києві, на Бібіковському буль*
варі (фотографія цього міщансько*незграб*
ного будинку для чогось наведена в книжці
цих «сімейних спогадів»).

Отже, Дмитро Богров ні в чому і ні від кого не
мав відмови. Його возять по закордонах, у
грудні 1910 року він «відпочиває на Рив'єрі», у
серпні 1911 року, за кілька днів до вбивства, він
знову «відпочиває» на дачі батьків «Потоки»,
під Кременчуком.

Він, без сумніву, був розпещений середо*
вищем і життям, для нього «руйнівний анар*
хізм» був, очевидно, тільки снобізмом, забав*
кою. Він був, мабуть, марнолюбним често*
любцем, який не бажав ні в чому бути «гвин*
тиком», а думав про себе як про надлюдину,
якій все дозволено.

Але Богров, який наслідував «моду» свого
часу: з гімназійної лави «пішов у революцію»,
йому було призначено стати не звичайним
убивцею або злочинцем з «надлюдяності»,
вбивцею державної людини Росії.

Абсолютно не анархізм, а саме вбивство
Столипіна — він був вибраний жертвою — от
нав'язлива ідея Дмитра Богрова, і книжка В.
Богрова, не помічаючи цього, дає всі підстави
для такого висновку.

— Я єврей, — сказав Дмитро Богров під час
побачення з соціалістом*революціонером Ла*
зарєвим у 1910 році в Петербурзі. — І доз*
вольте вам нагадати, що ми дотепер живемо
під пануванням чорносотенних вождів. Євреї
ніколи не забудуть Крушеванів, Дубровіних,
Пуришкевичів і подібних лиходіїв. Де Гер*
ценштейн? А де Іоллос? Де сотні, тисячі
роздертих євреїв — чоловіків, жінок і дітей із
розпоротими животами, з відрізаними носами і
вухами... Ви знаєте, що владним керівником
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дикої реакції, яка триває, є Столипін. 
Я приходжу до вас і говорю, що я вирішив
усунути його...

У лютому 1911 року вийшов із київської
Лук'янівської в'язниці анархіст П. Лят*
ковський. Дмитро Богров викликав його до
себе і «сам перший заговорив про те, що
товариші звинувачують його в цілій низці
зрадництв:

— Тільки вбивши Миколу, я буду вважати,
що реабілітував себе, — сказав Богров.

— Хто ж з революціонерів не мріє вбити
Миколу! — перебив його Лятковський.

— Ні, — продовжував Богров. — Микола —
дурниця. Микола — іграшка в руках
Столипіна. Адже я — єврей — вбивством
Миколи спровокую небувалий єврейський
погром. Краще вбити Столипіна...».

У родині Богрова, незважаючи на те, що
його батько був навіть «членом київського
дворянського клубу», панувала, очевидно,
«лівизна» переконань. Батько Богрова «при*
микав до лівих кадетів», а старший двою*
рідний брат Богрова, Сергій, був соціал*
демократом. Цей Сергій завжди впливав на
Дмитра, і ще в 1909 році «вони вели розмови
про те, хто найнебезпечніша і шкідлива
людина в Росії, усунення якої було б най*
доцільнішим. У цих розмовах вони неодмінно
поверталися до імені Столипіна.

Вульгарна оцінка Столипіна як винуватця
єврейських погромів, ця вульгарна ненависть
до нього і була багаторічною надокучливою
думкою Дмитра Богрова.

27 серпня 1911 року Дмитро Богров
приходить додому обідати в надзвичайно
радісному й жвавому настрої (за свідченням
його тітки, М. Богрової). На питання тітки,
що спричинило такий гарний настрій, він
відповідає, що мав несподіваний успіх: у
нього, мовляв, вимальовується така справа,
якою він ощасливить світ.

Справа, що вимальовувалася, якою «надлю*
дина» з Бібіковського бульвару вирішила
ощасливити увесь світ, — було убивство
Столипіна.

Убивця, який багато років обмірковував
свою «помсту за єврейські погроми» і уособ*
лював їхнього винуватця в Столипіні, заради
цієї «помсти» йшов на все, — от у кращому
випадку портрет Дмитра Богрова, змальо*
ваний у книжці його брата. Багато чого в ній,
утім, тільки опошлює цей неабиякий вигляд
убивці, як опошлюють його і вірші Дмитра
Богрова до знайомої, теж наведені в книжці:

Твой ласкающий,
Нежно*чарующий взгляд,
Твои дорогие черты,
Воскресили давно позабытые сны,
Развернули широкие крылья мечты...
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Очевидно, Дмитро Богров був не більше,
ніж гвинтиком революції, якому тільки не*
щаслива доля Росії допомогла вбити її велику
державну людину.

Відомо, що вбивця був анархістом, а водно*
час агентом охоронного відділення з 1907 ро*
ку. 1918 року в Москві В. Богров отримав
дозвіл на огляд справи Дмитра Богрова,
переданої, виявляється, після революції в
Московський історичний музей.

Справа ця займає окрему велику шафу й
налічує 30 об'ємних томів. В. Богрову вдалося
тільки «перегорнути» справу, а от більшови*
цький дослідник Струмілло справу Богрова,
мабуть, «вивчив», і в «Красной летописи»
підсумовує, що «Богров — провокатор, який
після викриття замість вчинити самогубство
вбив Столипіна».

Брат убивці, проте, намагається довести в
книжці, що Дмитро Богров був «прово*
катором без провокації», якому від 1907 до
1911 року охоронне відділення виплачувало
гроші, так би мовити, даремно, і якщо кого*
небудь і видавав Дмитро Богров, то всі
зрадництва були, як от викриття Мер*
жеєвської, звинуваченої 1910 року в замаху на
життя государя.

Мержеєвська, як розповідає В. Богров, була
ненормальною, несамовитою. У видачі цієї
хворої «спільної знайомої» брат Дмитра
Богрова, як це не дивно, не вбачає нічого
підлого і гидкого, переконуючи читача, що
Дмитро Богров був упевнений, що Мержеєв*
ській як непідсудній «ніяке покарання не
могло загрожувати».

Тим часом Мержеєвська була посаджена у
в'язницю і відправлена в Якутську область.
Малопереконливі також інші спроби В. Бог*
рова звести нанівець агентурну роботу Дмит*
ра Богрова. Все*таки охоронне відділення
йому за щось таки платило. Хоча Богрову
вдалося використати його для здійснення
терористичного акту, проте йому зовсім не
спадало на думку, що саме охоронне від*
ділення могло також «використовувати»
вбивцю у своїх цілях.

У паризькій газеті «Майбутнє» 31 грудня
1911 року, як розповідає В. Богров, з'явилося
таке повідомлення:

«Д. Богров побіг не відразу після пострілу, а
ніби чекав чогось, і побіг лише після деякої
паузи, що й занапастило його. Тепер
незрозуміла пауза прояснилася. Виявляється,
що йому обіцяли, що в момент пострілу світло
в театрі раптово і випадково згасне, щоб він
міг, користуючись темнотою, кинутися не*

помітно у відомий, залишений без охорони
прохід, наприкінці якого були приготовані для
нього військовий кашкет і шинель, а надворі
чекав напоготові автомобіль.

Але механік*робітник, який стояв біля
рубильника не допустив до нього охоронця,
незважаючи на пред'явлений “квиток”, —
електрика не згасла, і Богров, втративши
дорогоцінні секунди на чекання темряви,
кинувся бігти, коли публіка вже отямилась
від першого потрясіння, тому не зміг
врятуватися».

Для В. Богрова «усе це, звичайно, казки». Але
О. Гирс, який був київським губернатором у
день убивства Столипіна, на зборах, при*
свячених пам'яті П. А. Столипіна в Парижі
підтвердив привселюдно цю ж версію про
підготовку втечі Дмитра Богрова.

Порятунок убивці готувало, можливо, саме
охоронне відділення.

У Парижі й досі живі*здорові деякі члени
Державної думи, у спогадах яких є чимало
чітких вказівок на бажання темних сил
розправитися зі Столипіним саме в 1911 році,
після його реформ західного земства.

Чи не ці темні сили і скерували руку
«руйнівника*анархіста» і агента охранки
Дмитра Богрова на останню сильну державну
людину Росії?
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ЗАКОНИ
У рубриці
«МЕНЕДЖМЕНТ  І  МЕНЕДЖЕР»:

•ЗАКОНИ  ОРГАНІЗАЦІЇ

•ПОЛІПШЕННЯ
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ  ПРАЦІ
МЕНЕДЖЕРІВ  З  МЕТОЮ
ПІДВИЩЕННЯ
КОНКУРЕНТНОСТІ
ОРГАНІЗАЦІЙ

•ТЕСТ  
ДОСЛІДЖЕННЯ  НАСТРОЇВ

На думку більшості сучасних дос*
лідників, у постіндустріальному сус*
пільстві, що нині народжується, фі*
нансовий капітал як стратегічний
ресурс, від якого залежить прибуток,
витісняє «капітал» людський. По суті
це означає початок нового етапу роз#
витку менеджменту, а кожен новий
етап починається зміною організацій*
но*управлінських парадигм. Суть су*
часного етапу в тому, що перебудова
кожної організації підпорядкована
максимі: від людей — до організації, її

структур і механізмів (на відміну від існуючої раніше
парадигми, що вимагала від людей пристосовуватися до
організаційних нововведень) [1; 2; 8; 14].

Нове управлінське мислення виражається в постійній
боротьбі з усіма видами втрат на виробництві, систе*
матичному пошуку методів і форм удосконалювання
його організації, способів прогресу для підвищення
продуктивності, гнучкості й оперативності мене*
джменту, поліпшення якості продукції й послуг. Для
цього необхідно:

• постійно шукати, віднаходити й зменшувати дже*
рела втрат;

• систематично залучати працівників усіх рівнів до
управління, до процесу виявлення проблем і прийняття
рішень для їхнього усунення;

• здійснювати постійні інвестиції в «людський капі*
тал», у навчання, перепідготовку й підвищення ква*
ліфікації співробітників;

• розвивати й усіляко заохочувати новаторську ак*
тивність працівників;

• поєднувати однотипну винагороду за внесок працівни*
ків у прибуток, одержуваний організацією в цілому (необ*
хідно, щоб близько половини заробітної плати працівників
становили піврічні й річні премії) [4; 5; 7; 11; 14].

У межах нового управлінського мислення будь*яку ви*
робничу систему трактують як соціотехнічну, оскільки в
ній постійно взаємодіють дві взаємозумовлені підсис*
теми:

а) технічна, що включає не тільки устаткування й усі
види технологій, а й організаційно*управлінське знання,
організаційні структури, методи менеджменту, технічні
прийоми й навички, рівень кваліфікації людських
ресурсів, їхній професійний склад;

Георгій ЩОКІН,
м. Київ
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б) соціальна, що включає всі форми стиму*
лювання й мотивації праці, стиль управління,
участь працівників у процесі прийняття рішень,
можливості професійно*кваліфікаційного рос*
ту, організаційну культуру тощо [14; 15].

Дослідники виділяють шість основних харак#
теристик сучасної соціотехнічної системи, які є
ключовими для успіху в конкурентній боротьбі,
і водночас характеризують рівень розвитку
нового управлінського мислення [7]:

1) організаційна філософія, що базується на
усвідомленні працівниками своїх цілей і приз*
начення організації в цілому, а також на готов*
ності всього колективу розділити повноту від*
повідальності за результати діяльності орга*
нізації;

2) організаційна структура, що забезпечує
всім працівникам реальні можливості участі в
управлінні;

3) новий підхід до розробки робочих місць,
що передбачає, поряд із вузькою спеціалізацією
працівників, створення умов для виконання
співробітниками широкого спектра виробничих
операцій або функцій;

4) нова схема розміщення устаткування, що
відповідає потребам командної форми органі*
зації праці й забезпечує прискорення мате*
ріальних й інформаційних потоків в організації;

5) гнучка кадрова політика, спрямована на
гарантування зайнятості, підготовку й підви*
щення кваліфікації персоналу, стимулювання
праці й соціальну захищеність;

6) нові критерії в оцінці економічної ефектив*
ності, яка залежить не тільки від використання
сучасних технологій і капіталовкладень, а й від
результативного менеджменту, оскільки спря*
мовувати засоби на підтримку або вдоскона*
лення соціотехнічної системи при неефектив*
ному управлінні — марна витрата часу й грошей.

Нову організацію виробництва й управління
необхідно будувати на таких основних принципах: 

• принцип відповідності організації і її пра*
цівників: організацію потрібно будувати як
ефективний інструмент для досягнення чітко

визначеної мети й підбирати людей, здатних і
готових забезпечити досягнення цієї мети;

• принцип єдиноначальності: жоден праців*
ник не повинен звітувати більш ніж перед од*
ним начальником і повинен одержувати вказів*
ки від цього ж начальника;

• принцип спеціалізації: всі регулярно повто*
рювані дії варто чітко розподілити між спів*
робітниками й не дублювати їх;

• принцип діапазону управління: кількість
безпосередніх підлеглих одному керівнику не
повинна перевищувати 7 ± 2, тобто коливатися
в межах від 5 до 9 підлеглих;

• принцип оптимізації організаційної струк*
тури: необхідно обмежувати кількість ієрархічних
щаблів у структурі організації, оскільки чим
більше таких щаблів, тим складніше управління;

• принцип делегування повноважень: керів*
ник ніколи не повинен робити того, що може
зробити його підлеглий [7; 11; 14].

Отже, організація має свої закони, але оскіль*
ки вона включена в структуру суспільства, то
характеризується також властивостями всієї
соціальної системи. При цьому кожна органі*
зація має комплекс пристосовувальних фун*
кцій, а наслідки дій соціальної інтеграції не
залежать від намірів осіб, які у ній беруть участь.
Організація як ціле — це завжди щось більше
ніж сума її складових — елементів, але завжди
менше ніж суспільна система, в яку вона вхо*
дить як одна з одиниць. Організація як система
безупинно змінюється, але прагне при цьому
внутрішньої рівноваги. Для розуміння цього
процесу необхідно пам'ятати про п'ять основних
аспектів організаційного управління, які відоб*
ражають стан різних елементів і системи в
цілому: управління необхідною напругою в
організації, збереженням її форми, інтеграцією,
адаптацією й досягненням мети [6; 14].

