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Передмова 

 

2-го грудня, в честь 50-річчя незалежності Об’єднаних Арабських 

Еміратів на базі КНУ ім. Т. Шевченка відбулась Міжнародна наукова 

конференція «Connecting Minds, Creating the Future», до якої долучились 

для привітальних слів та наукових виступів гості та науковці з різних 

куточків України та світу, включаючи Лондон, Баку, Дубаї тощо. 

Науковий захід був присвячений низці визначних подій: Expo-2020 у 

Дубаї, 50-річчю незалежності Об’єднаних Арабських Еміратів, 170-й річниці 

Всесвітньої виставки, науковому та культурному співробітництву між 

Україною, ОАЕ та іншими країнами, представленими на Експо-2020. 

Модерацією конференції займались організатори, студенти історичного 

факультету Едуард Кузьменко, Дмитрій Ковальчук та Іван Фечко. 

До організації міжнародної події долучились кафедра нової та 

новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету КНУ ім. Т. 

Шевченка, Спортивний департамент Студентського парламенту 

Університету, Українська студентська ліга, видавничий проект Legacy 

Ukraine, студентська ініціативна група «Wind of changes». Захід проходив у 

межах підтримки розвитку освітніх програм «Сходознавство», 

«Американістика та європейські студії» історичного факультету КНУ імені     

Т. Шевченка. 

Конференцію відкрила Проректорка з науково-педагогічної роботи 

(міжнародного співробітництва) Ксенія Смирнова, яка від імені 

адміністрації університету привітала учасників конференції з початком 

наукового заходу, посольство ОАЕ в Україні з річницею незалежності та 

подякувала за тривалу співпрацю з Київським національним університетом 

імені Тараса Шевченка.  

Проректорка з науково-педагогічної роботи (гуманітарні питання) Інна 

Степанець підкреслила, що студентство та викладацький склад Університету 
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вже долучились до великої кількості наукових та освітніх проєктів між 

нашими державами. Дана конференція підсумовує наявний успішний внесок 

КНУ ім. Тараса Шевченка в  культурну дипломатію України та ОАЕ за 

останні 30 років. 

Присутній на події Надзвичайний та Повноважний посол ОАЕ в 

Україні Салем Ахмед Аль-Каабі висловив подяку від імені своєї держави за 

проведення наукової конференції, яка присвячена 50-й річниці незалежності 

країни та відзначив велику роль КНУ в налагодженні співпраці між Києвом 

та Абу-Дабі. Свіжий приклад, за словами пана посла, це участь у виставці, 

яка зараз проходить у Дубаї, куди він запрошує всіх бажаючих для 

ознайомлення з останніми світовими досягненнями. 

Амбасадор проекту  Legacy Ukraine Даніїл Маліков подякував КНУ 

імені Тараса Шевченка за долучення до промоції унікального проєкту – 

візитівки України Legacy Ukraine – серії книг, що розказує історії відомих 

українців, які підкорили світ. Зараз даний проєкт є частиною Українського 

павільйону на EXPO-2020, а відео до його промоції були створені 

студентськими командами з різних факультетів та інститутів Університету. 

Сергій Вакарін, голова організації UkraineIS, відзначив, що Legacy 

Ukraine став головною частиною павільйону і вже викликав великий інтерес з 

боку представників різних країн, які тепер знають, що низка визначних, 

популярних у всьому світі персон мають українське коріння.  

Завідувач кафедри Нової та новітньої історії зарубіжних країн, доктор 

історичних наук, професор Олег Машевський зазначив, що  в Університеті 

створені великі можливості для реалізації студентами свого потенціалу та 

отримання наукового, дипломатичного досвіду, зокрема в галузі арабістики. 

Голова Українського павільйону на Всесвітній виставці EXPO-2020 

Іван Сидоренко підкреслив, що ознакою інтенсифікації україно-еміратських 

відносин є те, що цього року Україна вперше в історії має павільйон з 

власною забудовою в Дубаї, який користується особливим попитом серед 

іноземних делегацій, його вже відвідало понад 250 тис людей. КНУ ім.. 
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Тараса Шевченка як єдиний український університет, який задіяний у роботі 

павільйону, надав всебічну підтримку в його організації та діяльності. 

Народний депутат України, Голова підкомітету з питань зв’язків і 

захисту прав та інтересів українців за кордоном Комітету Верховної Ради 

України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського 

співробітництва Святослав Юраш подякував організаторам за захід, який 

дозволяє виокремлювати окремі позиції стосовно розширення зв’язків 

України та ОАЕ та висловив сподівання, що вже у найближчий період буде 

створено ще більше корисних проєктів, корисних інституцій, що буде 

міцніше зв’язувати наші держави. 

У науковій частині конференції було представлено півтора десятки 

доповідей, які стосувались історичних причин успіху Об’єднаних Арабських 

Еміратів, перспектив відносин наших країн та важливості проведення 

Міжнародних виставок як частини світової дипломатії.  

 

Виступи учасників конференції за посиланням:  

https://youtu.be/YzmzW8DacpE  

Бекстейдж конференції: 

https://www.youtube.com/watch?v=LHGgRohFJm8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/YzmzW8DacpE
https://www.youtube.com/watch?v=LHGgRohFJm8
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Anatoliy Blyznyuk, 

Ambassador of Legacy Ukraine in London 

 

EXPO 2020 DUBAI: HISTORY AND MODERNITY OF WORLD 

EXHIBITIONS 

 

Executive Summary 

After being cancelled as a consequence of Covid-19, Dubai's 

Expo 2020 opened in October 2021 and blends the history and 

modernity of individual nations and global organisations to reveal 

the identity of today's global community. However, it is also 

striving to promote opportunity, mobility and sustainability to 

safeguard the future and offer solutions to pressing problems like 

climate change. 

This report explores Expo 2020 Dubai concerning the 

purpose of the global event, its potential contribution to national 

legacies and university participation. It explores the strengths and 

weaknesses of these areas, delving into lesser-known aspects of 

Expo 2020 to reflect on how it can achieve real change within 

lasting legacies and ultimately finding that mechanisms should be 

put in place to guarantee those legacies. 

Purpose 

The purpose of this report is to reflect on Expo 2020 Dubai, 

which opened on 1st October 2021 and will close on 31st March 

2022. Postponed initially as a result of Covid, it offers pavilions 

from 192 participating nations as well as organisations like the 

United Nations [Expo 2020; Expo Live 2021; United Nations, 

2020]. Designed to showcase how they strive for opportunity, 

mobility and sustainability, the individual countries are invited to 

showcase their own development and innovation.  



 

8 
 

The Expo promotional material is keen to stress its 

importance in terms of sustainability and the creation of a legacy 

based around "collective solutions to global challenges" via issues 

like ethical fashion, climate change, circular economies and 

responsible production [Expo 2020; Expo Live 2021]. There is a 

need to explore the material legacies of previous expos, the 

likelihood of a lasting legacy emerging from this Expo and how 

the involvement of universities around the world may contribute 

to that.  

The Lasting Significance of Expos 

The significance of expos resides in their ability to showcase 

national achievements on a global platform. For instance, the 

Angola pavilion at Expo 2020 includes a modern Angola 

exhibition that is characterised by a technology cluster 

highlighting the nature of new startups in the African nations in 

addition to linking "...modern technology to the past and the 

Chokwes with displays of the sun drawings, which the heads of 

villages would draw for men to teach them about life" [Vora, 

2021, n.p.]. This is one example of how visions of the future draw 

upon national heritage and present innovations, thus promoting a 

legacy that incorporates all elements equally. 

Mertsalov's Palm is a prime example of how such expos can 

produce significant artefacts and outcomes that endure beyond the 

parameters of the event itself. Aleksei Mertsalov's palm tree is a 

metal sculpture forged out of a rail using a hammer and chisel in 

1895-6 and was displayed in the Paris World Industrial Exhibition 

in 1900 [Discover Ukraine, 2020; Zimmer, 2007]. Today, the 

sculpture is proudly installed in Donetsk and is a symbol of the 

regional identity present there, as Zimmer's [2007, p. 104] 

description of it as a "...bizarre mixture of tsarist, Soviet and 
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Ukrainian symbols." Expo organisers hope displays like that in the 

Angola pavilion can do the same.  

International University Participation 

The participation of universities from around the world is 

actively encouraged at Expo 2020. In fact, such participation taps 

directly into the wider objectives of the event - innovation, 

partnerships, engagement and impact [Expo Live, 2021]. The 

universities programme provides scope to fulfil all four goals. 

Designed to enhance the opportunity, mobility and sustainability 

of education to drive progress and "...reward innovative and 

promising conceptual solutions that can be accelerated through the 

innovation curve – moving from ideation to validation and 

prototyping" [Expo Live, 2021, p.2]. In terms of what this means 

for education's role in addressing the problems associated with 

sustainability and climate change, in particular, Expo 2020 is 

overtly encouraging participation by young and talented people, 

but it does not explain how this will leave a material legacy on 

which the international community will build. There is clearly a 

hope that the best and brightest people will contribute to change, 

but no solid mechanism is in place to guarantee it.  

Despite the limitations of the competitive element of the 

Expo Live university programme, universities from the United 

Kingdom, France and other countries are also participating in 

Expo 2020 via initiatives offered to students. For instance, the 

University of Birmingham [2020] in the UK is partnered with a 

campus in Dubai, giving students access to collaborations with 

Expo 2020 in terms of arts, architecture, engineering and business 

opportunities. A French delegation has been at Expo 2020 to 

discuss innovative e-learning techniques and solutions that 
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eliminate distances and facilitate new learning methods that can 

enhance mobility and opportunity [Zawya, 2021].  

Both of these examples highlight the overarching 

commitment to education and frame a potential legacy that could 

produce viable solutions to ongoing problems with the higher 

education sector on a global level. However, broader relationships 

with universities at the administration level are not ideal as a 

consequence of the instability of higher education administration 

systems in some countries, like the UK [Universities UK, 2021]. 

Delivering solutions and ensuring outcomes at the teaching level 

negates potential administrative or institutional failures and can 

safeguard investment along with a viable Expo 2020 legacy.  

Recommendations and Concluding Remarks 

This report has provided several insights into the purpose, 

potential legacy and the role of universities in Expo 2020 Dubai, 

from which conclusions can be drawn and recommendations 

made. Firstly, it is clear that there is consistent messaging across 

all areas of Expo 2020, which does frame the importance of 

sustainability and innovation as the central drivers of the event. In 

addition, there is an overt desire to offer solutions to the world's 

problems, particularly where climate change and providing 

opportunities are concerned. However, as per the competitive 

element of the education programmes that have been put in place, 

there is no mechanism to secure the legacy of the Expo and ensure 

that there is a lasting significance of the event, if even on a local 

level.  

As such, my recommendations are twofold to improve the 

outcomes of the Expo. First, it must implement a mechanism to 

guarantee the legacy of innovation, whether ongoing support for 

the winners of the Expo Live competition or something equally 
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tangible. Second, ongoing relationships between universities must 

be fostered at the teaching level. It is not enough for it to be 

broader administrative levels due to the ongoing instability of the 

higher education system. It must be at the teaching level to reach 

young people directly. This would secure a lasting legacy for 

Expo 2020. 
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Балан Альона Євгенівна,  

Студентка 1-го курсу 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

 

ОСОБЛИВОСТІ ОСВІТНЬОЇ СИСТЕМИ ОБ'ЄДНАНИХ 

АРАБСЬКИХ ЕМІРАТІВ 

 

ОАЕ – держава, яка зробила величезний стрибок у розвитку, за короткий 

проміжок часу. Зрозуміло, що навряд би це відбулось так швидко, якби не 

величезні запаси нафти в Перській затоці. Але не варто забувати про владу, 

яка розумно інвестує в різні галузі інфраструктури і економіки. 

Величезний стрибок у розвитку помітний і в освіті. До 70-х років в ОАЕ 

не існувало організованої освітньої системи. Обов'язкову середню освіту для 

громадян усіх еміратів було запроваджено в 1971 році, саме тоді шейх Зайд, 

що був президентом 33 роки, почав масово відкривати школи. В них 

запрошували педагогів з інших країн, вели уроки англійською мовою та за 

міжнародними програмами. Так система освіти ОАЕ змогла запозичити 

найкращі методики зі світового досвіду. В Арабських еміратах є також 

приватні школи, які працюють за британськими, ліванськими, 

американськими, французькими, індійськими і японськими системами. На 

першому місці за кількістю навчальних закладів британська програма — 

третина шкіл в Еміратах працюють по ній. По 15% припадає на американську 

та індійську. Це може свідчити про ефективну діяльність країни також на 

зовнішньополітичній арені. В садку дітей готують до школи, вчать базовим 

предметам. Що важливо, особливу увагу в ОАЕ приділяють патріотичному 

вихованню. Діти з раннього віку вивчають державну символіку, гімн, та як 

виглядає прапор, вчать напам'ять назву всіх еміратів, імена шейхів. Рівень 

підготовки в садках практично не відрізняється. В них немає жорсткої 
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дисципліни, атмосфера розслаблена. Якщо дитина втомилася, вона може піти 

відпочити. 

Тільки в Дубаї працює близько 200 приватних шкіл, але влаштувати 

дитину в них не так просто. Кількість місць обмежена, одна школа 

розрахована на 1000-1500 учнів. Прийом заявок на наступний навчальний рік 

починається в лютому. До цього моменту необхідно визначитися з вибором 

закладу, але обрати стало не так важко, оскільки на сайті міністерства освіти 

публікується рейтинг KHDA. Він показує, чи потрапила школа до категорії 

«видатних» навчальних закладів. Там можна знайти перелік шкіл, приблизну 

вартість навчання і вимоги до зарахування. 

Характерним для освіти в школах є те, що навчання триває 12 років, 

навчальні плани залежать від обраної системи навчання, а кількість 

предметів іноді досягає 40-50: англійська, іспанська, французька, китайська 

мови, математика, фізика, хімія, бізнес, біологія, географія, дизайн, 

інформаційні технології, мистецтво, історія, інші. В американській системі є 

можливість самому обрати предмети. Практично в кожній школі 

обов'язковий курс арабської мови, всі вихованці освоюють базові навички 

читання і пропису, за бажанням — Коран. У релігійних мусульманських 

школах дівчатка та хлопчики навчаються окремо. Також, важливе місце в 

навчальному процесі займає фізична підготовка. У багатьох школах є 

басейни, добре обладнані футбольні поля. 

Домашні завдання вручають у понеділок. До кінця тижня, а це четвер, бо 

п'ятниця — священне свято і загальне вихідне в Еміратах, учні повинні 

виконати і здати отримані тестові або письмові завдання. Оцінки викладачі 

виставляють теж раз на тиждень за підсумками роботи учня. Шкала 

відрізняється від української : outstanding - відмінно; good — добре; aceptable 

— задовільно; unsatisfactory — незадовільно. 

Вища освіта в ОАЕ будується на базі міжнародної системи. В Арабських 

еміратах мають акредитацію три державні та близько 130 приватних ВНЗ. 

Кампуси знаменитих університетів Великобританії, США, Німеччини, 
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Іспанії, Франції, Австралії зосереджені в Дубаї (KnowledgeVillage) і 

Шарджі(AcademicCity). В ОАЕ один із найкращих у світі показник 

залученості до системи вищої освіти: 95% дівчат і 80% юнаків вступають у 

ВНЗ. 

Навчальний процес чіткий і систематизований. Після зарахування 

студенти отримують паролі та логіни для доступу до довідкового порталу. На 

ньому можна знайти всю необхідну інформацію: розклад лекцій, зміст 

кожного курсу, дати контрольних точок та заліків. Комфортно те, що якщо 

хтось пропустив лекцію, він може знайти і вивчити її онлайн. На порталі 

викладено списки необхідної та рекомендованої літератури. Влада дбає про 

те, щоб студенти отримували тільки перевірену інформацію, тому в 

університетах заборонено приносити роздруківки, можна використовувати 

лише видані книги. 

Використання досягнень науки та освіти є ключовим моментом сучасної 

зовнішньої політики ОАЕ для зміцнення міжнародного становища. 

Отже, освітня система Об'єднаних Арабських Еміратів зараз на доволі 

високому рівні, влада дбає про майбутнє покоління, та робить все, щоб діти 

отримували якісну інформацію. До 70-х років в ОАЕ не існувало 

організованої системи, та це зміг виправити шейх Зайд. У школах діти мають 

можливість вивчати багато іноземних мов, та дізнаватись про базові поняття 

бізнесу, що є дуже корисним для майбутнього великої нафтодобувної країни. 

 

СПИСОК ДЖЕРЕЛ ТА ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 
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РОЛЬ УНІВЕРСИТЕТІВ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ ТА США В 

ОРГАНІЗАЦІЇ ВСЕСВІТНЬОЇ ВИСТАВКИ (ЕКСПО-2020) 

 

Всесвітня виставка EXPO 2020 посідає важливе місце у міжнародному 

культурному обміні. Завдяки, виставці ми маємо можливість познайомитися 

з традиціями, історією та майбутнім усіх держав нашої планети. Безумовно, 

організація заходу такого масштабу потребує довгої співпраці між багатьма 

акторами. Якщо розглядати регіон США та Західної Європи, то організація 

виставки – це постійна комунікація та дискусія між державними 

інституціями та бізнесом. Часто цей бізнес є місцевого масштабу та 

допомагає ще більше розповісти нам про особливості тієї чи іншої держави. 

Однак, є й партнери світового рівню, такі як PepsiCo, HugoBoss, Tesla тощо.  

Окрім, культурного обміну Всесвітня виставка приділяє багато уваги 

освіті, бо це є основа успішного та гармонійного майбутнього. Власне одним 

з принципів EXPO2020 є «ConnectingMinds, CreatingFuture», що, 

безпосередньо висуває на перше місце такі пріоритети, як міжнародна 

наукова співпраця, міжнародний освітній обмін тощо. Однією з інституцій, 

котра підтримує такі пріоритети є університети. Отже, їхню важливу роль в 

організації Всесвітньої виставки ми бачимо вже зі слогану EXPO 2020.  

Якщо розглядати саме регіон Західної Європи та США, то роль 

університетів не є рівнозначною. Це питання вирішується індивідуально на 

рівні кожної окремої країни. Наприклад, у Великої Британії Університет Де 



 

18 
 

Монфора є одним з стратегічних партнерів, котрий брав участь в організації 

майже всіх аспектів британського павільйону. Однак, у США університети 

беруть участь тільки у проведенні окремих культурних заходів. Наприклад, 

виступ оркестру Тулейнського Університету 30 листопада 2021 року. Немає 

чіткого принципу щодо кількості університетів. Так, у Німеччини 

університети є тільки партнерами Інституту Гете, котрий займається 

питаннями міжнародного обміну студентів та представлений на німецькому 

павільйоні. Кардинально інша ситуація в Італії, бо їхніми партнерами на 

Всесвітній виставці є понад 10 університетів, й не тільки італійських.  

Цікава роль університетів у Франції. Хоча ми не побачимо їх у списках 

основних партнерів, Париж приділив багато уваги культурним та освітнім 

ініціативам. Так, ключовим партнером є ArtExplora – філантропічний фонд з 

міжнародними та цифровими амбіціями. Це приватна ініціатива, котра була 

підтриманакрупними університетами Франції, наприклад Сорбонною. Її 

основними цілями є поширення мистецтва та культури з кожним, підтримка 

сучасного мистецтва та інших культурних ініціатив. Також, партнером 

павільйону є Національний центр наукових досліджень Франції та CRI, 

котрий разом з Фондом Антуана де Сент-Ексюпері та Паризьким 

Університетом створили об’єкт «Planet Education», де вашим провідником 

буде Маленький принц та його друг WeLearn, штучний інтелект, 

розроблений CRI. Отож, французькі університети не беруть пряму участь у 

організації Всесвітньої виставки EXPO 2020, проте активно підтримують 

культурні та освітні ініціативи, надають консультативну та теоретичну 

допомогу у проведенні певних заходів у державі та за її межами.  

Як ми вже помітили пряма участь університетів зустрічається на EXPO 

2020 не так часто. Однак, кожна держава представляє власні культурні 

ініціативи та фонди, котрі вже підтримують заклади освіти. Найбільш вдалим 

прикладом співпраці під час Всесвітньої виставки є організація Swissnex, 

котра є інституціональним партнером Швейцарії. Їхня ціль – об’єднання 

держави та світу в галузі освіти, досліджень та інновацій. Окрім того, що 
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партнерами мережі є майже всі крупні університети Швейцарії, наприклад: у 

Женеві, Люцерні, Цюріху тощо, у їхніх заходах беруть участь передові 

університети всього світу, наприклад MIT.  

Найбільш детальна програма стосовно університетів представлена в 

Італії. Як ми вже згадували, партнерами держави є багато різних 

університетів зі всієї країни. Це, скоріш за все, пов’язано с тим, що 

партнером є майже кожен окремий регіон держави. Такий принцип є й у 

Франції, наприклад Регіон Іль-де-Франс в якості окремого партнера. У 

випадку Італії партнерами є: регіон Абруззо, Калабрія, Венеція, Умбрія тощо. 

Серед університетів-партнерів є: Генуезький, Павійський, Міланський тощо. 

Окрім цього, держава проводить значну кількість заходів разом зі закладами 

освіти. Наприклад, у листопаді вони провели SACRUAlliance: модель 

освітнього співробітництва, заснована на толерантності та братерстві. 

Модель стосується католицьких університетів не тільки Італії, а й усього 

світу. Також, Італія провела модель G20 з учасниками-студентами. У 

листопаді було проведено модель WISE, де 20 студентів розробляли дизайн 

школи майбутнього. Загалом, павільйон Італії приймає багато студентів зі 

всього світу. Велика кількість освітніх заходів стала можливою завдяки 

ефективній співпраці уряду та університетів на Всесвітній виставці.  

Однак, така велика роль університетів є не у всіх держав Європи. 

Наприклад, Іспанія та Бельгія не містять інформації про участь закладів 

освіти. Їхні головні партнери – бізнес. Також, країни демонструють власні 

наукові досягнення, тому, наприклад в Австрії партнером є Австрійський 

технологічний дослідницький інститут, а доля університетів, на жаль 

невідома.  