Закон єдності універсальних
характеристик організації

Організація — це соціотехнічна система в
стані цілості своїх частин, яку забезпечує

і  менеджер

* Продовження. Початок у № 3–5, 7–10 за 2005 р.
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централізоване управління. Незалежно від
профілю й змісту діяльності організацій, кожна
з них має постійний набір універсальних
характеристик, ефективне управління якими є
своєрідним ключем до ефективності управ*
лінської діяльності в цілому [2; 14]:

1. Ціль (цілі) діяльності — перша універсаль*
на характеристика організації, оскільки немож*
ливо уявити організацію, діяльність якої поз*
бавлена мети.

2. Персонал — друга універсальна характерис*
тика організації, оскільки без нього існування
організації неможливе.

3. Влада — третя універсальна характерис*
тика організації, оскільки в будь*якій орга*
нізації одні її члени є керівниками, а інші —
підлеглими.

4. Культура організації — четверта універ*
сальна характеристика, що випливає із природи
колективного, тобто спільної праці людей, яка
проявляється в почутті приналежності до орга*
нізації, а також в існуванні певної системи цін*
ностей, символів, героїв і ритуалів, які впли*
вають на поведінку її членів.

5. Матеріальні ресурси є п'ятою універсаль*
ною характеристикою будь*якої організації,
оскільки досягнення цілей за допомогою пер*
соналу вимагає певного устаткування, площ,
винагороди й інших матеріальних умов, необ*
хідних для розвитку організації. 

Звідси закон: процес досягнення цілі діяль#
ності організації (перша універсальна характе#
ристика) за допомогою зусиль персоналу (дру#
га характеристика) призводить до встановлен#
ня ієрархії влади (третя характеристика), яка,
опираючись на організаційну культуру й вико#
ристовуючи матеріальні ресурси (четверта й
п'ята характеристики), забезпечує розвиток
організації в обраному напрямку.

Закон менеджменту людських ресурсів
Менеджмент людських ресурсів (термін ввів

американський соціолог Р. Майлз) трактує спів*
робітників організації як джерело невикорис*
таних резервів і як найважливішу можливість
налагодити раціональніше планування й прий*
няття рішень у цілій структурі управління [13].
Бути «відмінним підприємством», відповідно
до цієї теорії менеджменту, означає у підсумку
мати й уміти втримати відмінних співробіт*
ників. На підставі проведених досліджень був
зроблений важливий висновок про те, що
фактор праці є не тільки статтею витрат, а
навпаки, людський фактор і його використання
на виробництві — це насамперед стратегічний

фактор і життєво необхідна умова для того,
щоб організація могла успішно функціонувати
в складних і нестабільних умовах сучасного
ринку. Менеджмент людських ресурсів — це
мобілізація співробітників за допомогою актив*
ної роботи керуючих на основі таких основних
принципів: 

• ставлення до людського фактора на вироб*
ництві як до головного джерела доходів;

• створення необхідного простору для діяль*
ності кожного співробітника, щоб він міг внести
особистий вклад у спільну справу;

• інтеграція кадрової політики в загальну по*
літику організації [2; 13].

Метою менеджменту людських ресурсів є
відбір найкращих співробітників, уміння їх
утримати в організації, професійно підготувати
й удосконалювати компетентний і мотивований
кадровий склад, який здатний результативно й
оптимально реалізовувати цілі й завдання ор*
ганізації. Співробітники, кадри, персонал — це
активи кожної організації, людський капітал
передбачає менший контроль над працівни*
ками, але кращу мотивацію й стимулювання їх
до праці. Це ставить особливі вимоги до по*
літики й структури організації у сфері праці й
створення умов для ефективної роботи. При
цьому варто подбати про можливість особистої
ініціативи співробітників. Це означає, що одні
співробітники за свою працю отримують
більшу винагороду й просуваються по службі
швидше, ніж інші. Кадрова політика, у межах
теорії кадрового менеджменту, з «реагуючої»
політики трансформується в активну страте7
гічну політику, а найвищий ешелон її управ*
ління інтегрується в загальну політику всієї
організації [13; 16].

Отже, керівники найвищого рангу й основні
автори глобальних проблем соціального управ*
ління — це у сучасних умовах вихідці зі
структур кадрового менеджменту, тобто персо7
налознавці, які ставлять у центр наукову
концепцію управління людиною і її різно*
манітними потребами. За оцінками провідних
експертів, саме персоналознавці будуть зай*
мати провідні позиції в управлінні сучасним
світом. Звідси закон: кожен директор — це
директор з кадрів, кожен керуючий — це
керуючий персоналом [10].

Закон оптимального співвідношення
цілей і стилів керівництва

Стиль керівництва — це спосіб прийняття
рішень і передачі завдань підлеглим. Найкра7
щим є стиль, що забезпечує необхідні резуль*
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тати для досягнення поставлених завдань і
відповідає при цьому домінуючим у суспільстві
цінностям. Наприклад, при авторитарному
стилі керівництва рішення приймаються
одноосібно, а розпорядження надходять у
вигляді наказів, які не обговорюються і не
піддаються сумнівам. Протилежним до авто*
ритарного стилю є ліберальний, а ще далі в
«розгвинчуванні гайок» йде анархічний стиль
управління, який може досить швидко приз*
вести до цілковитої дезорганізації. Між двома
протилежними стилями авторитарності*анар*
хічності перебуває ще (крім ліберального
стилю) так званий демократичний, або коопе*
ративний, колегіальний стиль. У вирішенні
управлінських завдань він передбачає широку
участь членів організації, керівництво здійс*
нюється у співробітництві, що в цілому сприяє
підвищенню мотивації персоналу.

Стилі керівництва безпосередньо пов'язані із
цілями організації і способами їхнього досяг*
нення:

• авторитарний стиль орієнтується тільки на
завдання управління й забезпечення високого
рівня виробництва (завданняцентричне управ*
ління);

• ліберальний стиль орієнтується насамперед
на членів організації й забезпечення високого
рівня міжособистісних стосунків (антропоцен*
тричне управління);

• демократичний стиль орієнтується як на
високий рівень виробництва, так і на високий
рівень відповідальності у стосунках між спів*
робітниками, тобто на оптимальний результат у
досягненні цілей організації (розділене, або
оптимально*результативне управління) [3; 14].

Звідси закон: унікальність роботи керівника
зумовлена різноманіттям поєднання цілей орга#
нізації й стилів керівництва, що передбачає
завжди певну ситуативність і комбінованість
стилю управління відповідно до цілей орга#
нізації.

Закон співвідношення рівнів
управління із цілями й персоналом
організації

Цілі організації утворюють певну ієрархію, у
якій розрізняють стратегічні, тактичні й опера*
тивні цілі управління. Стратегічних цілей дося*
гають керуючі найвищої ланки за допомогою
стратегічного планування й керівництва всією
організацією, тактичні цілі — керуючі середньої
ланки за допомогою тактичного планування й
керівництва основними підрозділами й функ*
ціями організації, нарешті, оперативні цілі є

часткою керуючих низової ланки, які за допо*
могою оперативного планування й керівництва
окремими працівниками виконують свої функ*
ції управління [9; 15]. 

Отже, ієрархія цілей організації відповідає
ієрархії її організаційної структури, а також
ієрархії керуючих. При цьому кожен керуючий
має у своєму безпосередньому підпорядкуванні
певну кількість людей, що називається нормою
(діапазоном) управління (або сферою конт*
ролю): коли в підпорядкуванні у менеджера
перебуває багато людей, тоді він має високу 
норму управління; коли ж ця кількість неве*
лика, то й норма управління менеджера низька.
На формування норми управління впливає
низка факторів: можливості керівника, рівень
кваліфікації й культури працівників, види
їхньої мотивації й рід професійної діяльності.
Зазвичай висококваліфіковані працівники ма*
ють потребу в керівництві в меншій мірі, ніж
менш кваліфіковані. Норма управління визна*
чається також кількістю ієрархічних рівнів в
організації: «висока», багаторівнева структура
має нижчу норму управління, а «плоска» —
вищу. «Високі» структури вимагають більше
засобів на своє утримання, сповільнюють ді*
лову комунікацію й прийняття рішень, усклад*
нюють чітке визначення обов'язків і відпо*
відальності [9].

Важливим моментом в оптимізації управ*
ління є також планомірний посадовий рух ке*
руючих по «горизонталі» й «вертикалі»
ієрархічних рівнів організації, оскільки надто
тривале перебування на одній посаді не*
гативно позначається як на менеджері, так і на
результатах діяльності всієї організації. Кри#
тичні періоди роботи на посадах середнього
рівня управління є такі: входження в посаду
(перші півроку роботи), перехід до стадії
оптимальної продуктивності (2,5–3 роки),
поява ознак її зниження (через 6–7 років
роботи). Тобто необхідно забезпечити розроб*
ку й впровадження в організації моделей
планомірного професійно*посадового росту
управлінських кадрів для того, щоб якнай*
краще використати керівників на різних рів*
нях управління [12; 15].

Звідси закон: при визначенні ієрархії цілей
організації необхідно прагнути до її оптимі#
зації, оскільки від неї залежать ієрархічність
структури й величина норми управління. При
цьому для досягнення поставлених цілей
потрібно тим менше керівників, чим вищі
норми управління, а норми управління тим
вищі, чим вища кваліфікація персоналу
організації.

і  менеджер
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Закон виживання організацій
В основі теорії виживання організацій в умо*

вах сучасної господарської діяльності закладені
такі основні положення:

1) спеціалізовані підприємства в цілому доско*
наліші, ніж диверсифіковані, однак менш живучі;

2) згодом рентабельність організації має тен*
денцію до зменшення;

3) з «віком» «смертність» організацій знижує*
ться.

Автори цієї теорії вважають, що в будь*якій
організації відбувається боротьба між силами,
зацікавленими в постійному підвищенні ефек*
тивності її діяльності, й силами, зацікавленими
в її виживанні при збереженні існуючого стану
справ. У перші роки створення організації
ефективність відіграє чільну роль, однак рано
чи пізно організація входить у «період тривог»,
коли найсильніше проявляються антагоніс*
тичні інтереси різних груп усередині й поза
нею. При цьому акціонери виступають за
глибокі перетворення, які уможливили б
підвищення рентабельності організації, а пер7
сонал, що вбачає в перетвореннях загрозу
своєму становищу, прагне блокувати будь*які
серйозні нововведення. Прикладом «структур7
ного зриву» як результату боротьби антагоніс*
тичних груп є купівля організації праців*
никами. Відповідно до наведеної теорії, кожна
організація об'єктивно прагне саме до зриву, а
не до максимізації ефективності. Цю тенден7
цію, однак, можна перебороти, якщо керівницт*
ву організації вдасться протистояти силам,
зацікавленим у виживанні без підвищення
ефективності, за допомогою необхідних орга*
нізаційних інновацій, екстерналізації зайня*
тості, злиттів і придбань [2; 14].

Проблемам виживання організацій прис*
вячені й інші дослідження, де виділений
«біологічний підхід», розроблений А. Ерелі й
Ж. Моно, заснований на таких висновках:

• організації старіють, як і живі істоти, що
проявляється у зниженні сприйнятливості до
всього, що виходить за формалізовані межі,
спричиняючи тим самим перетворення орга*
нізації в закриту систему;

• закрита система, тобто така система, що не
може інтегрувати нову інформацію, стає зас*
тиглою, закостенілою, а отже мертвою. Органі*
зація в такому стані перестає розвиватися, вона
втрачає здатність до адаптації й, продовжуючи
своє існування, стає схожою до вмираючого,
життя якого підтримується тільки за допомо*
гою складного устаткування;

• роль керівника, у межах «біологічного
підходу», полягає, з одного боку, у підтримці

системи у стані відкритості, а з іншого боку —
він повинен орієнтувати ресурси організації на
інновації, які забезпечать як її виживання, так і
її адаптацію до оточення, що змінюється;

• управління організацією в режимі відкритості
містить певний ризик, пов'язаний зі зміною цілей
організації, порушенням її функціонування,
необхідністю реструктуризації керівних органів,
що в цілому може піти на користь для організації,
але загрозливе для самого керівництва.

Отже, створення постійнодіючих механізмів
підтримки відкритості системи обходиться до*
рожче в плані фінансів, часу, стресів, ніж управ*
ління на основі традиційних принципів плану*
вання й керівництва, однак є основним чинником
виживання організації в сучасних умовах. Звідси
закон: виживання й ефективність діяльності
організацій залежать від періодичної, прогно#
зованої й перманентної зміни цілей, кадрового
складу й керівництва організації [2; 14]. 

(Закінчення у наступному номері)
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Менеджери — основа будь*якої управ*
лінської системи. У них особливий предмет
праці — інформація, і на основі її аналізу і
перетворення вони приймають рішення з
виконання всіх управлінських функцій. Але
стосовно оцінки їхньої роботи дедалі частіше
розмежовують виконану роботу і результа*
тивність, яка характеризується досягненням
цілей індивідів і всієї організації як суб'єктів
управління [3, c. 74]. Зрозуміло, результат
роботи менеджерів у певній організації пози*
тивний, коли вона розвивається і процвітає.

Тому кожен менеджер несе величезну як
моральну, так і матеріальну відповідальність.
Це визначає і його роль на всіх управлінських
рівнях, — насамперед, залежно від вияв*
леного вміння приймати рішення в кон*
кретних і часто змінних ситуаціях.

Провідною для оцінки доцільності ме*
неджерських зусиль є результативність,
проте безпосередньо зроблену роботу не
варто сприймати як щось другорядне.
Особливо, коли на вищих управлінських
рівнях доводиться щодня приймати рішення
в умовах функціонування організацій у
сучасному динамічному й щоразу глобаль*
нішому ринковому просторі.