Отже, ми розглянули роль університетів у Всесвітній виставці EXPO 

2020 та можемо прийти до певних висновків. По-перше, організація 

павільйону держави прямо залежить від комунікації між бізнесом, владою та 

інституціями. Роль університетів, у більшості, полягає у підтримці 

культурних та освітніх ініціатив або у науковій співпраці з бізнесом. 
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Виключенням є тільки приклад Великої Британії, де державний Університет 

де Монфора є одним з головних партнерів. По-друге, університети можуть 

брати участь у проведенні окремих заходів під час Всесвітньої виставки. 

Такий варіант взаємодії можна побачити у багатьох держав Західної Європи 

та США. На мою думку, університети мають великий потенціал в організації 

павільйону держави. Міжнародний студентський обмін, кількість студентів-

іноземців входить до критеріїв багатьох міжнародних та авторитетних 

рейтингів світу. Також, події такого масштабу, як Всесвітня виставка є 

гарною площадкою для демонстрування власних досягнень у сфері науки та 

культури. Участь допоможе покращити імідж університету не тільки у 

середині держави, а  у всьому світі. Університет матиме більше шансів бути 

включеним до міжнародної мережі ЗВО, здобути нові ідеї, знайомства та 

рішення на шляху до подальшого розвитку та гармонійного майбутнього.  
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ВІДНОСИНИ МІЖ УКРАЇНОЮ І ОБ’ЄДНАНИМИ 

АРАБСЬКИМИ ЕМІРАТАМИ: 

ЗДОБУТКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  

 

Актуальність проблеми дослідження відносин між Україною і ОАЕ 

зумовлена сучасною геополітичною ситуацією, що чинить вплав формування 

пріоритетів у визначені ключових партнерів, та  виявленням можливостей 

для подальшої взаємодії.  

Дипломатичні відносини між Україною та Об’єднаними Арабськими 

Еміратами було встановлено 15 жовтня 1992 року. У січні 1994 р. розпочало 

свою діяльність Посольство України в ОАЕ, яке наразі є також Посольством 

України в Королівстві Бахрейн за сумісництвом. Посольство ОАЕ в 

Україні  відкрилось 11 березня 2013 року. 

 В період 1994-2021 рр. рівень двосторонніх відносин активно 

підтримувався шляхом обміну численними делегаціями урядового та 

відомчого рівнів з метою розвитку співробітництва у політичній, 

торговельно-економічній, військово-технічній і науково-гуманітарній сферах.  

Договірно-правова база між двома державами за період 1995-2021 рр. містить 

46 укладених міжурядових і міжвідомчих угод та меморандумів про 

співробітництво в різних сферах.  

Під час візиту Президента України В. Зеленського до ОАЕ, що відбувся 

13-15 лютого 2021 року, було підписано низку важливих двосторонніх 

документів: 
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 Протокол між Урядом України і Урядом ОАЕ про внесення змін до 

Угоди між Урядом України і Урядом ОАЕ про уникнення подвійного 

оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків 

на доходи і капітал (триває процедура ВДП); 

 Угоду про співпрацю у сфері боротьби зі злочинністю та тероризмом 

між Урядом ОАЕ та Кабінетом Міністрів України (триває процедура 

ВДП); 

 Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством внутрішніх 

справ України та Міністерством внутрішніх справ ОАЕ про взаємне 

визнання та обмін національних посвідчень водія (триває процедура 

ВДП); 

 Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством розвитку 

економіки, торгівлі та сільського господарства України і Офісом 

Державного міністра продовольчої та водної безпеки ОАЕ; 

 Меморандум про взаєморозуміння щодо співробітництва у сфері 

розвитку туристичного сектору між Державним агентством розвитку 

туризму України та Міністерством економіки ОАЕ; 

 Меморандум про взаєморозуміння у сфері землеустрою між 

Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру 

і Міністерством зміни клімату та навколишнього середовища ОАЕ. 

В інтерв’ю популярній еміратській газеті «Аль-Баян» В. Зеленський 

наголосив, що зміцнення відносин з ОАЕ є одним із зовнішньополітичних 

пріоритетів для України. Також він запевнив, що високопоставлені 

українські делегації братимуть участь у таких заходах як Міжнародна 

оборонна конференція 2021 «IDEX» та Expo 2020 Dubai, подякувавши 

«керівництву ОАЕ за сприяння у завершенні будівництва українського 

павільйону на Expo 2020 Dubai у грудні минулого року, незважаючи на 

виклики, пов'язані зі спалахом коронавірусу. За словами президента України, 

головна місія вітчизняного павільйону на Expo 2020 Dubai 

концентруватиметься на продовольчій безпеці, а його дизайн матиме вигляд 
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пшеничного колосу. На додаток В. Зеленський нагадав, що в Об’єднаних 

Арабських Еміратах  функціонує понад 200 українських компаній, і 

загальний товарообіг між двома країнами станом на 2019 р. склав 1,07 млрд. 

дол. США [1].  

За даними посольства України в Абу-Дабі обсяг двосторонньої торгівлі 

України з ОАЕ станом на 2020 р. склав 900 млн. дол. США. Експорт товарів з 

України до ОАЕ протягом 2020 р. становив 439,1 млн. дол. США, що на 

16,5% менше порівняно із 2019 роком. У галузевому розрізі найбільшу 

частку співробітництва між Україною та ОАЕ займає торгівля 

агропромисловою (понад 50%) та металургійною (близько 30%) продукцією. 

Імпорт товарів до України з ОАЕ за 12 місяців 2020 р. склав 60,9 млн. дол. 

США (зменшення на 24,3% порівняно із 2019 роком) [2].  

У 2017 р. в Україні розпочав інвестиційну діяльність один з найбільших 

світових операторів на ринку контейнерних перевезень - еміратська компанія 

DP World. На даний час «P&O Maritime» (дочірня компанія DP World) 

реалізує буксирні послуги в акваторії трьох українських портів: «Південний», 

«Чорноморськ» та «Одеса». Нещодавно також розпочата її активність у порту 

«Миколаїв». У червні 2020 р. компанія «DP World» завершила процедуру 

придбання частки (51%) в контейнерному терміналі TIС у порту 

«Південний» Одеської області. Голова Ради директорів компанії «DP World» 

Султан бін Сулаєм є членом Національної інвестиційної ради при Президенті 

України. 

Слід зазначити, що велика заслуга у розвитку торговельно-економічних 

відносин між Україною і ОАЕ належить Міжурядовій комісії з питань 

торговельно-економічного та технічного співробітництва, що її було 

засновано 18-19 травня 2011 р. під час першого в історії двосторонніх 

відносин офіційного візиту до Київа Міністра закордонних справ ОАЕ А.З. 

Аль-Нагаяна.  

У рамках проведення Третього засідання цієї комісії 16-17 серпня 2018 

року у м. Київ Міністр закордонних справ України П. Клімкін зустрівся з 
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Державним Міністром закордонних справ ОАЕ А. Гаргашем. Сторони 

обговорили перспективи подальшого розвитку двостороннього 

співробітництва в політичній, торговельно-економічній та гуманітарній 

сферах і визначили пріоритетні напрямки взаємодії на найближчий період. 

Також П. Клімкін та А. Гаргаш взяли участь у церемонії відкриття Центру 

вивчення арабської мови при Дипломатичній академії України та підписали 

Меморандум про співробітництво між Дипломатичною академією України 

ім. Г. Удовенка при МЗС України та Еміратською дипломатичною академією 

при МЗС ОАЕ  [3].  

Процвітає і культурна взаємодія між двома країнами. У квітні 2019 р. 

делегація з майже 60 митців презентувала українську культуру та традиції в 

ОАЕ під час фестивалю спадщини у м. Шарджа. У січні 2020 р. Український 

академічний фольклорно-етнографічний ансамбль «Калина» взяв участь у 

фестивалі культурної спадщини Zayed Heritage Festival, який проходив в м. 

Абу-Дабі. 9 листопада 2020 р. в м. Дубай відбувся Український літературний 

вечір письменника та поета С. Жадана, в рамках якого автор представив свої 

нові твори – поетичну збірку «Список кораблів» та п’єсу «Хлібне 

перемир’я». 1-14 листопада 2020 р. у м. Черкаси відбувся І Міжнародний 

конкурс скрипалів  ім. М. Полякіна (в онлайн форматі), участь в якому взяли 

митці з ОАЕ.  

Доволі жвавий культурний обмін свідчить про те, що попри географічну 

віддаленість та певні відмінності у менталітетах народів, обидві країни не 

лише на урядовому рівні прагнуть зближення та порозуміння.  

2018 рік в ОАЕ було оголошено «Роком Шейха Зайда» на честь батька-

засновника держави, а 2019 рік – «Роком толерантності». Протягом цих двох  

років Надзвичайний і Повноважний Посол ОАЕ в Україні С. А. Аль-Каабі 

допоміг в організації понад 20 заходів, серед яких Фінал Міжнародного 

конкурсу-фестивалю для дітей-сиріт «Щасливі долоні» та низка благодійних 

акцій для підтримки людей з інвалідністю і для допомоги малозабезпеченим 

сім’ям. За значний внесок у розвиток партнерських, дружніх та економічних 
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відносин з Україною» Надзвичайний і Повноважний Посол ОАЕ в Україні 

став лауреатом ХХІІІ загальнонаціональної програми «Людина року–2018». 

ОАЕ передали Україні 240 тис. експрес-тестів на COVID-19 під час зустрічі 

Голови СБУ І. Баканова з С. А. Аль-Каабі, яка відбулась 9 листопада 2020 

року. «ОАЕ розглядають Україну як важливого партнера, тому й надалі 

підтримуватимуть її у боротьбі з коронавірусом», – сказав Посол [4].  

Варто згадати, що у квітні 2020 р. за дорученням президента В. 

Зеленського СБУ у співпраці з партнерами з ОАЕ, а також дипломатами обох 

країн забезпечили повернення додому 113 українців, які раніше не могли 

покинути країну. Тим самим рейсом було доставлено першу партію 

гуманітарної допомоги в Україну з ОАЕ загальною вагою 10 тонн для 

боротьби з коронавірусом. Зокрема, це 15 тис. медичних халатів, 20 тис. 

захисних масок, 500 тис. рукавичок, 30 тис. захисного взуття, 15 тис. 

спецодягу та 6 тис. літрів дезінфікуючого засобу.  

Україна і ОАЕ мають багато спільних інтересів, це освіта, охорона 

здоров’я, людські ресурси тощо, що дозволяє їм переходити на інші рівні 

взаємодії.  

В інтерв’ю щорічнику «Україна дипломатична» Посол ОАЕ в Україні С. 

А. Аль-Каабі наголосив: «Ми не схильні виділяти щось окремо, адже й 

економічній, і культурній, і гуманітарній взаємодії ми однаково надаємо 

великого значення й прагнемо розвивати їх.» [5]. 

Підсумовуючи відносини між Україною і ОАЕ, можна зазначити, що 

наразі вони доволі активно розвиваються і мають стратегічно важливе 

значення для обох країн. Уряд, дипломати та науковці вірять, що не лише 

фінансові інтереси, а й схожі цінності, в основі яких є толерантність і 

прагнення щодо порозуміння з ключових питань, сприятимуть розширення 

можливостей та підтримці плідного співробітництва у всіх сферах між 

нашими націями.  
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РОЛЬ СПОРТИВНОЇ ДИПЛОМАТІЇ У ВРЕГУЛЮВАННІ 

ВІДНОСИН ОАЕ З ІЗРАЇЛЕМ 

Ураховуючи гнучкість зовнішньої політики ОАЕ, однією з ознак якої є 

здатність швидко реагувати на зміни, використовуючи спорт як інструмент 

комунікаціїта один із засобів реалізації зовнішньополітичних інтересів, у 

результаті може служити орієнтиром для держав близькосхідного регіону. 

Зважаючи на те, що спорт згідно 60/9 Резолюції ГА ООН може сприяти 

зміцненню миру та розвитку, створюючи умови для прояву солідарності 

співпраці та взаєморозуміння, спортивна дипломатія може виступати в ролі 

глобального фактора впливу на систему міждержавних відносин [16]. 

В той час, коли уряди Перської затоки приділяють велику увагу 

розбудові своєї м’якої сили за допомогою туризму, культурної спадщини та 

спорту[8], на думку Аль Мутаїві,посла ОАЕ у Великобританії,де інвестиції з 

Еміратів сприяли створенню робочих місць та  поліпшенню індустрії кінних 

перегонів Сполученого Королівства, спорт може  виступати впливовим 

засобом зміцнення зв’язків в  умовах недієвості використання інших методів 

налагодження взаємовідносин [10; 17]. 

Не дивлячись на зустріч президентів Міжнародної федерації дзюдо 

(МФД), Федерації дзюдо та боротьби ОАЕ Аль Дарі та Ізраїльської асоціації 

дзюдо Моше ПонтенаWorld Judo Day 2017 в останній день турніру Великого 

шолома, привітання з успіхом збірної та  вибачення Аль-Дарі за відмову 

спортсменів ОАЕ у рукостисканні з ізраїльтянами [3], у липні 2018 МФД 

було позбавлено Туніс та ОАЕ можливості проводити турніри через 

дискримінацію на минулих подіях [25]. В той час, коли за словами 

президента Міжнародної федерації дзюдо (МФД) М. Візера«питання між 

країнами, урядами та націями не можуть бути вирішені за допомогою 
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спорту», проте тимчасові обмеження сприяють прояву рівного ставлення до 

учасників. Ураховуючи відсутність використання символіки Ізраїлю у 2017 

р., коли 12 представників збірної змагалися під прапором Міжнародної 

федерації дзюдо, президентом якої своєю чергою було висловлено 

сподівання на руйнування бар’єрів «для більшої толерантності між країнами 

та націями, щоб висловити справжню цінність спорту, дружби єдності та 

солідарності»[23]. Проте, зважаючи на висловлену у відкритому листі 

прихильність Федерації дзюдо ОАЕ, змагання МФД були перенесені на 

жовтень, з урахуванням  гарантій з боку ОАЕ на використання прапору та 

гімну Ізраїлю,що стало «великим кроком вперед у встановленні та 

просуванні мирних відносин між усіма націями світу» [15]. Ураховуючи 

оголошення про організацію Світового турніру з дзюдо Ізраїлем у 2019-2020 

рр., що було відзначено М. Візером виявом «світових послань солідарності, 

дружби та миру», чемпіонат Європи в Тель-Авіві своєю чергою було додано 

до календаря з боку ОАЕ [20].Загалом, відзначаючи використання спорту «як 

інструменту примирення та просування миру та моральних цінностей у світі» 

МФД було підкреслено боротьбу з всіма видами дискримінації у спорті [15]. 

Водночасзвучання гімну Ізраїлю в ОАЕ стало результатом перемоги 

Алона Лев’єва над спортсменом з Абу-Дабі на Чемпіонаті світу з джиу-

джитсу, що відзначено на 47-ій Сесії ГА ООН секретарем Постійного 

представництва ОАЕ при ООН, М.Харкус, видом спорту, що підвищує рівень 

дисципліни та поваги до суперника[2, c.3-4]. Відзначаючи приєднання до 

створення резолюції «Спорт на благо розвитку та миру»,М.Харкус було 

висловлено важливу рольрозвитку спортивних навичок у людей з 

обмеженими можливостями з метою подальшої їх інтеграції у суспільство 

відповідно до здійснення Конвенції про права інвалідів, результатом якої 

стало проведення Спеціальних всесвітніх олімпійських ігор в Абу-Дабі-2019, 

у яких взяли участь понад 7500 спортсменів зі 190 держав [2, c.3-4;9].  

У рамках Ігор спеціальної Олімпіади, господарем яких вперше було 

обрано місто близькосхідного регіону, понад 3 тисячі волонтерів з 20 тисяч 
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зареєстрованих взяли участьу проведенні найбільшої в регіоні програми 

культурного обміну напередодні Ігор [1;6c.6]. Визнаючи дипломатичну роль 

ізраїльської делегації з 25 учасників, за заявою генерального директора 

Спеціальної Олімпіади Ізраїлю Ш. Леві-Баланги [19], в той час, коли 

соціальна інтеграція є одним з пріоритетів ОАЕ[6,c.6] зустріч в умовах 

відсутності дипломатичних зв’язків, спортсмени виконали місію послів 

Ізраїлю.Попри дискваліфікацію спортсменок з Сирії та Лівану через відмову 

брати участь в змаганнях з боулінгу проти ізраїльтян,  здобутком збірної 

Ізраїлюв Абу-Дабі, ураховуючи перемогу команди з баскетболу над 

представникамиКанади, США, Великої Британії та Словенії у загальному 

заліку є 22 медалі [2, c.3-4;12]. 

Ураховуючи активізацію двостороннього   співробітництва між ОАЕ та 

Ізраїлем на  всіх напрямках після підписання Авраамових угод [7, с.92], 

проведення між збірними командами держав товариського матчу з регбі 19 

березня 2021р. за словами Аль Дхалая, глави регбі в Азії, стало частиною 

«стратегічного розвитку співпраці між двома федераціями»[24]. Не 

дивлячись на значну перевагу ізраїльтян, матч, що за даними Федерації регбі 

ОАЕ був організований для «схвалення миру та позитивних зв’язків через 

спорт», сприяв нормалізації відносин між збірними. Ураховуючи заяву 

ОфераФабіана, президента Ізраїльського союзу регбі про сприятливу місію 

регбі та намір МохаммедаАльЗаабі, члена ради Федерації регбі ОАЕ про 

подальший обмін досвідом між командами, можна відзначити розвиток 

політичного діалогу та посилення емірато-ізраїльського співробітництва [5].  

В той час, колизмагання між збірними з регбі, яке перебуває на етапі 

поширення в регіоні,є першим матчем після встановлення дипломатичних 

відносин, своєю чергою футбол є панівним видом спорту на Близькому 

Сході, сприяючи, як міжкультурному діалогу, так і встановленню 

економічних взаємозв’язків [8]. Не дивлячись нарадикальні поглядиоднієї 

зфан-групи«Бейтара», La Familia, до діяльності якої входить участь у 

протестах ультраправих на підтримку прем’єр-міністра Нетаньяху, які  
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вважають, що Бейтармає бути «чистим від арабів»[11] половина акцій 

команди було придбано шейхом Хамадом з ОАЕ[22]. Напротивагу заяві 

зосереджених на своїй ідентичності ультраправих, що «Бейтар — єдина 

команда у світі, символом якої є єврейська Менора»[11], своєю чергою 

Хамадом було підкреслено значення партнерства з клубом в «одному з 

найсвятіших міст у світі»[21], враховуючи статус міста, як одного з 

ключових питань в ізраїльсько-палестинському конфлікті [19]. 

Ураховуючиінтерес інвесторів з ОАЕ, переїзд ізраїльських гравців до 

клубів ОАЕ, підписання Меморандуму про взаєморозуміння 25 жовтня 2020 

року міжПрофесійною лігою ОАЕ та Ізраїльською футбольною лігою щодо 

співпраці для подальшого розвитку спорту, згідно з заявою «сприятиме 

зміцненню миру,  співпраці та дружби у спосіб, який відповідає інтересам 

футболу в обох країнах»[23]. Не дивлячись на радикальні погляди фан-групи 

«Бейтара», відіграє достатню роль досвід співпраці клубу «Хапоель» (Тель-

Авів) між євреями та арабами, як на полі, так і поза ним, один із власників 

ізраїльського клубу «Хапоель» у Тель-Авіві і зацікавленість інвесторів з 

ОАЕ[11;18, с.8]. 

В той час, коли футбол, як засіб реалізації доходів є лише частиною 

стратегії держав Перської затоки [8], водночас результатом перемовин між 

президентами ізраїльського хокейного клубу «Бат Ям», віце-президентом 

клубу з ОАЕAscend та президентом Спортивної асоціації Еміратів В. 

Бурдуном стала зустріч представників збірної  Ізраїлю зі збірноюОАЕ на 

хокейному полі у грудні 2020 р. З огляду на багатонаціональність складу та 

досвід участі збірної Ізраїлю у турнірах у Пд. Африці, Мексиці, ПдКореї, 

Новій Зеландії та фактичну відсутність міжетнічних конфліктів між 

командами, В.Бурдуном було передбачено встановлення «тривалих відносин 

та спільного майбутнього в умовах глобальної кризи» між збірними ОАЕ та 

Ізраїлю[4;13]. 

У підсумку можна стверджувати, що до підписання Авраамових угод 

державами Перської затоки спорт використовувався як засіб утвердження 
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глобальної присутності, коли, спортсмени, що мали можливість, беручи 

участь у міжнародних змаганнях, виступати «послами миру»[15]. В той час, 

після підписання мирного  договору  між  ОАЕ та Ізраїлем,що відкрило  

новий  етап міждержавних відносин на Близькому Сході, спортивні зустрічі 

можуть стати посилюючим фактором, змінюючи зовнішню політику 

близькосхідних держав в ізраїльському напрямку. Збільшення потужності 

спільної діяльності у спортивній галузі може сприяти ефективності 

безпекової політики  ОАЕ у відношенні  до  палестино-ізраїльського 

конфлікту та стати прикладом для інших держав близькосхідного регіону. 

 

СПИСОК ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ 

 

1. 20 000 people register interest to help stage 2019’s biggest sports and 

humanitarian event URL: abudhabi2019.org/recent-news/20-000-people-

register-interest-to-help-stage-2019s-biggest-sports-and-humanitarian-event   

2. 41st plenary meeting of seventy-fourth session of the General Assembly - on 

9 December 2019 (A/74/PV.41) URL: undocs.org/en/A/74/PV.41  

3. Abu Dhabi Grand Slam 2017, U.A.E – day three 

URL:https://www.ijf.org/news/show/abu-dhabi-grand-slam-2017-uae-day-

three        

4. Breaking the ice: Israel-UAE hockey match makes history URL: 

timesofisrael.com/breaking-the-ice-israel-uae-hockey-match-makes-history/    

5. Combined UAE-Israelteams tofeature inrugby “Friendship tour” URL: 

uaerugby.ae/NewsDetail.aspx?id=mIn95KdZEJrWqAgkMcnTPg==  

6. Family services. Handbook. Special Olympics. World Games. Abu Dhabi 

2019-72 p. 