Управлінська праця і менеджерські
ролі в організаціях

Управлінська праця передбачає врахування
низки формальних і неформальних елементів
цієї праці і відповідних кількісних критеріїв
для її оцінки. От чому вона спрямована
переважно на поліпшення ефективності ви*
користання людського фактора як основного
носія стратегічного конкурентного потен*
ціалу. Це означає, що для стратегічного
управління людськими ресурсами в орга*
нізаціях важливо задовільнити потребу ос*
танніх у кваліфікованому, лояльному і ви*
сокомотивованому персоналі.

Отже, не дивно, що багато авторів, як*от 
Л. Дайєр, стверджують, що керівникам слід
розробляти узагальнюючі схеми, які охоп*
люватимуть масштабні стратегічні дії, які
поєднуватимуться із ситуаційною інтег*
рацією усіх внутрішньоорганізаційних еле*
ментів [5; 6]. Це особливо важливо в праг*
ненні до перетворення людських ресурсів у
капітал з вирішальним значенням для
займаної конкурентної позиції. Тим більше,
якщо взаємодія зовнішніх можливостей із
внутрішніми резервами ґрунтується на
моделі Х. Ма [8, p. 53] і на «потенційних» і
«кінетичних» конкурентних перевагах, які
він запропонував. Тут людей в організаціях
сприймають як витрати, які варто
мінімізувати, щоб ефективніше транс*
формувати матеріально*речовинні ресурси в
максимальні економічні результати, а
насамперед досягти домінуючої позиції через
оптимізацію кількості і якості робочої сили
при нижчій ціні вкладеної праці. 

Поліпшення результативності 
праці менеджерів 

з метою підвищення
конкурентності організацій
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Основними характеристиками стратегі*
чного управління людським фактором, за
визначенням Л. Дайєра, є:

• Організаційний рівень — оскільки роз*
робка стратегії передбачає прийняття рішень
щодо ключових цілей, політики і розподілу
ресурсів, її слід здійснювати, як правило, на
найвищому рівні управління;

• Цілеспрямованість — стратегії, орієнто*
вані на потреби організації і концентруються
на її ефективності, тому людей трактують
насамперед як ресурси, що вимагають уп*
равління з метою досягнення спільної і
специфічної стратегічної мети;

• Комплексність — стратегії мають характер
узагальнюючих схем, які включають ком*
плекс цілей і дій у сфері людських ресурсів,
які повинні бути адекватні до умов зов*
нішнього оточення, синергічні і взаємо*
доповнюючі;

• Розподіл ролей — як наслідок усього цього,
процесом створення стратегій займаються на*
самперед менеджери найвищого рівня, а
персонал відіграє допоміжну роль.

Із цих позицій, при управлінні людським
фактором, організаціям можуть бути дефі*
новані різні стратегічні проблеми, найваж*
ливіші серед них стосуються:

• справедливості, інтергованості й участі
людського фактора з метою досягнення
очікуваних і заздалегідь сформульованих
кінцевих результатів;

• оперативної рентабельності при відпра*
цьованій системі винагород;

• нововведень і гнучкості дій учасників.
Оскільки без цілісної ієрархії цілей досягти

зазначеного неможливо, будь*яку «ідеальну»
мету необхідно трактувати як специфічну.
Перетворення цілей в орієнтир для май*
бутніх дій — це результат дедалі частіше зас*
тосовуваної в сучасних організаціях тех*
нології проектування їх системи. Але їх не
можна реалізовувати ізольовано, а «одно*
часно і в комбінації, щоб вкладені зусилля і
досягнуті результати у зв'язку з деякими з
них впливали на зусилля і результати, які
стосуються інших» [8]. Водночас така цільова
система відповідатиме трьом найважливішим
критеріям:

• пріоритетність — необхідністю устано*
вити пріоритетні цілі в умовах певної
несумісності, або обмежених ресурсів, коли їх
не можливо досягти;

• сумісністю — взаємовплив цілей взаємо*
зумовленості, чи навпаки — взаємовиклю*
чення;

• узгодженість — передбачає завершення
певного етапу досягнення системи цілей, щоб
можна було перейти до формулювання і
досягнення наступних за пріоритетністю
цілей, при їхньому зіставленні з внутрішніми
факторами (ресурси і спосіб виконання).

З усього вищесказаного можна підсуму*
вати, що в управлінні людським фактором
варто враховувати два типи основних цілей
організації:

• орієнтовані на досягнення максимальних
результатів (економічних, неекономічних,
індивідуальних, групових) на короткотер*
мінову перспективу;

• стратегічні планування великомасштаб*
них і довгострокових остаточних результатів
за умови успішного функціонування.

Прагнення досягти ці цілі вимагає такої
взаємодії між керуючими, коли відображені
також неформальні елементи вкладеної праці
при якісних критеріях його оцінки. Як пра*
вило, тут йдеться про:

• здатність сприймати великий обсяг різно*
манітної інформації, зокрема ретроспективні
дані про досягнуте, прогнозувати майбутні
орієнтири;

• висока напруга праці в умовах недостачі
часу для аналізу і прийняття оптимальних
рішень;

• постійні переключення в роботі і коли*
вання ритму у розгляді невирішених питань і
пропонованих рішень;

• часта зміна видів діяльності і ролей у них;
• необхідність спілкування з людьми різ*

ного організаційного статусу;
• постійна нестача відомостей, знань, кош*

тів та інших ресурсів;
• підвищений ризик і відповідальність за

наслідки здійснених дій.
Враховуючи сказане, американський дос*

лідник Х. Мінцберг характеризує роботу ме*
неджерів (керівників) як сукупність ролей,
які вони виконують для здійснення цілей ор*
ганізації: міжособистісні ролі; ролі, пов'язані з
інформацією, і ролі, що стосуються рішень [9].
Кожну з них можна поділити на конкретніші
дії.

Як підказує їхня назва, міжособистісні ролі
включають взаємини менеджерів з іншими
людьми і групами осіб усередині і поза
організацією. Ці три ролі групи такі:
представницька фігура, лідер і поєднувальна
ланка.

Керівники виконують роль представницької
фігури, коли перебувають у керівному ста*
новищі, очолюючи відповідну організацію. Як
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приклад їхніх дій у цій ролі можна навести
їхню участь у ювілейних подіях, у різних це*
ремоніях, ритуалах, інших офіційних виступах,
відвідування важливих гостей, підписання
документів.

Керівники здійснюють частину цих дій,
коли відіграють роль лідерів. Це виявляється
в їхніх взаєминах зі співробітниками
(підлеглими). Так керівники намагаються
створювати односпрямованість у меті спів*
робітників і у меті організації. Повноцінна
реалізація лідерської ролі забезпечує ак*
тивізацію, мотивацію і стимулювання спів*
робітників для виконання конкретних зав*
дань.

Як правило, одночасно з виконанням однієї
з двох зазначених ролей, керівники ви*
конують також роль поєднувальної ланки —
здійснення формальних і неформальних кон*
тактів із колегами і представниками інших
організацій. Більшість дослідників вважають,
що об'єми вкладеної праці як з тими, так з
іншими однакові.

Інформаційні ролі менеджерів включають
отримання і передачу інформації, яку
найчастіше не цілком коректно подають
технічні засоби організації інформаційних
потоків. У цій своїй ролі керівник скоріше
виступає диспетчером, який розподіляє
інформацію між внутрішніми і зовнішніми
робочими групами. Іноді ця роль важливіша
порівняно з іншою, також необхідною рол*
лю — розповсюджувача інформації. Як тільки
певна інформація отримана, вона повинна
бути селективно розподілена між вико*
навцями з урахуванням можливої вигоди як
для них, так і для всієї організації. Також
керівники найвищого рівня повинні інфор*
мувати нових висококваліфікованих спів*
робітників, які працюють для здійснення
цілей організації, її історії і майбутніх
перспектив. І нарешті, керівник відіграє роль
функціонера із зв'язків з громадськістю, у
виконанні якої йому можуть сприяти про*
фесіонали в цій сфері, але за періодичну
презентацію своєї організації перед зов*
нішніми групами «зацікавлених осіб» від*
повідальність несе особисто найвищий ке*
рівник. Для цієї ролі часто потрібно просто
виголосити якусь стандартну традиційну
промову. В іншому випадку, однак, це може
бути вкрай напружене інтерв'ю під час
виникнення серйозної проблеми.

Ролі при прийнятті рішень різноманітні і
пов'язані з широким діапазоном проблем. Тут
менеджер може діяти як підприємець і тоді

прагне знайти таку бізнес*сферу, яка б надала
йому нові можливості для самовираження.
Підприємницька роль передбачає в умовах
конкуруючих організацій готовність ри*
зикувати, коли менеджер бере на себе
функцію коректувати процес руху до мети,
тобто виконує роль регулятора. Найчастіше
керівникам доводиться виступати також
розподільником ресурсів. І нарешті, кожен
керівник грає роль посередника у пере*
говорах із персоналом, синдикатами, ак*
ціонерами і зацікавленими особами.

Досвід переконує, що праця менеджера
поєднує елементи управління з елементами
вузькопрофесійних спеціальних даних. Це
дії, пов'язані зі створенням і підтримкою
ділових і інших зв'язків, з управлінням
людською поведінкою і прийняттям відпо*
відальності за успішне завершення роботи. 
І оскільки специфіка цієї праці дуже мінли*
ва — за тривалістю, періодами і неперед*
бачуваністю, важко, а іноді навіть і не*
можливо передбачити різноманітність зав*
дань. Значну частину свого робочого часу
менеджери витрачають на налагодження або
подолання конфліктів і на вирішення
невідкладних проблем.

Структура інформаційного забезпечен*
ня, яку використовують керівники, змі*
нюється постійно залежно від того, про які
дані йде мова і якою справою вони зайняті в
конкретний момент. Вирішуючи поточні
питання, менеджери найчастіше не мають
часу для спеціальної діяльності — роботи у
стратегічних напрямках або виробленні
свого бачення близької або далекої пер*
спективи.

Особисті якості менеджера і фактори,
що впливають на них

Сучасні успішні менеджери*прагматики
постійно зайняті роботою. Спостереження за
діяльністю менеджерів підтверджують факт,
що вони працюють завзято і самовіддано.
Особисті якості кожного з них — основна
передумова гарних результатів у його роботі.
На рис. 1 показані необхідні основні якості і
фактори, які впливають як на них, так і на
виконані менеджером дії.

Описані в першому параграфі ролі і необ*
хідні для їхнього ефективного виконання
якості певною мірою не залежать від кон*
кретного позиціонування керівника орга*
нізації. Незважаючи на це, ієрархічний рівень
є частиною структури організації, де можуть

і  менеджер
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приймати самостійні рішення, хоча часом це
пов'язано з обов'язковим узгодженням з
вище* і нижчерозташованими ланками.

Найчастіше сучасні організації функціо*
нують як мінімум на трьох рівнях.

Стратегічним рівнем займаються найвищі
керівники, які відповідають за функціо*
нування усієї організації. Від їхніх здібностей
і ефективності роботи найбільше залежить її
успішність. Ці керівники відповідають за
прийняття рішень, важливих для всієї ор*
ганізації і для її основних підрозділів. Це сто*
сується не тільки диверсифікованих корпора*
тивних організацій, а й середніх за розміром
підприємств, і навіть деяких невеликих орга*
нізацій. Їхні керівники концентрують свою
увагу на плануванні майбутнього розвитку,
на постановці цілей, визначенні курсу дій,
правилах і процедурах їхнього виконання.

Керівники найвищого рівня — це пре*
зиденти (виконавчі директори) і віце*пре*
зиденти організації, які відповідають за ви*
робництво, продаж, постачання, фінанси,
людські ресурси і рекламу.

Найбільшу частину від загальної кількості
управлінського персоналу організації станов*
лять менеджери середнього рівня. Вони коор*
динують види виробничої діяльності, на*
лагоджують зв'язки між виробниками і
споживачами. Їхня робота спеціалізується в
окремих напрямках (функціях): виробни*
чому, плановому, технологічному, іннова*
ційному тощо. При цьому вони не тільки
збирають інформацію від нижніх ланок, а й
аналізують її і готують пропозиції для вищої
ланки управління.

Керівники серед*
нього рівня очолю*
ють цехи або від*
діли. Вони повинні
так організувати їх*
ню роботу, щоб до*
сягти мети органі*
зації, а її політика
перетворювалася б у
практику, щоб під*
бирати і зберігати
хороших спеціаліс*
тів. В основному ці
менеджери відпові*
дають за керівницт*
во щоденною діяль*
ністю своїх підрозді*
лів, несуть відповіда*
льність насамперед
за продуктивність і
ефективність, які во*

ни контролюють, операцій. Ефективність озна*
чає здатність якісно виконати роботу з мініма*
льними втратами матеріалів і часу. Менеджерів
цього рівня найчастіше звільняють за їхню
нездатність досягти запланованих результатів.

Упродовж робочого дня ці керівники, по*
перше, планують і розподіляють роботу на
наступний день або тиждень; по*друге,
здійснюють зв'язок між виробничим пер*
соналом і керівництвом вищого рівня; по*
третє, приймають щоденні рішення для
забезпечення рентабельності виробничих і
інших операцій; по*четверте, це особливо
важливо, керують іншими людьми, керівни*
ками нижчого рівня або (у невеликих ор*
ганізаціях) звичайними робітниками.

Низовий рівень керівників в організації —
це діяльність посадових осіб, які безпосе*
редньо керують роботою своїх підлеглих. Тут
функції планування й організації реалізую*
ться в діях керівника, який стимулює і спря*
мовує діяльність своїх підлеглих. Типові наз*
ви посад на цьому рівні: майстер, бригадир,
начальник групи, керівник невеликої робочої
групи й інші. На жаль, найвище керівництво,
найчастіше переконане у винятковій важли*
вості своїх справ, не приділяє належної уваги
серйозним проблемам керівників нижчого
рівня. Йдеться про порівняно невисоку
зарплату, щоденне перевантаження, відсут*
ність потрібних повноважень, іноді слабку
професійну підготовку виконавців тощо.