7. Fedianin V. Авраамові угоди як знакова подія зовнішньої політики 

Об’єднаних Арабських Еміратів. Scientific and Theoretical Almanac 

Grani 24.7-8 (2021): 87-97. 

abudhabi2019.org/recent-news/20-000-people-register-interest-to-help-stage-2019s-biggest-sports-and-humanitarian-event
abudhabi2019.org/recent-news/20-000-people-register-interest-to-help-stage-2019s-biggest-sports-and-humanitarian-event
undocs.org/en/A/74/PV.41
https://www.ijf.org/news/show/abu-dhabi-grand-slam-2017-uae-day-three
https://www.ijf.org/news/show/abu-dhabi-grand-slam-2017-uae-day-three
timesofisrael.com/breaking-the-ice-israel-uae-hockey-match-makes-history/
timesofisrael.com/breaking-the-ice-israel-uae-hockey-match-makes-history/
uaerugby.ae/NewsDetail.aspx?id=mIn95KdZEJrWqAgkMcnTPg
uaerugby.ae/NewsDetail.aspx?id=mIn95KdZEJrWqAgkMcnTPg


 

33 
 

8. Geopolitics, sport,soft power: Soccerand the arab gulf URL: 

uscpublicdiplomacy.org/blog/geopolitics-sport-soft-power-soccer-and-arab-

gulf    

9. ‘Hatikvah’ played in Abu Dhabi as Israeli takes gold in ju-jitsu tournament 

URL: timesofisrael.com/hatikvah-played-in-abu-dhabi-as-israeli-takes-gold-

in-ju-jitsu-tournament/  

10. Israel 'to open UAE diplomatic mission URL: www.bbc.com/news/world-

middle-east-31763589   

11. Israel-UAE deal pivots on soccer diplomacy URL: 

dtnext.in/News/World/2020/10/01064419/1254094/IsraelUAE-deal-pivots-

on-soccer-diplomacy.vpf   

12. Israeli basketball team marching toward gold at Abu Dhabi Special 

Olympics URL: timesofisrael.com/israeli-basketball-team-marching-toward-

gold-at-abu-dhabi-special-olympics/       

13. Israeli ice hockey team makes history playing Dubai; In First-Ever Ice 

Hockey Match in The United Arab Emirates  URL: 

israelhockey.com/index.php/2020/12/02/israel-hockey-makes-history-in-

dubai/    

14. Israeli participation in UAE World Tour affects more than the race track 

URL: jpost.com/israel-news/sports/israeli-participation-in-uae-world-tour-

affects-more-than-the-race-track-619081  

15. Israelis welcome to the Abu Dhabi Judo Grand Slam URL: 

ijf.org/news/show/israelis-welcome-to-the-abu-dhabi-GS  

16. Sport as a means to promote education, health, developmentand peace-

Resolution adopted by the General Assembly on 3 November 2005 

(A/RES/60/9) URL: undocs.org/en/A/RES/60/9  

17. Sports diplomacy helps strengthen UAE and UK ties URL: 

khaleejtimes.com/local-sports/sports-diplomacy-helps-strengthen-uae-and-

uk-ties  

uscpublicdiplomacy.org/blog/geopolitics-sport-soft-power-soccer-and-arab-gulf
uscpublicdiplomacy.org/blog/geopolitics-sport-soft-power-soccer-and-arab-gulf
uscpublicdiplomacy.org/blog/geopolitics-sport-soft-power-soccer-and-arab-gulf
timesofisrael.com/hatikvah-played-in-abu-dhabi-as-israeli-takes-gold-in-ju-jitsu-tournament/
timesofisrael.com/hatikvah-played-in-abu-dhabi-as-israeli-takes-gold-in-ju-jitsu-tournament/
http://URL:%20www.bbc.com/news/world-middle-east-31763589
http://URL:%20www.bbc.com/news/world-middle-east-31763589
dtnext.in/News/World/2020/10/01064419/1254094/IsraelUAE-deal-pivots-on-soccer-diplomacy.vpf
dtnext.in/News/World/2020/10/01064419/1254094/IsraelUAE-deal-pivots-on-soccer-diplomacy.vpf
dtnext.in/News/World/2020/10/01064419/1254094/IsraelUAE-deal-pivots-on-soccer-diplomacy.vpf
timesofisrael.com/israeli-basketball-team-marching-toward-gold-at-abu-dhabi-special-olympics/
timesofisrael.com/israeli-basketball-team-marching-toward-gold-at-abu-dhabi-special-olympics/
israelhockey.com/index.php/2020/12/02/israel-hockey-makes-history-in-dubai/
israelhockey.com/index.php/2020/12/02/israel-hockey-makes-history-in-dubai/
israelhockey.com/index.php/2020/12/02/israel-hockey-makes-history-in-dubai/
jpost.com/israel-news/sports/israeli-participation-in-uae-world-tour-affects-more-than-the-race-track-619081
jpost.com/israel-news/sports/israeli-participation-in-uae-world-tour-affects-more-than-the-race-track-619081
ijf.org/news/show/israelis-welcome-to-the-abu-dhabi-GS
ijf.org/news/show/israelis-welcome-to-the-abu-dhabi-GS
undocs.org/en/A/RES/60/9
khaleejtimes.com/local-sports/sports-diplomacy-helps-strengthen-uae-and-uk-ties
khaleejtimes.com/local-sports/sports-diplomacy-helps-strengthen-uae-and-uk-ties
khaleejtimes.com/local-sports/sports-diplomacy-helps-strengthen-uae-and-uk-ties


 

34 
 

18. Tamir, I., Galily, Y., &Yarchi, M. (2016). “Here’s hoping we get 

pummeled” anti-nationalist trends among Israeli sports fans. Journal of Sport 

and Social Issues, 40(1), 3-21. 

19. The Israeli Delegation to the Special Olympics URL: 

embassies.gov.il/eu/NewsAndEvents/Newsletter/Pages/The-Israeli-

Delegation-to-the-Special-Olympics-World-Games-in-the-United-Arab-

Emirates.aspx  

20. The judo world tour returns as Israel hosts historic Grand Prix URL: 

olympics.com/en/news/judo-world-tour-returns-as-israel-hosts-historic-

grand-prix  

21. UAE, Israeli football leagues sign MoU URL: 

wam.ae/en/details/1395302880940  

22. UAE royal buys 50 percent stake in Beitar Jerusalem Football Club URL: 

aljazeera.com/sports/2020/12/7/emirati-royal-buys-50-stake-in-israels-

beitar-jerusalem  

23. UAE to allow Israeli symbols next year, Israeli judo chief believes URL: 

timesofisrael.com/uae-to-allow-israeli-symbols-next-year-israeli-judo-chief-

believes/    

24. UAE to field all-Emirati side against Israel in international friendly 

URL:thenationalnews.com/sport/rugby/uae-to-field-all-emirati-side-against-

israel-in-international-friendly-1.1181573 

25. UAE judo event reinstated after Israel promised equal treatment. – URL: 

aljazeera.com/sports/2018/9/4/uae-judo-event-reinstated-after-israel-

promised-equal-treatment    

 

 

 

 

embassies.gov.il/eu/NewsAndEvents/Newsletter/Pages/The-Israeli-Delegation-to-the-Special-Olympics-World-Games-in-the-United-Arab-Emirates.aspx
embassies.gov.il/eu/NewsAndEvents/Newsletter/Pages/The-Israeli-Delegation-to-the-Special-Olympics-World-Games-in-the-United-Arab-Emirates.aspx
embassies.gov.il/eu/NewsAndEvents/Newsletter/Pages/The-Israeli-Delegation-to-the-Special-Olympics-World-Games-in-the-United-Arab-Emirates.aspx
embassies.gov.il/eu/NewsAndEvents/Newsletter/Pages/The-Israeli-Delegation-to-the-Special-Olympics-World-Games-in-the-United-Arab-Emirates.aspx
olympics.com/en/news/judo-world-tour-returns-as-israel-hosts-historic-grand-prix
olympics.com/en/news/judo-world-tour-returns-as-israel-hosts-historic-grand-prix
olympics.com/en/news/judo-world-tour-returns-as-israel-hosts-historic-grand-prix
wam.ae/en/details/1395302880940
wam.ae/en/details/1395302880940
aljazeera.com/sports/2020/12/7/emirati-royal-buys-50-stake-in-israels-beitar-jerusalem
aljazeera.com/sports/2020/12/7/emirati-royal-buys-50-stake-in-israels-beitar-jerusalem
aljazeera.com/sports/2020/12/7/emirati-royal-buys-50-stake-in-israels-beitar-jerusalem
timesofisrael.com/uae-to-allow-israeli-symbols-next-year-israeli-judo-chief-believes/
timesofisrael.com/uae-to-allow-israeli-symbols-next-year-israeli-judo-chief-believes/
timesofisrael.com/uae-to-allow-israeli-symbols-next-year-israeli-judo-chief-believes/
https://www.thenationalnews.com/sport/rugby/uae-to-field-all-emirati-side-against-israel-in-international-friendly-1.1181573
https://www.thenationalnews.com/sport/rugby/uae-to-field-all-emirati-side-against-israel-in-international-friendly-1.1181573
aljazeera.com/sports/2018/9/4/uae-judo-event-reinstated-after-israel-promised-equal-treatment
aljazeera.com/sports/2018/9/4/uae-judo-event-reinstated-after-israel-promised-equal-treatment
aljazeera.com/sports/2018/9/4/uae-judo-event-reinstated-after-israel-promised-equal-treatment


 

35 
 

Калашнік Євгеній Олександрович, 

 здобувач вищої освіти II курсу                                                                                  

факультету підготовки фахівців для підрозділів 

 кримінальної поліції 

Науковий керівник - Царьова І. В. 

професор кафедри українознавства та іноземних мов 

Дніпропетровського державного 

 університету внутрішніх справ, 

доктор філологічних наук                                                                                                  

 

РОЛЬ ПЕРЕДОВИХ УНІВЕРСИТЕТІВ У НАЛАГОДЖЕНІ 

МІЖНАРОДНОЇ СПІВПРАЦІ УКРАЇНИ З ІНШИМИ ДЕРЖАВАМИ 

 

Успішний розвиток будь-якої з країн сучасного світу безпосередньо 

залежить від фактору якості освіти.  Постійний стрімкий розвиток 

інтелектуальних можливостей людини в цілому, на чолі з активною 

геополітичною конкуренцією по всьому світу сприяють підвищенню уваги 

саме до розвитку ресурсу освіти. Базуючись на найбільш раціональних та 

гуманних світових підходах до розбудови освітнього сектора, усіма 

можливостями сприяє висвітленню, а також вирішенню проблем якості 

освіти в державі, в тому числі, проголошуючи її національним пріоритетом, а 

також запорукою стабільності національної безпеки, вимог законодавства 

України та міжнародного законодавства, щодо реалізації цілком прийнятного 

права на освіту. 

Беззаперечно, зазначені глобальні проблеми мають постійно бути 

актуальними та вдосконалюватися завдяки здійсненню цілого комплексу 

скоординованих зусиль суспільства, держави, та навчальних закладів, 

установ. 

Однак, вагомість зусиль безпосередньо освітніх закладів, які з огляду на 

якість надання освітніх послуг, здатні сприяти вдосконаленню міжнародних 
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зв’язків цілої держави шляхом зміцнення міжнародної солідарності й 

партнерства у сфері вищої освіти, є не менш беззаперечною. Саме тому, 

аспект міжнародного співробітництва є пріоритетним напрямком для 

розвитку України на абсолютно усіх рівнях і залежить від багатьох факторів, 

і ресурс освіти займає виключно ключові позиції, який залежить як від якості 

надання освітніх послуг у країні загалом, так і від стану компетентності й 

кваліфікованості кожного окремого навчального закладу зокрема. 