В узагальненому вигляді зміст ролей усіх
трьох управлінських рівнів можна побачити в
наведеній табл. 1.

Обмеження в
развитку

Знання менeджера

Менеджер

Ресурси управління
Вміння

ефективно
управляти

Особистісні
якості

Етика

Рис.1. Взаємодія між якостями менеджера і факторами, які впливають на них 
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Зміст ролей менеджерів окремих
управлінських рівнів

Головне в роботі цих менеджерів — це ефек*
тивність виробництва незалежно від того, чи
виробляє щось організація, чи надає послуги;
на цьому рівні акцент ставлять на вдоско*
налення розподілу і використання ресурсів,
щоб домогтися бажаних результатів.

Керівники середнього і низового рівня
можуть також брати участь у закупівлі за*
мовлених матеріалів і комплектуючих, у
перевірці їхньої якості, у роботі з кадрами,
проведенні нарад із техніки безпеки, якості
продукції, недоліків у роботі, у вирішенні
великих і малих, але завжди численних
проблем. Одні проблеми, наприклад, погане
планування, спричинені недоліками в під*
готовці самого керівника, інші виникають у
результаті дій його підлеглих, наприклад, від
легковажного ставлення до роботи. Чимало
проблем виникає через провину керівництва
вищого рівня або інших підрозділів, хоча і

виникає потреба (чимало проблем можуть
вирішувати керівники середнього і низового
рівня). Деякі проблеми можуть виникнути
внаслідок недосконалості законодавства або
вимог споживачів. Незалежно від характеру
проблем керівники середнього і низового
рівня повинні розглядати кожну як нагоду
виявити свої здібності у подоланні труднощів.

Елементи рис. 1 слід інтерпретувати за
рухом годинникової стрілки, починаючи зі
знань. Сучасних менеджерів дедалі частіше
сприймають як керівників*інноваторів. Але
для того, щоб вони могли повноцінно
виконувати цю відповідальну роль, необхідно
добре знати теорію і практику сучасного
управління; теорію організації і методи
моделювання організаційних структур для
здійснення господарської діяльності; форми і
методи мотивації цілеспрямованої поведінки
людей у системі управління і у всій ор*
ганізації; системний підхід при проектуванні
ринкових структур і методи систематичного

і  менеджер

Таблиця 1

Ролі управлінських рівнів

Ролі менеджера
відповідного 
управлінського рівня

Змістовні характеристики ролей

Найвищий рівень
Виконавчий директор
(головний керівник, 
президент) 
Міжособистісні ролі

Виконання обов'язків правового і соціального характеру.
Відповідальність за мотивацію й активізацію підлеглих, підбір і підготовка
людських ресурсів.
Управлінські дії за участю підлеглих.
Прийняття найважливіших і вирішальних рішень.
Контакти з зовнішніми юридичними особами; представницькі функції.

Середній рівень
Керівник підрозділів 
організації, керівник 
функцій і проектів
Підготовка і прийняття
рішень. 
Інформаційні ролі.
Розподіл 
ресурсів в організації.

Розробка і впровадження проектів з удосконалення, інновацій, виробA
ництва і стратегій розвитку, які призводять до зміни організації.
Збір і аналіз різноманітної поточної інформації спеціалізованого хаA
рактеру, аналіз змін внутрішніх і зовнішніх умов.
Групування і передача інформації до місцяпризначення, інтерпретація
певних фактів і підготовка матеріалів для найважливіших рішень.
Оцінка й обробка інформації про зовнішні контакти організації, пов'язані
зі стратегією, політикою, планами, діями; аналіз результатів роботи орA
ганізації і її підрозділів.

Низовий рівень
Низові (операційні) 
Керівники
Виконання задач.
Усунення порушень.
Розподіл ресурсів.

Внесення корекційних дій з метою усунення порушень у функціонуванні
низових об'єктів управління.
Розподіл ресурсів між робочими групами.
Координація їхньої діяльності.
Прийняття рішень про забезпечення високої якості продукції, що виготовA
ляється / пропонованих послуг 
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аналізу результатів роботи цих структур;
чинне законодавство й основи правового ре*
гулювання управління.

Кожен менеджер повинен мати широкий
погляд на речі і нестандартне мислення,
уміти швидко і правильно орієнтуватися у
внутрішньому взаємозв'язку факторів, що
діють в організації, а також у їхній взаємодії з
зовнішнім середовищем. Він повинен бути
доброзичливим, гарним психологом, ризи*
кувати розумно і виважено, вміти розробляти
бізнес*план, корегувати при необхідності і
забезпечувати його виконання, робити мар*
кетингові дослідження, прогнозувати роз*
виток керованої ним системи, зважаючи на
потреби ринку і прагнення займати нові ніші.

Без претензій на вичерпність, сучасний
менеджер повинен мати глибокі знання в
зазначених у табл. 2 сферах, ці знання слід
постійно поповнювати й актуалізувати.

У процесі своєї щоденної управлінської
роботи він здійснює конкретні функції. Для
цього необхідні знання, щоб:

• Організувати і планувати діяльність своїх
співробітників і свою власну роботу.

• Розподіляти завдання, інструктувати і
контролювати своїх підлеглих.

• Оцінювати результати роботи.
• Стежити за новинами у своїй професійній

галузі.
• Здійснювати представницькі функції.
• Підтримувати контакти як в організації,

так і поза нею.
• Вести переговори і здійснювати інші види

діяльності для створення і затвердження
позитивного образу організації.

Серед найважливіших особистих якостей
керівників варто згадати:

• Пристрасть до знань, професіоналізм і
творчий підхід до роботи.

Таблиця 2 

Система знань сучасних менеджерів

Знання менеджера про

Об'єкт управління Методи управління Стратегію, політику Зовнішнє середовище Партнерів

Організація 
як система;
Організаційні
структури і
їхній розвиток;
Види 
організацій;
Функціональні 
галузі в 
організації,
зокрема 
продаж, 
логістика, 
виробництво,
інновації;
Людські
ресурси
і їхня мотивація;
Організаційна
культура;
Організаційна
поведінка.

ОрганізаційноA
розпорядницькі;
Економічні;
СоціальноA
психологічні;
Методи мотивації
людських ресурсів;
Методи підготовки
і прийняття
управлінських
рішень та ін. 

Місія, мета і 
завдання
організації;
Види стратегій;
Стратегічне
планування;
Способи 
розробки 
стратегій;
Реалізація
стратегій;
Ринок, споживачі, 
конкуренти, 
позиція 
організації на
ринку;
Види політики
організації.

Економічний
компонент;
Політичний
компонент;
СоціальноA
демографічний
компонент;
ТехнікоA
технологічний
компонент;
Екологічний
компонент.

Інші
організації;
Економічні 
партнери;
Постачальники;
Субпідрядники;
Споживачі;
Банки;
Інструкції
публічної
сфери;
Синдикати;
Асоціації
та ін.
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• Наполегливість, самовпевненість і само*
відданість у роботі.

• Винахідливість, ініціативність і здатність
генерувати ідеї.

• Комунікативність.
• Амбіційність у досягненні успіху.
• Емоційна стабільність і стресостійкість.
• Відкритість, гнучкість і адаптивність до

можливих змін.
• Енергійність і життестійкість.
• Наступальність у разі потреби й уміння

успішного захисту.
• Ситуаційне лідерство в організаційних

структурах.
• Внутрішня потреба саморозвитку і само*

контролю.
• Організованість, ощадливість у викорис*

танні свого часу.
• Відповідальність за роботу і прийняті рі*

шення.
• Потреба працювати в колективі і з ко*

лективом.
• Здатність створювати спаяні, дієві робочі

групи.
• Здатність швидко й ефективно вирішува*

ти виникаючі проблеми тощо. 
Цікаве також ділове вміння, яким повинні

володіти керуючі різних ієрархічних рівнів.
Уміння — це здатності, що можуть розви*
ватися у тій чи іншій мірі і ефективно вияв*
лятися на практиці. Ці здібності не з'яв*
ляються від народження, а змінюються в жит*
ті людей і використовуються як допоміжний
засіб для досягнення мети суб'єктом, який
володіє ними. Три типи вмінь мають особ*
ливо важливе значення для керівників:

1. Технічні вміння — пов'язані зі спеціаль*
ними або професійними знаннями (у сферах
організації виробництва або звітності ви*
магають аналітичних здібностей).

2. Уміння спілкуватися з людьми — дають
змогу людині працювати в колективі і
мобілізувати спільні зусилля, скеровуючи їх
на ефективне досягнення спільної мети.

3. Концептуальні вміння — виражаються у
здатності аналізувати загальну ситуацію. Цей
вид умінь дає змогу враховувати взаємоза*
лежність між різними частинами органі*
заційної структури і з'ясувати, як зміни в
одній частині спричиняють зміни й в іншій.
Такі вміння необхідні для розкриття взаємо*
зв'язку між господарською діяльністю і
громадськістю в економічному, політичному і
соціальному середовищі.

Усе це пов'язано зі ставленням до люд*
ського фактора в організаціях через порів*
няння управлінських здібностей з ролями,
які відіграють менеджери різних ієрархічних
рівнів. При цьому слід враховувати, в якому
типі організації, механістичній чи органічній
(відповідно до ставлення керівників до ви*
конавчого персоналу) [4; 2, c. 336; 1], діє від*
повідна відповідальність. Уже надалі будуть
формуватися конкретні рекомендації з про*
понованих альтернатив для вирішення іден*
тифікованих проблем, а також для забезпечен*
ня необхідних документів із регламентацій й
узаконення результатів здійснених дій.

і  менеджер
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Мета дослідження: діагностика настрою як
емоційного стану особистості. 

Матеріал і устаткування: шкала колірного
діапазону настроїв, яку запропонував
А. М. Лутошкін. Це набір із восьми кольорів:
червоний, жовтогарячий, жовтий, зелений,
блакитний, фіолетовий, чорний і білий.
Комплект кольорів складають із кольорового
паперу у вигляді квадратів розміром 3�3 см. 

Процедура дослідження 
Дослідження проводять за методикою

кольоропису як із одним випробуваним, так і
з групою до 16–20 осіб. У випадку групового
інструктування кожен учасник має бути
забезпечений набором кольорів, з якого
потрібно вибрати той, що відповідає настрою
досліджуваного. 

Для визначення емоційного стану за
допомогою кольору випробуваним дають
шкалу колірного діапазону настроїв і
пояснюють принцип її використання. 

Шкала колірного діапазону настроїв

Інструкція досліджуваному: «Гляньте на
шкалу колірного діапазону настроїв. Орієн*
туючись на позначення кольорів цієї шкали,
виберіть зі свого колірного набору той колір,
що відповідає вашому настрою сьогодні». 

Діагностика настроїв може бути одно*
разовою, і тоді досить одноденного дослід*
ження. Але може бути поставлене завдання
досліджувати динаміку настроїв у період
певного часу, і тоді дослідження повто*
рюються щодня упродовж тижня, місяця або
більше. 

Завдання дослідника або його помічника —
фіксувати визначений випробуваним настрій
у матриці кольорів за допомогою кольорових
олівців або фломастерів. 

Оперативна матриця кольорів настроїв
учасників дослідження така. 

Оперативна матриця кольорів настроїв 

Дослідження настроїв

червоний — захоплений

оранжевий — радісний

жовтий — приємний

зелений — спокійний, урівноважений

блакитний — сумний

фіолетовий — тривожний

чорний — украй незадовільний

білий — важко визначити

№
п/п

ПІП 
учасника 

дослідження 

Дата дослідження 
числа місяця 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 і т. д.

1 АндAков В. А. 

2 БонAко В. Н. 

3 КовAв О. Г. 

4 НікAа Л. Є. 

... і т. д. 
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Настрій кожного учасника фіксують у
клітинці, яка розташована на перетині його
номера або прізвища з днем, що відповідає
даті дослідження. 

Крім фіксації у матриці кольорів резуль*
татів самодіагностики учасниками своїх нас*
троїв, досліднику важливо вести щоденник
спостережень. У щоденнику записують чи
відповідає самодіагностований настрій тому,
що реально можна спостерігати, і основні
події дня, що могли вплинути на настрій,
якщо вивчається їхня динаміка в групі
студентів. Наприклад: майбутній іспит,
результати контрольних робіт, сварки в групі,
святкові дні тощо. 

Обробка результатів 
Результати опрацьовують у випадках, коли

досліджується одночасно група учасників або
коли проводиться багаторазова самодіагнос*
тика настроїв учасників. 

Мета обробки результатів: вирахувати
індивідуальні і групові показники настроїв. 

Для отримання індивідуальних показників
настроїв підраховують частоту кожного
кольору, представленого в шкалі колірного
діапазону настроїв. 

Щоб порівняти настрої усіх учасників
дослідження, готують підсумкову матрицю
кольорів настроїв. 

Підсумкова матриця кольорів настроїв 

У матриці кольорів буквами або за до*
помогою зафарбовування відповідної кіль*
кості клітинок кольором, що позначає нас*

трій, фіксують кількість днів, коли був той або
інший настрій. При цьому починають із
захопленого, потім — радісний, потім —
приємний і т. д. 

Аналіз результатів 
Аналіз даних оперативної матриці ко*

льорів настрою можна проводити і щодня, і
наприкінці кожного тижня, і наприкінці
кожного місяця. 

Щоденний аналіз даних матриці кольорів
зіставляють із реальними життєвими по*
діями випробуваного. Такий аналіз допомагає
людині збагнути причини своїх переживань і
є гарним засобом емоційного самоконтролю.
При цьому важливо встановити ступінь
адекватності емоційної реакції індивіда
залежно від подій його життя. 