Українські дослідники вже не перший десяток років зосереджують увагу 

на особливостях зазначених питань, до найбільш конструктивних вчених, 

роботи яких аналізувалися протягом усього дослідження аспекту 

міжнародного співробітництва навчальних закладів, віднести варто: 

Соколова С., Верхогляда О., Козинця І., Базиля О., Бєляєва Ю., Кукліна О. та 

Шаповала Р. . 

Кожен з українських університетів – учасників світового освітнього 

простору повинен приділяти значну увагу розвитку міжнародних зносин як 

важливого компонента навчального процесу, налагодженню та інтенсифікації 

взаємовигідної співпраці із закордонними організаціями, освітніми фондами і 

провідними науковими школами, що сприятиме підвищенню наукового 

потенціалу викладачів, аспірантів і студентів, зростанню їхньої кваліфікації 

відповідно до світових стандартів. При цьому необхідно максимально 

враховувати національні особливості, традиції та пріоритети існуючої 

системи освіти і знаходити найпривабливіші шляхи та форми 

співробітництва, зазначає О. Базиль [1]. 

Зосередити увагу пропоную на одному з передових університетів, серед 

безпосередньо підпорядкованих МВС України, на беззаперечному лідері 

юридичної освіти Придніпров’я – Дніпропетровському державному 

університеті внутрішніх справ. Отримавши повну загальну середню освіту, 

питання: «Де ж краще буде здобувати вищу юридичну освіту?», - постало 

більш ніж нагально, і вибір саме зазначеного освітнього закладу мав 

особисто в моєму розуміння безліч позитивних сторін, найвагоміша з яких 
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була саме міжнародна орієнтованість ВНЗ, тобто в кожного із здобувачів 

освіти є можливість власними зусиллями сприяти налагодженню 

міжнародних зв’язків університету зокрема та країни загалом з однією з країн 

партнерів навчального закладу у сфері освіти. 

Серед партнерів Дніпропетровського державного університету 

внутрішніх справ – 15 освітніх установ та закладів з 14 різних країн по 

усьому світу. Міжнародні програми з обміну та налагодження досвіду та 

зв’язків доступні абсолютно кожному здобувачу вищої освіти, що володіє 

рівнем англійської В2 та має закордонний паспорт, зокрема здобувачі саме 

зазначеного навчального закладу є ключовим складником євроінтеграції в 

регіоні, та країні загалом, адже мають можливість особисто прослідкувати 

особливості реалізації механізмів захисту прав та свободи людини у більш 

ніж 5 країнах Європейського союзу. Також, є можливість спробувати свої 

навички приєднавшись до Міжнародної Поліцейської Асоціації, що має 

статус консультативного представника в Організації Об’єднаних Націй та у 

Раді Європи, та об’єднує понад 420 тис. поліцейських по всьому світу.  

Тобто, інтегрування у світове та європейське освітянське співтовариство 

шляхом розширення академічної мобільності здійснюється вже сьогодні, 

зараз саме той час, аби долучить до передового навчального закладу, та 

особисто, розпочинаючи з 1-го курсу, шляхом участі у міжнародних 

проектах, програмах і спільних наукових дослідженнях сприяти цілому 

комплексу майбутніх заходів інтегрування національного рівня, що можуть 

знайти відображення в реальності лише за активного налагодження 

міжнародних зв’язків вже сьогодні, вже зараз. 

Саме завдяки використанню програм обміну досвідом у провідних 

вищих навчальних закладів і наукових установ нашої країни з країнами як 

інших континентів, так і країн Європейського Союзу, беззаперечно та істотно 

сприятиме поглибленню наявних зв’язків та налагодженню нових контактів 

між навчальними закладами та країнами на партнерській основі, що 

сприятиме формуванню прийнятних провідними світовими суспільствами 
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якісно нових(для України) моделей свідомість молоді, що в перспективі 

сприятимуть також компаніям, організаціям, державним установам залучати 

високопрофесійні кадри зі знанням провідних аспектів та особливостей 

комунікації в умовах глобалізації, європейської інтеграції та 

міжнаціонального співробітництва. 
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КУЛЬТУРНА ДИПЛОМАТІЯ ОБ’ЄДНАНИХ АРАБСЬКИХ ЕМІРАТІВ: 

ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ 

 

Культурна дипломатія є однією  форм публічної дипломатії, що 

вписується у той же час у концепт «soft power», популяризований Джозефом 

Наєм. Свою ефективність цілеспрямована культурна дипломатія 

продемонструвала ще під час Холодної війни, активно та ефективно 

використовувалася Сполученими штатами Америки проти Радянського 

Союзу.  

У сучасних умовах становлення багатополярного світу, ядерного статусу 

ключових гравців міжнародних відносин традиційні, військові та політичні 

методи впливу реалізації та просування власних інтересів мають обмежений 

вплив і часто приймають гібридні, нетрадиційні форми. Це сприяє активізації 

використанні на перший погляд аполітичних, невійськових сфер як у 

забезпеченні міждержавного діалогу, захисту національних інтересів, так і 

просуванні національного (тут мається на увазі державного) бренду на 

міжнародній арені. Мода, спорт, музика, театр (культура загалом), наука, 

освіта, журналістика, різні види соціальної мобільності та ін. стали новими 
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формами (у багатьох випадках більш ефективними) у даному питанні. 

Україна почала використовувати дані інструменти у проведенні власної 

зовнішньої політики, проте системність, зв’язаність, розуміння та постановка 

акцентів є поки що на недостатньому рівні. Для покращення ситуації та 

посилення ролі держави на міжнародному рівні звернемося до досвіду 

Об’єднаних Арабських Еміратів, який, на нашу думку, є релевантним. 

Об’єднані Арабські Емірати – держава на Арабському півострові, яка 

має площу 83 600 кв. км. та бл. 10 мільйонів населення. Хоча держава і 

володіє нафтовими, газовими запасами та певною військовою потугою, проте 

у порівнянні з іншими регіональними акторами (з тією самою Саудівською 

Аравією, Іраном, Ізраїлем) це не гарантувало б безпеки державі. Натомість 

адекватна реаліям, практична зовнішня політика, лавірування між інтересами 

регіональних гравців, активна співпраця з США, Францією, уникнення 

конфліктогенних вузлів та у той же час акцент на розвитку власної 

економіки, інфраструктури, технологій, формування позитивного бренду 

держави дозволяє перетворюватись державі у одного з ключових суб’єктів 

відносин як на регіональному, так і на міжнародному рівні. Особливе місце у 

зовнішній політиці держави відіграє культурна дипломатія. 

Хоча особливість культурної дипломатії і полягає в активному її 

провадженні недержавними суб’єктами, держава у даному випадку має 

сприяти системності, зв’язаності діяльності даних гравців, за потреби 

допомагаючи в просуванні інтересів. Так, для даних цілей у травні 2017 року 

була сформована інституція UAE Soft Power Council.  У 2018 році у структурі 

Міністерства закордонних справ та міжнародної комунікації був створений 

спеціалізований Офіс з культурних питань, який займається культурною та 

публічною дипломатією. Державний міністр, Його Високоповажносте Закі 

Нуссейбех підкреслив цінності, які вкорінені у культуру держави: 

толерантність та  повага до інших, перманентний розвиток та інноваційність,  

стабільне посилення ролі жінок (наприклад, 70 % здобувачів вищої освіти – 

жінки). Його слова наслідують  фундаментальні цінності, які поклав в основу 
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державного будівництва батько-засновник Шейх Заїд: мир, толерантність, 

стабільність.  Більше того, підтверджуються реаліями: у державі проживають 

люди більше 200 національностей, рівень грамотності досяг рівня 93%, 

держава приймає більше 15 мільйонів туристів щорічно [1]. 

Щодо практичних форм, які було б коректно активніше імплементувати 

у зовнішньополітичний аспект України, виділимо такий інструмент м’якої 

сили як виставки. У травні 2014 році Міжнародний центр Меридіан разом з 

Посольством ОАЕ запустили програму «Past Forward: Contemporary Art from 

the Emirates». Так у Нью-Йорці (місті) було відкрито  арт-виставку, яка 

розкривала багату історію ОАЕ, культуру та стрімкий розвиток держави 

через 50 картин, скульптур 25 еміратських митців.  У 2015 році виставка 

експонувалася в Техасі, Каліфорнії, Вашингтоні, паралельно митці 

проводили майстер-класи, лекції [2].  

Свіжим прикладом є всесвітні виставки. Так, Експо-2020 (яке було 

перенесено через пандемію на 2021 рік) проводиться у Об’єднаних 

Арабських Еміратах (м. Дубаї). Демонстративність, високий рівень 

організації та підготовки, 192 країни-учасниць демонструють ефективність 

використання Експо як інструмента м’якої сили [3]. Даний інструмент 

вважаємо ефективним і можливим у реалізації вже сьогодні, зважаючи на 

культурне багатство України. 

Важлива роль, на нашу думку, є представлення держави закордоном та 

перебування легальних іноземних представників у межах своєї держави. Так, 

Об’єднані Арабські Емірати мають 98 посольств та 20 консульств 

закордоном, та приймають 121 посольств в Абу-Дабі та 74 консульства в 

Дубаї [4] (найбільше представництво у регіоні, за виключенням Саудівської 

Аравії, площа та населення якої у 25 разів та 3 рази більші відповідно[5]). 

Дана діяльність і призвела до того, що у грудні 2018 року паспорт держави 

був визнаний найбільш впливовим за Global Passport Power Rank. 

Фундаментальні цінності та орієнтири продовжують реалізовуватись у 

життя. Щодо толерантності: 3-денний візит Папи Римського Франциска у 
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лютому 2019 року у рік толерантності (кожен рік оголошується в ОАЕ роком 

певної цінності, комеморації) став меседжем миру та прогресивного бачення 

толерантності і сприяло утвердженню національного бренду держави. 

Інноваційність також активно демонструється повсемісно, навіть у аспекті 

космічної дипломатії, 25 вересня 2019 року Хазза Аль Мансурі здійснив 8-

денний космічну місію, ставши 1-м еміратським астронавтом [6]. Зважаючи 

на наведені приклади культурної дипломатії є не дивним, що у 2020 році 

ОАЕ посіли перше місце у регіоні та 18 місце загалом у світі за  Глобальним 

Індексом м’якої сили (Global Soft Power Index) [1]. 

Отже, ОАЕ завдяки використанню, окрім економічних та військових, 

інструментів м’якої сили, активній, практичній зовнішній політиці, що у 

пріоритеті має суб’єктність, безпеку, інтереси власної держави та її громадян, 

є місцем стабільності та модернізації у турбулентному регіоні. Дотримання 

засадничих цінностей, які спрямовані у конструктивне русло та не мають 

конфліктогенної складової, дозволяє вміло лавірувати між інтересами 

гравців, не створювати конфліктогенних вузлів та використовувати своє 

геополітичне становище, не зважаючи на невисокі показники території та 

населення держави.  
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ОБ’ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ- 50 РОКІВ, ШЛЯХ ВІД 

КОНГЛОМЕРАТУ НАПІВКОЛОНІАЛЬНИХ КНЯЗІВСТВ ДО ОДНІЄЇ 

З НАЙУСПІШНІШИХ КРАЇН  СВІТУ 

 

Шлях ОАЕ до того благополуччя , яке ми знаємо сьогодні був важким і 

тернистим, я приведу приклади з історії еміратів, які це яскраво ілюструють. 

За  50 років незалежності ОАЕ був зроблений стрибок від напівколоніального 

«Договірного Оману», основною статтею доходів, якого було скотарство та 

продаж перлів, до Бурдж-Халіфу, Пальмових островів та загально відомого 

рівня життя, який доступний для громадян ОАЕ наразі.  

На мою думку сьогоднішньому  успіху ОАЕ у економічному, 

політичному та соціальному вимірах зобов”язана вмілому керівництву 

еміратів, які зуміли без зайвих суперечок та конфліктів об”єднатися в 

державу ОАЕ. Еміри ОАЕ зуміли  по мирному розійтись з  британцями 

гарантувавши їм свою лояльність у разі коли це буде потрібно, ОАЕ 

підтвердили цю тезу коли взяли участь у операції міжнародної коаліції на 

чолі з США, Британією та Франції проти Іраку у 1990-1991 роках [1]. 

Лояльність ОАЕ до Британії та інших західних постколоніальних 

гігантів, таких як США, проявляється у створенні вільних торгових зон на 

території ОАЕ на яких працюють компанії з вище зазначених країн. ОАЕ це 

приклад  країни  ,яка  змогла знайти точки порозуміння зі своїми колишнім 

сюзереном, щодо економічної та політичної  трансформації еміратів після 

виходу колонізаторів зі збереженням економічних активів західних компанії, 

а взамін  еміри ОАЕ стали фактично акціонерами західних компанії.  

Які видобувають корисні копалини на території еміратів, високий рівень 

життя в еміратах підтримується  за рахунок, наявності в ОАЕ величезних 

запасів  корисних копалин, невеликої території, невеликого за кількістю 
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населення, якщо брати тільки громадян ОАЕ, а не багаточисельних мігрантів, 

які становлять 75 відсотків населення країни та визнання прав на отримання 

частини прибутку з корисних копалин для всіх корінних жителів еміратів 

ОАЕ, що можна розцінити, як позитивний крок емірів ОАЕ, які як слідує з 

цього факту не є класичними компрадорами [2]. 

У наш час ОАЕ стали країною-візитівкою з високим рівнем життя та 

високим туристичним потенціалом. Наведений нижче історичний екскурс та 

коментарі  підтверджуют наведені вище тези. 

У 1806 році Англія і Аль-Касімі уклали мир - перший офіційний 

документ взаємин еміратів з європейськими країнами. Втім, цей договір не 

запобіг від нападів арабських піратів на англійські судна. Фактично, війна 

тривала. У 1808 році англійці організували військову експедицію, яка 

знищила флот Аль-Касімі в Битві у Рас-аль-Хайма. Морські бої тривали. У 

1819 році великий британський флот «пройшовся» по Рас-аль-Хайма, Умм-

ель-Кувейн, Аджману і Шарджі, знищивши фортифікаційні споруди. Флот 

Британії отримав повний контроль над узбережжям еміратів [3]. 

У 1820 році був укладений Головний мирний договір між емірами і 

Англією. За цим договором бойові дії закінчувалися, еміри припиняли 

піратську діяльність, не мали права будувати кораблі і форти. Стаття 9 цього 

договору зобов'язувала емірів скасувати рабство. 

Перси, турки і французи претендували на регіон. У 1892 році був 

укладений Ексклюзивний договір. По ньому англійці брали на себе повну 

відповідальність за безпеку узбережжя еміратів. У відповідь шейхи 

зобов'язалися не укладати жодних договорів з іншими країнами [4]. 

Відзначимо, що англійців цікавило тільки море і торгівля. Вони майже 

не втручалися у внутрішні справи емірів. Вплив Англії було настільки 

сильним, що Перську затоку ті часи називали «Британським озером». 

В еміратах видобуток перлів стала головним джерелом доходів. І хоча 

експортом займалися іноземці, прибутку все одно були високими. В ОАЕ ще 

пам'ятають цей час, слід  згадати водоспад в Дубай Молл або атракціон лову 
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перлів в аквапарку Yas Waterworld. У 1830 році англійські записи наводять 

цифру доходів близько 3 тонн срібла за сезон. 

У 1894 році Шейх Рашид підписав окремий договір з Великобританією, 

трохи пізніше його брат Шейх Мактум звільнив всіх іноземних торговців від 

податків. Дубай стає головним портом Договірного узбережжя. У 1903 році 

Шейх Мактум уклав договір з Британським пароплавством, і Дубай став 

головним портом для Британських судів. 

Англійців цікавила нафта. У 1930-х роках нафту на території ОАЕ ще не 

знайшли, але англійці вже підписали з емірами Нафтові угоди, за якими 

отримували ексклюзивні права на розробку нафти [5]. 

Для підтримання миру, контролю внутрішніх справ в еміратах і 

допомоги нафтерозвідці англійці створили спеціальні загони «Оманські 

скаути». У 40-х роках Друга світова війна ще більше підірвала економіку 

еміратів, так як в кілька разів впали обсяги  міжнародної торгівлі. 

Нафтові родовища вперше виявили в Абу-Дабі в 50-х роках - в 1958 на 

шельфі Умм Шаїф, в 1960 в пустелі Мурбан. У 1962 році відбулася перша 

відвантаження партії нафти з Джебель-Данна. 

Велика Британія в 1968 році заявила про відхід з регіону. Емірати 

залишалися поруч з вельми агресивними сусідами: Оманом, Саудівською 

Аравією та Іраном. І залишилися вони «кожен сам за себе» [6]. 

Об'єднані Арабські Емірати (1971 рік - до сьогоднішнього дня 

Майже відразу після заяви Великобританії про відхід з Перської затоки, 

шейхи Зайд Аль-Нахайян (емір Абу-Дабі) і Рашид (емір Дубая) зустрілися 18 

лютого 1968 року в Аргуб ель-Седир (на кордоні еміратів) і домовилися про 

створення ОАЕ, незважаючи на територіальну суперечку Дубая і Абу-Дабі. 

Протягом наступних 3 років до договору приєдналися Шарджа, Аджман, 

Умм-ель-Кувейн і Фуджейра. Всі аспекти майбутнього союзу 

обговорювалися на конференції в Дубаї 18 липня 1971 року. Офіційно 

держава Об'єднані Арабські Емірати було створено 2 грудня 1971 року. 10 

лютого 1972 приєднався емірат Рас-аль-Хайма. 
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В ході ірано-іракської війни правителі окремих князівств підтримували 

Ірак, інші (Дубай, Шарджа і Умм-ель-Кувейн) зберігали дружні відносини з 

Іраном 

У 1990, коли Ірак вторгся в Кувейт, ОАЕ взяли участь в очолюваній 

США багатонаціональної коаліції сил, виділивши на це 6,5 млрд. доларів і 

направили свої війська. Після закінчення війни військово-морські сили США 

і Великобританії продовжували використовувати порти ОАЕ. 

За 50 років змінилися не тільки умови життя, а й самі мешканці 

Арабських Еміратів. Зараз тільки 25% населення складають араби-громадяни, 

інші жителі країни - іноземні робітники.  Історія Арабських еміратів складна 

і заплутана. Людям тут ніколи не жилося «приспівуючи», але 

який  фінал,  майже справжній Happy-End [7]. 

Прикладом масового інфраструктурного будівництва в ОАЕ , крім 

загальновідомого Бурдж-Халіфу є  Пальмові острови - це друге рукотворне 

спорудження на Землі (поряд з Великою Китайською стіною), яке можна 

побачити з Місяця неозброєним оком. 

«Пальмові острови» (The Palms) - стали першими найбільшими 

проектами, що підкорили світ своєю унікальністю; компанії NAKHEEL їх 

будівництво обійшлося в $ 7 млрд. Жителі сусідніх країн, а також Європи, 

Індійського субконтиненту і країн СНД вже скупили більшу частину 

відбудованих або споруджуваних об'єктів. Їх висока вартість не лякає 

покупців - нафтових і газових магнатів, золотих і діамантових королів, 

бізнесменів і політиків, зірок шоу-бізнесу та спорту [8]. 

На «Пальмах» буде створена небачена досі в арабському світі 

інфраструктура проживання і відпочинку: готелі і курорти з світовими 

іменами, розкішні вілли і апартаменти. Нерухомість на островах іноземці 

можуть купувати в особисту власність і здавати в оренду. В цілому острова 

розмістять розкішні готелі, житлові апартаменти з рівнем обслуговування 

п'ятизіркових готелів, водні атракціони, ресторани, торгові центри, спортивні 

клуби, спа, кінотеатри і спеціальні акваторії для любителів підводного 
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плавання. «Пальмові острови» подовжують берегову лінію Дубаїв на 120 

кілометрів.  
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ОБ’ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТІ: ВІД ДОГОВІРНОГО ОМАНУ 

ДО АВРААМСЬКОЇ УГОДИ ТА ЕКСПО-2020 

 

 50 років тому на узбережжі Перської затоки правителі шести із семи 

еміратів, які складали Договірний Оман, (крім Рас-ель-Хайма), вирішили 

утворити союз. На цій зустрічі було прийнято таку історичну заяву: 

«Верховна Рада вітає народ Об’єднаних Арабських Еміратів, а також 

арабський народ і наших друзів у всьому світі та проголошує Об’єднані 

Арабські Емірати незалежною суверенною державою, яка є частиною 

арабського світу». Рас-ель-Хайма приєдналась до новоствореного союзу у 

грудні 1972 року [1, c.7].  

 Невеликий розмір території і населення країни, непередбачуване 

оточення, становище фактично між двома ворогуючими полюсами 

ісламського світу (шиїтським Іраном, який негайно після відходу 

британських військ окупував острови в Ормузькій протоці, що належали 

Еміратам, і сунітською Саудівською Аравією) спочатку дали поштовх до 

формування Еміратами максимально відкритої і пов'язаної з неісламським 

світом економічної політики. Ця політика була спрямована на формування 

економічних та політичних інтересів світових лідерів на своїй території у 

якості залучених від них інвестицій, можливостей транзиту, сталого 

торговельного коридору, значної вигоди від безподаткового статусу місцевих 
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філій – інтересів, які великі розвинені країні стали б захищати у разі 

виникнення будь якої зовнішньої загрози [2, c. 3].  

 У порівнянні із середньосвітовими показниками, ОАЕ мають значні 

запаси енергетичних ресурсів. Це 7-й за величиною виробник сирої нафти у 

світі та 4-й за величиною виробник нафтової рідини в країнах ОПЕК. За 

даними уряду Об’єднаних Арабських Еміратів, запаси нафти в країні 

становлять приблизно 99 мільярдів барелів, що майже стільки ж, скільки, як 

стверджує Кувейт. Серед Еміратів найбільші запаси в Абу-Дабі – 92 мільярди 

барелів або 90% від загальних запасів, тоді як Дубай має лише 4 мільярди 

барелів, а Шарджа – 1,5 мільярда барелів [3, c. 2]. 

 Скориставшись невеликими багатствами нафти в другій половині 20-го 

століття, Дубай продовжував зосереджуватися на торгівлі та залученні 

інвестицій, спрямовуючи надлишки нафти у великі інфраструктурні проекти, 

такі як міжнародний аеропорт, сухі доки та торговий центр. У 1990-х роках 

місто почало диверсифікуватися, розбудовуючи сектори розкішного туризму, 

нерухомості та фінансів [4, 7]. 