Загальна оцінка емоційного стану відпо*
відає настрою, що превалює за весь період
часу дослідження (тиждень, місяць тощо).
Така оцінка передбачає можливість відхи*
лення від норми в переживаннях, емоційних
станах досліджуваного. Це такі відхилення: 

• занадто тривалий стан смутку, тривоги,
незадоволення; 

• невідповідність емоційних станів життє*
вим ситуаціям; 

• надмірне хронічне емоційне збудження
(радісно*захоплений настрій); 

• різка полярність у тональності емоційних
станів; 

• тривала одноманітність емоційних станів. 
У процесі аналізу важливо врахувати, що

деякі хронічні захворювання людини, на*
приклад, гастрит, холецистит, виразкові хво*
роби, хвороби серця тощо, сильно впливають
на емоційний стан особистості, змінюючи
життєвий тонус, активність і характер реак*
цій. До впливових факторів належать емо*
ційно*психологічний клімат у родині, нав*
чальній групі, стосунки з друзями і близь*
кими. 

За матеріалами: 
Пашукова Т. И., Допира А. И., Дьяконов Г. В.,

Психологические исследования: 
Практикум по общей психологии для

студентов педагогических вузов. 
Учеб. пособие. — М.: Изд7во «Институт

практической психологии», 1996.

і  менеджері  менеджері  менеджері  менеджер

№
п/п

ПІП 
участника 

дослідження

Кількість днів

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 і т. д.

1 АндAков В. А. ч ч ч о о о ж ж з ф

2 БонAко В. Н. ч ч о о ж з б б ф ф

3 КовAв О. Г. ч о о о ж ж ж з з б

4 НікAа Л. Є. ч о о ж ж ж ж з б ф

... і т. д. 



•ВСТУП  УКРАЇНИ  ДО  СОТ: 
ПЕРСПЕКТИВИ 
ТА  МОЖЛИВІ 
НЕГАТИВНІ  НАСЛІДКИ

У рубриці
«БІЗНЕС%АКАДЕМІЯ»: Важливу роль у світовій економіці відіграє Світова

організація торгівлі, міжнародне об'єднання, до котрого

входять практично всі високорозвинені країни світу.

Саме тут встановлюються правила міжнародної торгівлі.

Український уряд проголосив вступ до СОТ стратегічною

метою короткострокової програми розвитку країни. Про

можливі наслідки вступу України у СОТ для національної

економіки та промисловості йтиметься в цій статті.

Світова організація торгівлі (СОТ) —
це міжнародна економічна органі*
зація, членами якої вже нині є 148
країн, частка яких в обсягах світо*
вої торгівлі становить близько 95%.
Після приєднання низки країн, які
нині є кандидатами на вступ, СОТ
здійснюватиме майже весь світовий
торговельний оборот товарів та
послуг.

За останні роки значно розши*
рилася сфера діяльності СОТ, яка
нині далеко виходить за межі

власне торговельних операцій. Вона є потужною і
впливовою міжнародною структурою, здатною вико*
нувати функції міжнародного економічного регулю*
вання. Членство у СОТ стало практично обов'язковою
умовою для будь*якої країни, що прагне інтегруватися
у світове господарство.

Процес вступу України до СОТ розпочато ще у 1993 р.
Нині він фактично вступив у свою завершальну фазу і,
як будь*який складний економічний процес, має свої
плюси і мінуси. Від дня подання заявки на вступ
минуло вже десять років, лише нещодавно інтеграція
до цієї економічної структури стала реальністю для
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зовнішньоекономічної політики України. Ни*
ні підписано вже 35 із 46 двосторонніх про*
токолів, ведуться активні переговори із США,
Австралією, Норвегією. 

Процеси створення, становлення і розши*
рення СОТ не були простими та одноз*
начними. За останні 30 років кількість основ*
них правил організації надзвичайно зросла,
проте основою є принцип двосторонніх угод
між членами з метою взаємного відкриття їх
ринків. Члени СОТ, формулюючи вимоги до
країн*претендентів стосовно доступу до їх
ринків, відстоюють інтереси власних ком*
паній, захищаючи власне виробництво та ро*
бочі місця, тому переговорний процес
складний і, як правило, тривалий. Упродовж
2004–2005 років Указами Президента, пос*
тановами Верховної Ради, розпорядженнями
Уряду України було створено належну
законодавчу базу інтеграції до СОТ.

Приєднання до СОТ має для України
стратегічне значення з точки зору двох
важливих факторів: це умова для подальшої
поступової, інтеграції України у європейські
та світові процеси і структури, і системного
реформування національної економіки згідно
з принципами лібералізації та відкритості
ринку. Крім то*
го, інтеграції
до СОТ — це
ознака сталого
розвитку краї*
ни — економіч*
ного, політич*
ного, соціаль*
ного. 
З огляду на це,
вступ до СОТ
становить низ*
ку невиріше*

них проблем, які
досі гальмують
розвиток еконо*
міки країни: необ*
хідність ефектив*
ної реструктури*
зації промислово*
сті і сільського

господарства, підвищення стандартів вироб*
ництва та управління, налагодження нових
ефективних механізмів захисту інтересів
вітчизняного виробника. А це процес дов*
гостроковий.

Хоча Україна значно наблизилася до вступу
до СОТ, проте й досі тривають дебати навколо
доцільності членства у цій організації. Нині,
перебуваючи поза межами СОТ, Україна
зазнає дискримінаційного тиску внаслідок
антидемпінгових розслідувань, введення квот
на експорт низки вітчизняних товарів, у
питаннях захисту інтелектуальної власності
тощо. Наша держава позбавлена можливості
брати участь у міжнародних переговорах про
вдосконалення світового торговельного се*
редовища. Відсутність членства в СОТ
створює певні проблеми у євроінтеграційних
процесах України, а розширення Європей*
ського Союзу загострює проблеми адекват*
ного використання власного зовнішньоторго*
вельного потенціалу. Членство в СОТ сто*
сується не тільки урядовців і політиків, — це
важливо для всіх активних учасників еконо*
мічного процесу: окремих національних під*
приємств та галузей, власників бізнесу та ме*
неджерів, державних службовців та науковців.

Набуття членства в СОТ не повинно
викликати побоювання у суспільстві, адже ми
йдемо дорогою, яку торували 148 країн світу,
причому далеко не всі вони за своїм по*
тенціалом перевищують Україну. Відгоро*

АкадеміяАкадеміяАкадеміяАкадемія

Вступ 
України до СОТ: 

перспективи та можливі 
негативгні наслідки
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дившись від СОТ, не захистиш вітчизняний
ринок від іноземної продукції, від зростання
конкуренції. Вступ до СОТ — це, насамперед,
приєднання до загальноприйнятих правил
цивілізованого ринку, які мають значні пе*
реваги. Інакше кажучи, вступ до СОТ необ*
хідно сприймати в цілому як стимул до на*
ціонального розвитку України, який сприяти*
ме розгортанню адекватних адаптаційних
програм та механізмів, інформаційних кам*
паній, тренінгів та інших комунікативних
заходів.

Нині важливо належно підготуватися до
функціонування у системі СОТ, аби скорис*
татися її перевагами та нейтралізувати можливі
негативні наслідки. Проте, аналізуючи стан
підготовки України до вступу у СОТ, мусимо
констатувати недостатній рівень поширення
інформації та обмежену участь представників
українського бізнесу, громадськості та науков*
ців у конструктивному обговоренні заходів для
підготовки галузей економіки та регіонів до
функціонування в умовах нової системи
міжнародних економічних зв'язків.

Вступ України до СОТ означатиме подаль*
шу лібералізацію зовнішньої торгівлі, що
матиме як позитивні, так і можливі негативні
наслідки для економіки України. Набуття
Україною членства в СОТ сприятиме зрос*
танню реального національного валового
внутрішнього продукту, збільшенню експорту
української продукції, що буде пов'язано
насамперед із зменшенням втрат від антидем*
пінгових розслідувань та послабленням та*
рифних бар'єрів для експорту вітчизняної
продукції на зовнішні ринки, збільшенню
надходжень іноземної валюти та передбачає
стабільніший курс гривні до світових валют.

Зі вступом України до СОТ буде скасовано
більшість пільг на сплату ввізного мита, що
надаються суб'єктам зовнішньоекономічної
діяльності. Це призведе до суттєвого збіль*
шення частки оподаткованого імпорту в
загальному обсязі імпорту (на початок 2005
року питома вага оподаткованого імпорту в
загальному обсязі імпорту становила близько
25 %). Очікується, що втрати від зниження
митних тарифів будуть компенсовані завдяки
збільшенню оподаткованого імпорту.

Створення однакових умов для платників
податків, у свою чергу, також сприятиме
покращенню інвестиційного клімату, збіль*
шенню інвестицій та прискоренню еконо*
мічного зростання. Це позитивно впливатиме
на надходження у бюджет. 

Отже, нині можна припустити, що за умови
прийняття виважених рішень та скорочення по*

даткових пільг, факторів, що загрожуватимуть
збереженню бюджетної збалансованості не
виявлено, а навпаки, вступ України до СОТ
позитивно вплине на Державний бюджет,
економіку України в цілому та окремі її галузі.

Основні наслідки вступу України до СОТ:
1. Інтеграція до міжнародної ринкової

економіки, створення правових засад для
стабільного і передбачуваного ведення біз*
несу та міжнародної торгівлі.

2. Прогнозується збільшення надходжень
прямих іноземних інвестицій уже упродовж
першого*другого років після вступу до СОТ в
1,5–2 рази з наступним їх збереженням в
обсягах більших, ніж до набуття членства у
СОТ.

3. Українські виробники отримають спро*
щення умов доступу до ринків 148 країн*
членів Світової організації торгівлі. Можна
очікувати збільшення експорту продукції в
обсязі 1 млрд дол. США, а при сприятливих
умовах до 1,5 млрд дол. США.

4.Промислові підприємства зможуть засто*
сувати при вирішенні торговельних спорів
механізм їх урегулювання, передбачений нор#
мами СОТ, що дасть можливість суттєво по#
силити їх позиції в антидемпінгових та спеці#
альних розслідуваннях, а також запобігти зас#
тосуванню проти себе інших обмежувальних
та дискримінаційних заходів. 

5. Пожвавлення торговельно*економічних
зв'язків не тільки з країнами Західної та
Центральної Європи, а й з країнами Східної
Європи та Балтії, більшість з яких 1 травня
2004 року набули повноправного членства в
ЄС, має запобігти витісненню з ринку ЄС
української продукції аналогічною продук*
цією країн Центральної та Східної Європи.

6. Збільшаться надходження до Державного
бюджету завдяки скасуванню пільг, кількіс*
ному збільшенню бази для справляння
митних платежів, зростанню обсягів вироб*
ництва та активізації торговельного обороту
(загальний позитивний вплив на доходи
бюджету може сягнути 3–4 млрд грн).

7. Ширший вибір товарів і послуг. Завдяки
збільшенню потоків іноземних товарів,
послуг та інвестицій на український ринок,
виробник матиме доступ до дешевших
комплектувальних, устаткування і сировини,
а споживач — ширший вибір товарів, послуг і
цін. Це створює умови для підвищення якості
та конкурентноздатності вітчизняної продук*
ції.

Отже, вступ до СОТ потрібний, щоб мати
можливість користуватися перевагами багато*
сторонньої торговельної системи. Лише став*
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ши членом СОТ, Україна зможе презентувати
себе на світовій арені як надійний торговий
партнер і привабливий об'єкт для інвестицій та
відстоювати власні інтереси. Але треба чітко
усвідомлювати, що СОТ — лише інструмент,
результати застосування якого залежатимуть
від багатьох факторів, зокрема від проведення
ефективного технологічного переозброєння та
вдосконалення процесів управління підпри*
ємствами самими національними компаніями
незалежно від термінів та умов вступу України
до СОТ.

Гальмування процесу вступу України до
організації неминуче призведе до торговель*
но*економічної ізоляції нашої держави. 

Потреба вступу України в СОТ спричинена
також зовнішніми факторами. Нині в її межах
відбувається новий раунд багатосторонніх
переговорів, започаткований Конференцією
міністрів СОТ у м. Доха (Катар). Результати
цих переговорів визначатимуть засади між*
народної торгівлі на десятиріччя вперед, тому
важливо, щоб вони враховували й інтереси
України. Відстоювати свої інтереси Україна
зможе лише за умови повноправного членства
в СОТ.

Вступ до СОТ є дуже суттєвим фактором
формування привабливого іміджу України на
міжнародній арені, що насамперед вплива*
тиме на формування ефективного ділового
середовища для національних і іноземних
компаній, а також на її економічний розвиток,
оскільки членство в СОТ є, так би мовити,
ознакою надійності, передбачуваності бізнес*
середовища країни, її інвестиційного клімату,
гарантуватиме захист прав інвесторів в
Україні

Водночас іноземні компанії у своїх стра*
тегіях трактують Україну насамперед як
можливий ринок збуту експорту та з великою
пересторогою планують можливі інвестиції у
виробництво. Основні інвестиції приходять в
оптову торгівлю, а наше виробництво зали*
шається застарілим. Чи треба говорити, що це
не створює надійної бази для підвищення
добробуту населення, міжнародного іміджу, а
на довгострокову перспективу завдасть
серйозного удару попиту, в результаті чого
Україна може втратити навіть той незначний
фактор привабливості, який нині існує
завдяки споживчому ринку?

У контексті геополітичного резонансу
варто зазначити, що вступ України до СОТ не
матиме значного впливу на наслідки у
зазначеній сфері міжнародного життя. Нині
єдиними відносно великими економіками,

які залишаються поза межами СОТ, є
Російська Федерація та Україна. Всі сусіди
України, крім Білорусі та РФ, є членами
СОТ, унаслідок чого ми продовжуємо
втрачати комерційні вигоди через гірші
умови доступу до ринків цих країн, а, отже, не
найкраще використовуємо геоекономічні
механізми забезпечення національних
українських інтересів в країнах*членах СОТ,
що нас оточують.

Членство в СОТ дасть змогу позбутись
торговельно*економічної відстороненості від
визнаних стандартів ведення бізнесу і
торгівлі, а також сприятиме активізації еко*
номічної діяльності українських компаній на
зовнішніх ринках, що призведе до зростання
політичного впливу України в цих країнах. 

Україну як країну*члена СОТ сприйма*
тимуть як рівноправного гравця не лише на
економічному, а й на політичному полі.
Членство в СОТ — це можливість запобігти
економічному тиску з боку певних країн при
вирішенні політичних питань (зокрема
залучення до переговорного процесу в межах
СОТ питань, не пов'язаних із торговельною
проблематикою організації, наприклад, на*
магання Киргизстану змусити Україну по*
гасити борг, що накопичився з радянських часів
у процесі переговорів щодо вступу у СОТ).

Проблемні питання та їх вирішення
під час переговорного процесу 
з країнами9членами СОТ

На всіх етапах переговорного процесу
постійно проводиться політика узгодження
тарифних пропозицій із врахуванням
інтересів вітчизняного товаровиробника.

Подальше просування України у перего*
ворному процесі щодо вступу у СОТ за*
лежатиме від узгодження національного
законодавства із нормами СОТ та врегу*
люванням проблемних питань у двосторонніх
переговорах. У 2004 році — на початку 2005
року це стосувалося законодавчого врегулю*
вання таких питань:

• Приведення національного законодавства
у відповідність до положень Угод Світової
організації торгівлі в автомобілебудівній
галузі.

• Врегулювання питань, пов'язаних із
забороною експорту брухту та відходів кольо*
рових металів.

• Внесення змін до Закону України «Про
вивізне експортне мито на відходи та брухт
чорних металів».
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• Відміна субсидування (пільг) у промисло*
вості відповідно до Угоди СОТ про субсидії та
компенсаційні заходи.

Нині вищезазначені проблеми, які зава*
жають вступу України у СОТ, урегульовані на
законодавчому рівні. Так, щодо приведення
національного законодавства у відповідність
до положень Угод СОТ в автомобілебудівній
галузі, йдеться про пропуск на митну те*
риторію України з метою вільного корис*
тування автобусів та вантажних автомобілів,
які на момент ввезення були виготовлені або
експлуатувалися більше ніж 8 років (Закон
України «Про деякі питання ввезення на
митну територію України транспортних за*
собів» прийнятий Верховною Радою України
06.07.05), а також скасування вимоги обо*
в'язкової локалізації виробництва як умова
отримання передбачених пільг (Закон України
«Про розвиток автомобільної промисловості
України» прийнятий Верховною Радою Ук*
раїни 06.07.05).

Скасовано заборону та встановлено мито
(термін введення 01.01.2006 р.) на експорт
брухту кольорових і легованих чорних
металів в обсязі 30 % (Закон України «Про
вивізне (експортне) мито на брухт легованих
сталей, брухт кольорових металів та деякі
вироби (напівфабрикати) з їх використан*
ням» прийнятий Верховною Радою України
06.07.05).

Стосовно поетапного зменшення ставок
вивізного експортного мита з 30 до 18 євро за
тонну упродовж перших двох років з 1 січня
2006 року (упродовж першого року —
зменшення на 5 євро, упродовж другого — на 
7 євро) мито на 2006 рік становитиме 25 євро.
Законопроект «Про внесення змін до статті 1
Закону України «Про вивізне (експортне)
мито на відходи та брухт чорних металів» за
реєстр. № 7563 винесений на розгляд Вер*
ховної Ради України (осіння сесія).

У промисловості України діє низка законів
щодо державної підтримки пріоритетних
наукоємних галузей промисловості.

Законами (окрім Закону «Про стиму*
лювання розвитку вітчизняного машино*
будування для агропромислового комплек*
су») на обмежений період часу передбачені
особливості оподаткування податком на
додану вартість та податком на прибуток,
звільнення від митних платежів підприємств та
земельного податку. Це був вимушений крок
держави, спрямований на збереження ви*
робничого, науково*технічного потенціалу
пріоритетних галузей промисловості, на їх

відродження та нарощування обсягів вироб*
ництва конкурентоспроможної високотехно*
логічної продукції.

Законом України від 25 березня 2005 року 
№ 2505*IV «Про внесення змін до Держав*
ного бюджету України» скасовано особливий
режим оподаткування цих галузей. 

Збережено часткове звільнення від сплати
земельного податку (2005 р. — 75 %, 2006 р. —
50 %, 2007 р. — 25 % від діючих ставок).

Членство у СОТ дає багато переваг, проте ці
переваги не є такими, що виникають автома*
тично з моменту приєднання до СОТ. Окрім
того, незважаючи на потенційні довгострокові
переваги членства, цілком обґрунтованими є
очікування негативних наслідків для окремих
економічних суб'єктів.

Щоб максимально використати переваги та
мінімізувати негативи, необхідно провести
відповідну підготовку як усієї держави в
цілому, державних інституцій, так і окремих
галузей економіки, а також окремих підпри*
ємств. Із цією метою держава вже вжила
певних заходів, зокрема затверджено:

• Державну програму розвитку промисло*
вості на 2003–2011 роки (Постанова Кабінету
Міністрів України від 28.07.03. № 1174), яка
передбачає заходи для підвищення конкурен*
тоспроможності національної продукції, на*
дання послуг в умовах членства України в
СОТ.

• План заходів з підвищення конкуренто*
спроможності галузей, які можуть зазнати
негативних наслідків у зв'язку із вступом
України до СОТ та заходи щодо мінімізації
негативних наслідків у певних галузях при
вступі України до СОТ.

• Програму сертифікації та стандартизації
продукції. 

Технічний комітет стандартизації (ТК 93)
«Управління якістю і забезпечення якості»
підготовив Посібник «ІSO 9001 для малих
підприємств — Що робити?», який містить
рекомендації та настанови з розроблення 
і впровадження систем управління якістю 
за вимогами міжнародного стандарту ІSО
9001:2000.

Підготовку до вступу у СОТ неможливо
здійснити без науково*аналітичного й інфор*
маційного забезпечення. З метою виконання
міжнародних зобов'язань України, приско*
рення ринкових перетворень в економіці,
кращої координації зовнішньоекономічної
діяльності, а також надання методичної,
інформаційно*аналітичної та експертної до*
помоги суб'єктам зовнішньоекономічної ді*
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Бізнес� 
АкадеміяАкадемія

яльності України при Мінекономіці ство*
рений та діє Державний інформаційно*
аналітичний центр моніторингу зовнішніх
товарних ринків, на який покладено функції з
моніторингу зовнішніх експортних товарних
ринків та цін, що формуються на таких
ринках, формування кон'юнктурно*інфор*
маційної системи, сертифікації експертних
організацій у сфері зовнішньоекономічної
діяльності, надання інформаційної, консуль*
тативної та експертної допомоги підпри*
ємствам, установам та організаціям при
здійсненні ними зовнішньоекономічної діяль*
ності, підготовки експертних висновків.

Для планування адекватних заходів підго*
товки до вступу у СОТ, необхідно мати
кількісні прогнози наслідків для всіх галузей,
регіонів та, зрештою, і окремих підприємств.
Національні економічні дослідження та прог*
нози повинні стати основою програми заходів
із підготовки до роботи в умовах СОТ. 

Важливим компонентом вступу у СОТ є
інформаційно*комунікативний супровід цьо*
го процесу. Постійно відбуваються кон*
ференції, круглі столи, семінари, науково*
практичні конференції для підприємців,
державних службовців, депутатів, журна*
лістів, в яких висвітлюються всі питання
щодо вступу та членства України в СОТ.

Український національний бізнес як за*
цікавлена сторона не може перебувати ос*
торонь процесу приєднання до світової сис*
теми торгівлі, оскільки байдужість до умов і
наслідків вступу нині означає збитки (або
втрачені прибутки) завтра. У деяких ви*
падках неготовність до змін поставить під
питання існування самого бізнесу. Своє слово
повинні сказати і галузеві спілки (асоціації)
підприємців, які повинні координувати підго*
товку своїх галузей до роботи в умовах СОТ.

Необхідно також зазначити, що наслідки
для різних підприємств однієї і тієї ж галузі
можуть бути різними, залежно від їх розміру,
фінансового становища, географічного розта*
шування тощо. Тому тим суб'єктам під*
приємницької діяльності, які серйозно дбають
про майбутнє, необхідно розпочати невід*
кладну підготовку та розгорнути планові
заходи з адаптації. Тільки так можливо підви*
щити національну конкурентоспроможність
на внутрішньому і зовнішньому ринках, а
також забезпечити утримання нелегко ви*
борених нинішніх позицій.
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«Залиште мені мої фабрики, 
але заберіть моїх людей,

І скоро підлога моїх заводів 
заросте травою. Заберіть мої

фабрики, але залиште моїх людей — 
і незабаром у нас будуть нові заводи, 

ще кращі за попередні».

Ендрю КАРНЕГІ,
відомий американський бізнесмен

Хоч який би шлях економічного розвитку не
обрала б Україна: чи курс на європейську
інтеграцію та вступ до СОТ, чи опираючись на
Національно*економічну концепцію відрод*
ження власного шляху, їй не минути під*
готовки вітчизняних підприємств до існування
в умовах конкуренції міжнародних ринків
товарів, послуг, капіталу і праці. Успіх цього
процесу залежить від багатьох факторів, а
найважливіший — гармонізація національних
норм, вимог та правил з європейськими і
міжнародними, зокрема в галузі підтвер*
дження компетентності персоналу. Сучасна
система менеджменту — це мистецтво прий*
няття неординарних рішень, інтуїція і передба*
чення. Тому провідні фахівці з питань
управління стверджують, що нині успіх будь*
якої організації на 95% залежить саме від того,
наскільки цим критеріям відповідають її
працівники. Не підготовлена до певної праці
людина може завдати значних матеріальних

збитків. Так, французький консультант із
менеджменту та проблем персоналу П'єр
Морнель емпіричним способом вивів закон:
«Якщо ви помилились у виборі співробітника і
виправили цю помилку через півроку, його
заміна становитиме суму, яка дорівнює приб*
лизно двом із половиною річних посадових
окладів цього співробітника».

Нині забезпечення якості та конкуренто*
спроможності продукції, яка випускається,
або послуг, що надаються, неможливе без
створення на підприємствах систем управ*
ління, які базуються на принципах міжна*
родних стандартів ISO 9000, 14000, 18000,
НАССР, TQM. Розробка таких складних
систем, їх впровадження, забезпечення ефек*
тивності функціонування в будь*якій сфері, а
тим більше проведення робіт із сертифікації,
потребують участі компетентних фахівців.
Вагомим доказом професіоналізму цих фахів*
ців є оцінка їх компетентності незалежним
акредитованим органом із сертифікації.
Свідченням великої державної уваги до
питань підвищення кваліфікації та підтверд*
ження компетентності персоналу є введення
Законом України [1] нового об'єкта підтверд*
ження відповідності — персоналу.

Вимоги до людських ресурсів встановлені в
усіх зазначених вище стандартах. Так, у націо*
нальному стандарті [2] в розділі «Управління
ресурсами» п. 6.2.2 зазначено: «Персонал,
залучений до робіт, які впливають на якість
продукції, повинен бути компетентним, тобто
мати належну освіту, професійну підготовку,
кваліфікацію та досвід». І далі — «... орга*
нізація повинна визначити необхідний рівень
компетентності для персоналу, залученого до
робіт, які впливають на якість продукції». 
У межах цих вимог персонал ототожнюється в
правах з основним капіталом і витрати на
нього трактуються як довгострокові інвес*
тиції; кадрове планування переплітається з
виробничим, і співробітники стають об'єктом
корпоративної стратегії. Сертифікація (оцінка

Михайло
МУХАРОВСЬКИЙ,
генеральний директор
Укрметртестстандарту

Ольга ГЛУХОВА,
начальник центру
сертифікації персоналу,
канд. хімічних наук 

ПЕРСОНАЛ — 
НОВИЙ ОБ'ЄКТ

ПІДТВЕРДЖЕННЯ 
ВІДПОВІДНОСТІ

Досвід ефективного
управління
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відповідності) персоналу є офіційним підтвер*
дженням компетентності (кваліфікації, теоре*
тичної та практичної підготовки) зазначеної
особи в конкретному виді діяльності.

Міжгалузеву координацію функціонального
регулювання з питань управління якістю,
згідно з Указами Президента України [3; 4],
здійснює Державний комітет із питань
технічного регулювання і споживчої політики
(Держспоживстандарт України). Зокрема,
укази передбачають, забезпечення підготовки
і підвищення кваліфікації фахівців з управ*
ління якістю, розробку відповідних навчаль*
них програм, розвиток фундаментальних та
прикладних досліджень з управління якістю.
Нині можна вести мову про формування
Держспоживстандартом України системи
сертифікації персоналу в межах державної
системи сертифікації — УкрСЕПРО. Цей
уповноважений центральний орган вико*
навчої влади у сфері підтвердження відповід*
ності надає повноваження органам із серти*
фікації персоналу через національні стан*
дарти — ДСТУ [5; 6], та інші нормативні
документи, визначає кваліфікаційні вимоги
до аудиторів та фахівців, які здійснюють свою
діяльність у сфері якості; організовує підго*
товку та атестацію аудиторів із сертифікації;
затверджує та/або погоджує програми курсів
навчання у закладах освіти, які здійснюють
підготовку аудиторів із сертифікації. До
складу системи сертифікації персоналу, яку
очолює Держспоживстандарт України, нале*
жать (рис. 1):

– аудитори із сертифікації систем уп*
равління якістю підприємств, галузевих
систем управління якістю продукції, послуг,

атестації виробництв;
– внутрішні аудитори систем управління,

менеджери з якості та інші органи із серти*
фікації персоналу;

– навчальні і наукові центри Держспожив*
стандарту України.

Якщо сертифікація внутрішніх аудиторів,
менеджерів з якості як новий вид діяльності
розвивається досить недавно, то в напрямках
підтвердження компетентності аудиторів із
сертифікації систем управління якістю про*
дукції, послуг, аудиторів з атестації вироб*
ництв набуто значного досвіду. Так, атестація
(сертифікація) аудиторів в системі серти*
фікації УкрСЕПРО відбувається з 1997 року.
Набутий практичний досвід у галузі під*
твердження компетентності аудиторів дав
змогу перейти на якісно інший рівень ви*
конання цих робіт і, згідно з європейською
практикою, створити важливий елемент
системи сертифікації персоналу — органи
сертифікації (ОС) персоналу. Національний
орган сертифікації, з метою реалізації вимог
статті 56 Угоди про партнерство і співробіт*
ництво між Україною і Європейським Союзом
щодо сприяння застосуванню технічних
правил Співтовариства та європейських стан*
дартів і процедур оцінки відповідності
27.02.2001 року призначив органи із сертифі*
кації персоналу та здійснив організацію цих
робіт. Одним із перших, з досить широкою
сферою діяльності, такі повноваження здобуло
Державне підприємство «Всеукраїнський дер*
жавний науково*виробничий центр стандар*
тизації, метрології, сертифікації та захисту прав
споживачів» (Укрметртестстандарт, м. Київ).
Свою діяльність із сертифікації персоналу Укр*

метртестстандарт здій*
снює відповідно до міжна*
родного стандарту [7].
Зокрема чинний порядок
сертифікації аудиторів
полягає в оцінюванні їх*
ньої компетентності за
результатами розгляду до*
кументів заявника, нас*
тупній безпосередній пе*
ревірці й оцінці квалі*
фікації заявника атеста*
ційною комісією ОС пер*
соналу (письмовий іспит,
співбесіда, комбіновані ме*
тоди тощо), а також у по*
дальшому інспекційному
нагляді за діяльністю

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ

Органи із
сертифікації

персоналу

Навчальні
центри

– організації, які
здійснюють
навчання
менеджерів,
внутрішніх
аудиторів;

– навчальні
заклади;

– державні центри
стандартизації,
метрології і
сертифікації;

– наукові установи

Аудитори із
сертифікації

Менеджери з якості

Внутрішні аудитори

Досвід ефективного
управління

Рис. 1
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сертифікованого аудитора. Аудитори, які
здобули позитивний результат із сертифікації
зараховуються, згідно з вимогами стандарту
[8], до Реєстру сертифікованого персоналу.
Реєстр ведеться з метою обліку і система*
тизації сертифікованого персоналу та вида*
них сертифікатів компетентності, а також із
метою забезпечення інформацією про
результати робіт із сертифікації персоналу
зацікавлених підприємств та організацій,
зокрема органів національної та міжнародної
систем сертифікації. Офіційна інформація
про персонал, зарахований до Реєстру, так
само як і про вилучення з нього, розміщена на
сайті (www.ukrcsm.kiev.ua).

Коли обраний Україною курс на євро*
пейську інтеграцію досягне своєї мети, серти*
фікати компетентності персоналу, видані ОС
системи сертифікації УкрСЕПРО визнава*
тимуться в країнах*членах ЄС. Нині Україна
реалізує політику укладання двосторонніх
угод про взаємну акредитацію ОС з іншими
країнами. Така політика передбачає взаємне
визнання результатів робіт з оцінки від*
повідності продукції, послуг, систем управ*
ління на основі взаємної акредитації органів із
сертифікації у національних системах акре*
дитації країн і країнах ЄС, якщо інституція з
акредитації є членом ЄА (Європейська
асоціація з акредитації). У травні 2005 року в
Міністерстві економіки Латвії (яка є членом
ЄС з 2004 р.) органові з сертифікації пер*
соналу Укрметртестстандарту було вручено
Латвійським національним бюро з акре*
дитації (LATAK) посвідчення з акредитації
(№ LATAK*S3*308*00*205*A), яке засвідчує,
що ОС персоналу Укрметртестстандарту
компетентний проводити роботи з серти*
фікації аудиторів із сертифікації систем
управління якістю і внутрішніх аудиторів
систем управління якістю (рис. 2). Зазначимо,
що Латвійське національне бюро з акредитації
підписало багатосторонній договір про
взаємне визнання акредитації в межах
Європейської кооперації з акредитації (EA
MLA) у сфері акредитації лабораторій,
тестування, калібровки, організацій з серти*
фікації персоналу, продукції та систем якості.
ОС персоналу Укрметртестстандарту — нині
єдиний ОС персоналу у сфері якості в
Україні, компетентність якого підтверджена
акредитаціями на європейському рівні.
Акредитація уможливить ОС персоналу
проводити роботи відповідно до європейської
схеми сертифікації персоналу, а аудиторам

разом із сертифікатом компетентності в
системі УкрСЕПРО здобути сертифікат
компетентності європейського зразка, наяв*
ність якого сприятиме затребуваності україн*
ських аудиторів на європейському ринку
сертифікаційних послуг. Для внутрішніх
аудиторів систем управління якістю здобутий
сертифікат компетентності європейського
зразка стане вагомим доказом виконання
вимог міжнародного стандарту ISO 9001:2000
щодо компетентності персоналу на будь*
якому етапі розробки, впровадження та
удосконалення систем управління якістю.
Врешті це забезпечить захист споживачів
сертифікаційних послуг від некомпетентних
та недобросовісних «спеціалістів» і сприя*
тиме підвищенню якості та конкуренто*
спроможності вітчизняної продукції і послуг.
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У рубриці
«ПЕРСОНАЛ%ДАЙДЖЕСТ»: Готельна

мережа
Hyatt

ширшає

Старший віце*прези*
дент Hyatt International у
Європі Андре П'юрі
стверджує, що участь в

українському проекті для Hyatt дуже важлива.
«Справа в тому, що нашу компанію заснував
киянин, емігрант з України, який поїхав в
Америку в середині ХІХ століття. Його нащадки
володіють компанією і нині. Наш новий проект у
Києві — їхнє уявне повернення на Батьківщину і
прагнення дати їй усе найкраще».

Дійсно, історія сімейного бізнесу Прітцкерів
почалася два сторіччя назад, коли засновник
династії — Ніколас Прітцкер перебрався у Штати.
Він практично не мав засобів до існування, і перші
зароблені гроші витратив на те, щоб отримати
юридичну освіту. 

Після закінчення університету Ніколас
організував невелику юридичну контору, доходи П
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Міжнародна готельна мережа Hyatt, засновники
якої багато років відмовлялися спілкуватися з
пресою, взяла курс на розширення, а її
власники відкрили для громадськості завісу
свого таємничого життя. Раніше вони практично
не коментували своїх планів розвитку бізнесу.
Нині все змінилося. Стало відомо, що,
управляючи 213 готелями і курортами в 43
країнах світу, Hyatt готує ще 28 готелів і
курортів. Серед них — 10 нових готелів у Китаї і
навіть один в Україні. Hyatt керуватиме
п'ятизірковим готелем «Свята Софія», що
будується на Софіївській площі в історичному
центрі Києва. Угода про це була підписана між
ЗАТ «Софія Київ» — власником готелю і Hyatt
International. Умови угоди не розголошують,
однак звичайний відсоток Hyatt за управління
становить 1,5 — 6% від річного обороту готелю.

• ГОТЕЛЬНА  МЕРЕЖА
HYATT ШИРШАЄ
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від якої інвестував у надійне капіталовкладення —
нерухомість. Це був початок майбутнього багато*
мільярдного підприємства молодого Прітцкера.
Перший готель був відкритий біля аеропорту Лос*
Анджелеса 1957 року. Перший міжнародний
готель мережі — Hyatt Regency Hong Kong у
Гонконгу, його оператор — новостворена компанія
Hyatt International. Відтоді готелі Hyatt, орієнто*
вані насамперед на бізнесменів, здобули популяр*
ність завдяки розкішному оформленню номерів. 

Нині Hyatt належать бренди Hyatt Regency,
Grand Hyatt, Park Hyatt і Hyatt Resort & Spa. Крім
готельних мереж, Прітцкери володіють високо*
класними будинками відпочинку для пенсіонерів,
житловими комплексами й офісними споруд*
женнями у всьому світі. 

Сини Ніколаса — Абрам і Джек — підтримали
батька і вирішили продовжити сімейний бізнес.
Вони здобули юридичну освіту, значно
розширили справу і додали до вже існуючої
нерухомості низку об'єктів у Чикаго. Згодом сини
Абрама — Джей і Дональд — збільшили сімейні
статки, створивши всесвітню мережу готелів
Hyatt. У членів династії, які постійно працюють у
бізнесі, пов'язаним із нерухомістю, розвилася
палка пристрасть до архітектури, адже вони
постійно спостерігали, як впливає на настрій
відвідувачів «живий архітектурний організм».
Тим більше, Прітцкери походять з Чикаго, міста
знаменитої архітектурної школи, де діяли такі
відомі майстри, як Луїс Салліван, Френк Ллойд
Райт і Міс ван дер Рое. 

У той час, коли у багатьох галузях найкращі з
кращих одержували Нобелівську премію, в
архітектурі такого не було. Це спонукало Пріт*
цкерів заснувати власну архітектурну премію, яка
стала аналогом Нобелівської. Розробкою призу
вони займалися в 1978 році. «Мої мати і батько
(Джей і Сінді Прітцкери. — Авт.) вірили, що це —
продумана нагорода. Вона не тільки додасть
суспільного резонансу проблемам будівництва, а
й буде стимулювати творчу активність у самому
архітектурному середовищі», — каже Томас Дж.
Прітцкер. Номінантів на премію висувають усі
зацікавлені в процвітанні великої архітектури
особи й організації.

Важливий постулат Прітцкерівської премії — її
незалежність від національної приналежності,
кольору шкіри, віросповідання і політичних
переконань. Тобто всіляко декларується пошану*
вання високих гуманістичних ідеалів. Лауреат
премії одержує грант — 100 тис. доларів і від 1987
року бронзовий медальйон, прикрашений
орнаментами Луїса Саллівана. Лауреати до
останнього часу одержували в нагороду скульп*
туру, виконану великим Генрі Муром. 

Однак не лише премією відома публічність
сімейства. І чим більше зростав бізнес династії,
тим більше закритою ставала вона для публіки.
Прітцкери ставали справжніми магнатами.

Так, авторитетний журнал Forbes у 2005 році
опублікував список найбагатших людей планети.
Дев'ять членів сімейства увійшли в цей відомий
рейтинг: вісім із них посіли 437 місце за статок,
який становить 1,5 млрд доларів кожен, статок
одного з них — Томаса Прітцкера видання оцінило
у 1,7 млрд доларів і він посів 387 місце.

Після смерті Джея Прітцкера 1999 року, його
сини Томас і Ніколас Прітцкери, а також їхня
кузина Пенні почали керувати прітцкерівським
15*мільярдним бізнесом. Томас заробив репута*
цію старанного і передбачливого бізнесмена. Хоча
з приводу його пристрастей родичі жартують:
якби батько не наполіг на вивченні сімейного
бізнесу, Томас став би ченцем у Тибеті. «У мене
дуже дивна звичка проводити канікули. Я не їду в
Маямі. Я не їду на південь Франції», — розповідає
Томас журналові FORTUNE.

Як мінімум щороку або двічі на рік він
запаковує свій ноутбук і супутниковий телефон і
переміщається в нетрі Непалу і Тибету. Для нього
звично сидіти на краю стрімчака і, листуючись
електронною поштою, вирішувати, чи посилити
цю компанію, чи купити іншу.

Водночас він визнає, що не минув і рік після
смерті батька, як клан Прітцкерів почали
роздирати внутрішні фінансові протиріччя. Як
стверджують ЗМІ, особливо посприяла цьому
Прітцкер*Беглі, дочка Роберта Прітцкера,
співвласника і керівника імперії. Із матір'ю Лізел
Роберт розлучився понад 10 років тому, але
залишався розпорядником власності доньки.

У позовній заяві Лізел Прітцкер ідеться про те,
що її батько вступив у змову з її дядьками і
тітками, щоб викрасти у доньки 1 млрд доларів,
який належить їй, а потім поділити активи родини
з іншими родичами, підступно позбавивши
позивачку і її брата справедливої частки.
«Позивачка була зраджена тими самими людьми,
які за законом, а можливо, і через любов і
прихильність були зобов'язані захищати її
інтереси», — сказано у документі. Дівчина
просить стягнути з батька мільярд, який нібито
украв, плюс ще п'ять як покарання. У відповідь,
вісім членів сімейства тріумвірату, який керує
компанією Hyatt Corporation, заснували незалежну
контрольну раду. 

Реорганізація мережі готелів Hyatt фактично
означає поділ мультимільярдної імперії. У межах
нової стратегії корпорації планують провести
реформу управління, у результаті якої будуть
об'єднані операції компанії на внутрішньому і

дайджестдайджестдайджестдайджестдайджестдайджест
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закордонному ринках. Очікується, що президентом
обох підрозділів буде 47*літній Даглас Джога, який
тривалий час працював у керівництві Hyatt. Активи
корпорації серед спадкоємців повинні бути
розподілені до 2011 року.

Поки що корпорація оголосила про розширення
мережі готелів Hyatt. Прагнучи зайняти нішу
апартаментів високого класу, попит на послуги
яких у США дедалі зростає, корпорація купила
мережу апартаментів AmeriSuites в американсь*
кої інвестиційної компанії. Тим самим Hyatt
придбала ще один бренд, управління яким, як і
всіма іншими бізнесами готельного напрямку,
займається «зонтична» компанія Global Hyatt
Corp.

«Тепер люди бачать, що наша компанія не така,
як раніше. Коли ми оголосили про нашу
експансію, всі відразу звернули на це увагу. І коли
ми оголосили про угоду з AmeriSuitesl — була
аналогічна реакція. Ми зайняті тим, щоб втримати
позиції глобального гравця на готельному рин*
ку», — зазначає Томас Прітцкер.

Із готельною індустрією, що переживає
бурхливий розвиток як у США, так і за його
межами, було б нерозумно не займатися
розширенням мережі готелів.

Потенційним ринком для розвитку є країни
СНД, зокрема Україна, звідки компанія отримала
запрошення взяти участь у проекті «Свята
Софія». Як зазначає колишній генеральний
директор ЗАТ «Софія Київ» Тетяна Духаніна,
«тривали пошуки міжнародної готельної мережі,
здатної виконати роль керуючої компанії
українського готелю. Серед потенційних
партнерів розглядалася низ*
ка провідних світових кор*
порацій (зокрема «Інтеркон7
тиненталь» і «Шератон». —
Авт.) Пропозиції Hyatt, на
наш погляд, були найбільш
аргументованими і цікавими.
Крім того, ця мережа має
успішний досвід ведення
готельного бізнесу на пост*
радянському просторі».

Нині Hyatt має досвід
управління готелями в Росії
(Ararat Hyatt Moscow — з
осені 2002 року), Казахстані
(Hyatt Regency Almaty), Азер*
байджані (Hyatt Regency
Baku і Park Hyatt Baku), у
Киргизстані (Hyatt Regency
Biskek).

«Ми розглядаємо проект
Ararat Hyatt Moscow як першу

стадію розширення нашого бізнесу в Росії», —
заявив співвласник Hyatt Hotels Corporation
Ніколас Прітцкер. Проробляються варіанти
відкриття готелів у декількох російських містах.
Найімовірніше, що другим буде Санкт*Петербург.

Спробу освоїти ринок Петербурга Hyatt уже
робила. 1993 року компанія подавала заявку на
управління пітерським готелем «Асторія», але
безуспішно, і з 1997 року акціонером і
управяючим компанією «Асторії» є невелика
британська готельна мережа Rocco Forte.

Існує також ще екзотичніший готельний проект,
власники якого заявили про намір залучити до
участі в ньому Hyatt. Це «Острів Югра» у
Туапсинському районі Краснодарського краю.
Адміністрація Ханти*Мансійського округу і
позабюджетний фонд розвитку ХМАО, які мають
тут ділянку Чорноморського узбережжя, пла*
нують за 60 млн доларів побудувати у відкритому
морі насипний острів з аквапарком і іншими
атракціонами, а на березі — казино і п'ятизірковий
готель. Організатори проекту стверджують, що
вже почали переговори з Hyatt. Однак Ніколас
Прітцкер заявив, що нічого про це не чув, проте
зазначив, що його компанія із задоволенням
працювала б у цьому напрямку.

Підготувала Віра ЄВТУШИНА
(За матеріалами журналів Forbes, 

FORTUNE та інших закордонних ЗМІ)
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Борис Олійник — Герой України
Указом Президента України

Віктора Ющенка за само*
віддане служіння на літера*
турній і державницькій ниві,
визначний внесок у збере*
ження національної духовної
культури, вагому особисту
роль у піднесенні міжнарод*
ного авторитету України Бори*
су Олійнику присвоєно звання
Героя України з врученням
найвищої відзнаки — ордена
Держави.

Лицар українського духу
Є люди, які в історії України посідають уні*

кальне місце. Без них наше життя, українська
дійсність, майбутнє Української держави
уявити просто неможливо. До славетної ко*
горти таких особистостей по праву належить
унікальний поет*лірик, поет*громадянин,
велет духу і національної ідеї, академік НАН
України, народний депутат України, голова
Українського фонду культури Борис Ілліч
Олійник. Відомого поета, громадського діяча
привітала з 70*річчям і Міжрегіональна
Академія управління персоналом. Як Почес*
ний директор Українсько*Азербайджанського
інституту соціальних наук МАУП Борис

Ілліч отримав щире вітання від президента
Академії Георгія Щокіна і подяку за розвиток
науки й освіти в Україні. 

Міжнародна Кадрова Академія нагородила
Бориса Олійника орденом «За розвиток
науки і освіти». А видавництво МАУП до
ювілею академіка презентувало унікальне
видання — бібліографічний покажчик літера*
турних творів поета.

Іслам і християнство: 
єднання задля миру

У Міжрегіональній Академії управління
персоналом відбулася конференція «Діалог
між ісламом та християнством». Організато*
рами цього заходу стали Українсько*Араб*
ський інститут міжнародних відносин 
ім. Аверроеса, Міжнародний відкритий уні*
верситет при МАУП і Посольство Ісламської
Республіки Іран в Україні.

«Поєднання зусиль християн і мусульман
може докорінно змінити сучасний світ і по*
вернути його на шлях істини, служіння
єдиному Богу, розбудови мирного співісну*
вання людства на основі духовності й мора*
лі», — зазначив віце*президент МАУП з
науково*методичної роботи Віталій Гайченко,
відкриваючи конференцію.

Велике значення надає цьому заходу прото*
ієрей, завідувач кафедри релігієзнавства та
теології МАУП Діонісій Мартишин. За його

переконанням, світ нині сто*
їть перед серйозною загро*
зою: «Західні цивілізаційні
стандарти намагаються ви*
тиснути церкву на узбіччя
життя людства. Тому релі*
гійні інститути і християн*
ства, і ісламу намагаються
показати сучасній людині, що
релігійне життя — це не
відірвані етичні, філософські
традиції, а передусім — жи*
вий досвід спілкування з
Богом». 

Серед почесних гостей бу*
ли присутні Надзвичайний і
Повноважний Посол Іслам*

Новини
Академії

Борис Олійник гість Академіі
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ської Республіки Іран в Україні Бахман
Тахеріян Мобараке і професор Тегеранського
університету Рахимпур Азгади. На думку
останнього, християнство й іслам — братні
релігії. Адже і Біблія, і Коран проповідують
єдинобожжя, справедливість буття як го*

ловну підвалину земного життя людини,
розповідають про життя пророків і Страш*
ний Суд. 

«Українська й іранська культури мають
спільне походження. Це зближує нас, попри
певні релігійні розбіжності, що виникли знач*
но пізніше», — підсумувала директор Україн*
сько*Арабського інституту міжнародних
відносин ім. Аверроеса Людмила Гурч. 

У рамках роботи конференції посол Ірану,
представники наукових і релігійних кіл
країни зустрілися з президентом МАУП і
МКА Георгієм Щокіним, який побажав пану
послу плідної роботи в Україні й успішного
міжнародного «діалогу між ісламом та
християнством».

Гості МАУП
Міжрегіональну Академію управління пер*

соналом відвідав Почесний консул Лівану в
Україні Марун Мерхет. Пан консул розповів
про свою країну, роботу в Україні, тісні
зв'язки між нашими країнами, а також
поділився деякими секретами професії.

Майбутні дипломати отримали відповіді на
свої численні запитання і збагатили свої
знання про Ліван.

На згадку консулу подарували книжки про
Академію.

Урочистості
У Міжрегіональній Академії

управління персоналом відбу*
лися святкування з нагоди 56*ї
річниці cтворення Китайської
Народної Республіки. В урочис*
тостях взяли участь китайські
та українські студенти. При*
вітали вихованців віце*пре*
зидент Академії з міжнародних
зв'язків, директор Міжнарод*
ного відкритого університету
Микола Цимбал, директор
Міжнародного підготовчого ін*
ституту МАУП Ельдар Юсиф*
огли Махмудов і голова китай*
ського земляцтва МАУП Ду
Юй.

Неабиякий інтерес серед присут*
ніх викликала культурна сторінка
святкової програми. Їхній увазі бу*
ло представлено експозицію давніх
китайських трактатів, продемон*
стровано фільми з історії Китаю та
китайських бойових мистецтв. 

П'ять медалей і кубок вибороли
студенти МАУП у міжнародному
турнірі з рукопашного бою 

Збірна команда Міжрегіональної Академії
управління персоналом з рукопашного бою
взяла участь у міжнародному турнірі IBF
Multi7NATION CHAMPIONSHIPS, який від*
бувся у Біруні (Польща). 

У турнірі взяли участь 164 атлети з різних
країн, зокрема: Угорщини, Чехії, Німеччини,
Голландії, Бельгії, України та Польщі. 

Команда МАУП повернулася з міжнародних
змагань з п'ятьма медалями та двома кубками.
Перше місце у ваговій категорії 90 кг виборов
Антон Бочкарьов (другокурсник Інституту
права), а у суперважкій вазі бронзу здобув
Олександр Сазанович (студент Інституту
міжнародної економіки і фінансів). Срібло
вибороли у ваговій категорії 75 кг Артем
Мельников (студент 2*го курсу Інституту
міжнародної економіки та фінансів) і Марія
Стецюк (четвертокурсниця Інституту соціа*
льних наук). На другу сходинку у категорії 

Новини
Академії

Під час
конференції
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65 кг піднявся Олексій Задніпряний (студент
1*го курсу Інституту міжнародних відносин). 

До речі, Антону Бочкарьову за рішенням
суддів і організаторів змагань вручили кубок
«За кращу техніку». 

А керівника делегації, завідувача кафедри
безпеки і військово*козацьких дисциплін
Українського військово*козацького інституту
ім. Великого князя Святослава МАУП, про*
фесора Олександра Гартвича нагородили
кубком «За розвиток єдиноборств в Європі».

Студентський гамбіт
У Міжрегіональній Академії управління

персоналом відбувся V Міжнародний
студентський шаховий фестиваль «Vivat
Academia», присвячений пам'яті легендар*
ного українського політика та громадського
діяча Анатолія Єрмака. 

Упродовж п'яти днів учасники фестивалю у 
9*ти турах змагалися за звання кращих в
особистій і командній першостях. У турнірі
взяли участь 24 команди, зокрема з Азер*
байджану, Ірану, В'єтнаму. Високий рівень
турніру підтвердила і участь у ньому шістьох
майстрів спорту, одного майстра ФІДЕ та
більш як тридцяти кандидатів у майстри
спорту. Всього у змаганні взяло участь понад
170 учасників.

У командній першості перемогла команда
Східноукраїнського національного педаго*
гічного університету ім. В. Даля (Луганськ).

Друге місце виборола
команда «КПІ*1» з На*
ціонального технічного
університету «Київсь*
кий політехнічний ін*
ститут». А бронзовим
призером стала команда
Національного авіацій*
ного університету. Серед
недержавних вищих зак*
ладів освіти найкраще
виступила збірна МАУП,
за яку грали майстер
спорту ФІДЕ Федір Пет*
рик і першорозрядники
Віталій Гарбарук, Васіф
Мамедов, Євген Згуров*
ський і Анастасія Чайка. 

В особистій першості
серед хлопців місця на
п'єдесталі зайняли Ста*
ніслав Блєднов з Луган*
ського педагогічного уні*

верситету (1*ше місце), Максим Коляденко
та Дмитро Семенов з Київського націо*
нального університету ім. Тараса Шевченка
(2*ге та 3*тє місця). Серед дівчат кращими
стали Любов Костюкова з Луганська, Тетяна
Аксьонова (КПІ) та Вікторія Бідкова Націо*
нального університету харчових технологій.
Визначили і найкращого шахіста. Ним став
росіянин Костянтин Данилов — студент

Національного педагогічного університету ім.
М. Драгоманова. Студентка МАУП Анастасія
Чайка отримала приз «За волю до перемоги».
Найкращою з філій МАУП стала команда
Краснодона. 

Новини
Академії

Збірна команда МАУП з рукопашного бою з трофеями

Під час шахових змагань
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Анотації

АННОТАЦИИ ANNOTATIONS
George SCHOKIN 

Laws of organization

The author explores the specific of organization's
functioning in modern conditions, when a financial
capital as strategic resource, which an income
depends on, ousts a human «capital». A new admin*
istrative thought which optimizes the losses on pro*
duction is important in such conditions, it aims to
perfect its organization, promote productivity.

Vy ZYONG KHUAN
Vietnam — USA: 10 years of relations

In the article the mechanisms of relations adjust*
ing between Vietnam and the USA are analyzed
after 10 years normalizations; an attempt to forecast
the prospects of their development after the first his*
torical visit of Vietnam government head in the USA
is done.

Yuriy PETROVSKiY
Ukrainian entry into WTO: 
prospect and possible consequences

The Ukrainian government declared the entry in
the World trade organization by the strategic pur*
pose of the short*term program of country develop*
ment. The offered article exposes as positive as nega*
tive consequences of Ukrainian entry in WTO for
domestic industry.

Michael MUKHAROVSKIY, Olga GLUKHOVA 
Personnel is a new object of accordance
confirmation 

Leaders in modern conditions pay more and more
attention to the increasing of training and confirma*
tion of personnel competence. Ukrmetrteststandart
is a single organ of personnel certification in Ukraine
in the branch of quality, the competence of which is
confirmed by accreditations at the European level;
its activity on personnel certification the Ukrmetr*
teststandart carries in accordance to the internation*
al standard.

Георгий ЩЁКИН
Законы организации

Автор исследует специфику функциони*
рования организации в современных условиях,
когда финансовый капитал как стратегический
ресурс, от которого зависит прибыль, вытесняет*
ся «капиталом» человеческим. В таких условиях
важно новое управленческое мышление, которое
оптимизирует потери на производстве, стремится
усовершенствовать его организацию, повысить
производительность.

Ву ЗЫОНГ ХУАН
Вьетнам — США: 10 лет отношений

В статье проанализированы механизмы нала*
живания отношений между Вьетнамом и США
после десяти лет нормализации; сделана попытка
спрогнозировать перспективы их развития после
исторического первого визита главы правительс*
тва Вьетнама в США.

Юрий ПЕТРОВСКИЙ 
Вступление Украины в ВТО: 
перспективы и возможные последствия

Украинское правительство объявило вступ*
ление во Всемирную торговую организацию
стратегической целью краткосрочной программы
развития страны. Предлагаемая статья раскры*
вает как положительные, так и отрицательные
последствия вступления Украины в ВТО для
отечественной промышленности.

Михаил МУХАРОВСКИЙ, Ольга ГЛУХОВА
Персонал — новый объект
подтверждения соответствия

Руководители в современных условиях все
больше внимания обращают на повышение ква*
лификации и подтверждение компетентности
персонала. Укрметртестстандарт — единствен*
ный в Украине орган сертификации персонала в
сфере качества, компетентность которого под*
тверждена аккредитациями на европейском уров*
не; свою деятельность по сертификации персона*
ла Укрметртестстандарт осуществляет соответст*
венно международному стандарту.
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