 Дейвід Даніло з Аналітичного центру  (FPRI) Американського 

інституту досліджень зовнішньої політики описує свої враження від 

відвідування Еміратів разом з більшістю американців, австралійців та 

європейців. Замість племінного авторитаризму, етнічної ворожнечі чи 

злочинної анархії вони відкривають Дубай, славно позолочений у 

вишуканому стилі: сучасний, просвітлений розкішний ігровий майданчик на 

Близькому Сході. [5, с.1]. 

 Всупереч поширеній думці, Дубай не має нафтової економіки. Ті 

невеликі нафтові багатства, якими вона володіла між 1960-ми і 1990-ми 

роками, були використані для розвитку інших секторів економіки шляхом 

розбудови фізичної інфраструктури. Торгівля залишається основою 

економіки Дубая, оскільки місто керує двома найбільшими портами світу та 

напруженим міжнародним авіавантажним вузлом. Зона вільної торгівлі 

Джебель Алі була створена у 1980-х роках для залучення промислових 
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інвестицій; діяльність, що базується там, включає виплавку алюмінію, 

виробництво автомобілів і виробництво цементу [4, с.7]. 

 Але не лише одна розумна економічна політика зміцнювала 

міжнародний авторитет, сприяла залученню інвестицій та нових технологій зі 

всього світу. 15 вересня 2020 року президент США Дональд Трамп прийняв у 

Білому домі лідерів Ізраїлю та Бахрейну, а також міністра закордонних справ 

Об’єднаних Арабських Еміратів, щоб підписати угоди про нормалізацію, так 

звану «Авраамську угоду», що поклало кінець невизнанню ОАЕ та 

Бахрейном єврейської держави. Те, що сталося, стало важливим моментом в 

історії Близького Сходу.  

 Нормалізація відносин з Ізраїлем двома арабськими державами – це 

дійсно велика справа, з якого боку на це не подивитеся. Ні ОАЕ, ні Бахрейн 

не мають спільних кордонів з Ізраїлем, ніколи не стріляли в Ізраїль, а 

кількість палестинських біженців, які живуть у цих країнах, відносно 

невелика. Історія «миротворчого процесу» в регіоні не так багата з часу її 

початку Анваром Садатом в 1979 році, чи зустріч короля Хусейна і Рабіна в 

1994 році. [6, с.1]. 

 Ця нормалізація заснована на концепціях, що побудовані на спільних 

поглядах, розумінні та вірі як в ОАЕ, так і в Бахрейні, що нікому не потрібно 

відкидати Ізраїль і його присутність в регіоні, щоб мати симпатію до справи 

Палестини. І це важливий момент, оскільки він формально розпочинає 

розмову в усьому регіоні про Ізраїль та його місце в регіоні – розмову, від 

якої не відмовляються через почуття ображання арабської гідності через 

палестинське питання.  

 Авраамська угода сповістила про різкі зміни у відносинах між Ізраїлем 

та мусульманськими країнами світу. Хоча ця угода є великим політичним 

проривом, вона також представляє можливу нову главу в розвитку регіону: 

від конфлікту до спільного економічного бачення процвітання. Якщо ці нові 

відносини переростуть у глибшу економічну інтеграцію, за оцінками 

аналітиків американського аналітичного центру Інституту досліджень 



 

52 
 

зовнішньої політики, економічні вигоди для партнерів Ізраїлю в цій справі 

можуть бути особливо значними, створюючи близько 150 000 нових робочих 

місць для нинішніх підписантів, якщо Судан і Марокко приєднуються до 

документу. І ця цифра може зрости до понад 4 мільйонів нових робочих 

місць і понад 1 трильйон доларів нової економічної активності протягом 

десятиліття, якщо угода пошириться на 11 країн (включаючи Ізраїль), як 

деякі аналітики припускають, що це можливо [7, с.3]. 

Опублікований текст Авраамської угоди містить ключові сфери 

взаємних інтересів, та посилається на домовленості, що були досягнути 

раніше з арабськими країнами. Договір докладно роз’ясняє, яким чином 

планується нормалізація відносин. Початок тексту згадує на толерантність та 

між-конфесіональне співіснування країн. Взаємні відносини планують 

розвиватися створенням посольств та налагодженням співробітництва у 

галузі охорони здоров’я, інноваційних програм, авіаційних технологій, 

захисту навколишнього середовища і енергетики. Угода підкреслює 

важливість досягнення ізраїльтянами і палестинцями миру шляхом 

переговорів, реалізації їх прагнень та надій, однак сам текст не порушує 

проблему статусу мечеті Аль-Акса у Єрусалимі. Угода акцентує необхідність 

протидії екстремізму та початку спільного зі США «стратегічного плану дій 

для Близького Сходу». Окремий пункт Авраамської угоди присвячений 

питанням безпеки, де Об’єднані Емірати та Ізраїль висловлюють спільну 

домовленість запобігати «терористичним або ворожим діям», спрямованим 

один проти другого. З міжнародної та юридичної точки зору угода згадує 

Статут ООН та підкреслює важливість дотримання усіх існуючих та 

майбутніх багатосторонніх зобов’язань кожної із сторін, які вони мають або 

можуть взяти стосовно договорів та угод з іншими країнами [8, с.3].  

Іншою знаковою подією для ОАЕ стала  Всесвітня виставка ЕКСПО-

2020, яка проходить з 1 жовтня 2020 року по 31 березня 2021 року у місті 

Дубай – вперше у своїй історії у регіоні Близького Сходу, Північної Африки 

та Південної Азії та приурочена до золотого 50-ти річного ювілею країни. 
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Девіз «ЕКСПО-2020» у Дубаї – «об'єднуючи уми, творимо майбутнє». 

Протягом 182 днів роботи виставки експозиції 192 країн продемонструють 

свої досягнення та інновації в галузях техніки, науки і мистецтва. Очікується, 

що її відвідають 25 мільйонів осіб [9, с.1]. Виставка складається з трьох 

тематичних зон: «Стійкий розвиток», «Мобільність», «Можливості». 

Особливу важливість того, що відбувається в Дубаї, надає той факт, що це 

перша подія такого масштабу з початку пандемії, на якій тисячі людей з усіх 

країн світу зустрічаються безпосередньо, фізично, а не за допомогою 

комп'ютера чи телебачення [10, с.1].  

 Світові ярмарки – це міжнародні експонати, що демонструють 

досягнення націй, здебільшого зосереджені на технологічних та промислових 

розробках. Світові ярмарки виникли у французькій традиції національних 

виставок, кульмінацією яких стала Французька промислова виставка 1844 

року в Парижі. Велика виставка, що проходила в Лондоні з 1 травня по 15 

жовтня 1851 року в Кришталевому палаці, створила багато знайомих 

компонентів світових ярмарків і зазвичай вважається першою міжнародною 

виставкою промислової продукції. Вона проходила під час правління 

королеви  Вікторії і мала такий успіх, що інші країни почали організовувати 

такі заходи, як Paris Expo в 1889 році, для якої було спроектовано та 

побудовано Ейфелеву вежу. З моменту їх заснування характер світових 

виставок змінився і іноді поділяється на три епохи: індустріалізація, 

культурний обмін та брендінг нації [11, с.1]. У 1928 року було створено 

Міжнародне бюро виставок (BIE, Bureau International des Expositions), яке є 

основним органом, що реєструє всесвітні виставки. Всесвітні універсальні 

виставки проводяться з періодичністю 5 років, тривають щонайменше 6 

місяців.  

  Таким чином можна зробити висновок, що з моменту свого створення 

Об’єднані Арабські Емірати взяли курс ні на безглузде використання 

успадкованого багатства мінеральних енергоносіїв, а раціонального 

планування розвитку держави з думками про майбутнє та життя наступних 
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поколінь. Зокрема ЕКСПО-2020 в Дубаю надасть можливість громадянам 

світу просувати свою культуру, цінності, технології та економічні 

спроможності.   
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ОБРАЗ ОБ’ЄДНАНИХ АРАБСЬКИХ ЕМІРАТІВ У ВИСТУПАХ НА 

ПЛЕНАРНИХ ЗАСІДАННЯХ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ I 

СКЛИКАННЯ 

 

Нині дедалі більшої важливості набуває поглиблення вивчення процесу 

становлення двосторонніх відносин між Україною та Об’єднаними 

Арабськими Еміратами на поч. 1990-х рр. Попри наявність монографій [2; 3] 

і дисертацій [1; 4; 5], безпосередньо присвячених дослідженню 

близькосхідного напряму зовнішньої політики України, наразі 

малодослідженою є участь її Верховної Ради I скликання у відносинах з ОАЕ 

[10, с. 14–15] через обмежене залучення до складу використовуваних джерел 

стенограм пленарних засідань ВР України I скликання [4, с. 6–7; 5, с. 5–7]. 

Мета доповіді – висвітлити особливості згадування ОАЕ у виступах на 

пленарних засіданнях ВР України I скликання.  

ОАЕ згадувалися загалом у чотирьох виступах на пленарних засіданнях 

Верховної Ради України I скликання [6; 7; 8; 9]. Усі згадки ОАЕ припадали 

на пленарні засідання одразу чотирьох різних сесій ВР України названого 

скликання, що відбувалися без жодних збігів у роках, місяцях та днях [6, с. 1; 

7, с. 1; 8, с. 1; 9, с. 1], проте кожне ввечері з приблизним початком о 16:00 [6, 

с. 1; 7, с. 1; 8, с. 1; 9, с. 1]. Перша означена згадка про ОАЕ припадає на 

пленарне засідання першої сесії на той час ще Верховної Ради Української 

РСР XII скликання від 29 червня 1990 р. [8, с. 56], друга – на пленарне 

засідання п’ятої сесії вже Верховної Ради України I скликання від 18 травня 

1992 р. [9, с. 32], третя – на засідання її сьомої сесії від 21 квітня 1993 р. [7, с. 

58] і четверта – на засідання її дев’ятої сесії від 23 лютого 1994 р. [6, с. 59]. 



 

57 
 

Вказані дати свідчать, що між першим та останнім виступами зі згадками 

ОАЕ пройшло 1335 днів, зокрема між першим та другим – 689 днів, другим 

та третім – 338 днів, третім і четвертим – 308 днів, що разом із кількістю 

виступів вказує на відсутність прискіпливої уваги тогочасних українських 

парламентарів до вказаної арабської держави в межах пленарних засідань, 

проте поряд із її певним збільшенням після здобуття незалежності України. 

Авторами виступів зі згадками про ОАЕ в усіх чотирьох випадках були 

депутати ВР України: обраний від Золочівського виборчого округу 

Львівської області старший науковий співробітник Львівського відділення 

Інституту економіки АН Української РСР М. А. Швайка [8, с. 52–59], 

представник Жовтоводського виборчого округу Дніпропетровської області і 

секретар парламентської комісії з питань економічної реформи та управління 

народним господарством О. Л. Барабаш [9, с. 30–33], депутат від 

Коломийського виборчого округу Івано-Франківської області та голова 

підкомісії ВР України з питань культури та духовного відродження С. Г. 

Пушик [7, с. 58–59], а також представник Макіївсько-Советського виборчого 

округу Донецької області та голова парламентської підкомісії у питаннях 

соціальної політики та праці М. І. Півень [6, с. 59–62]. Наведений перелік 

показовий відсутністю в ньому осіб з посадовими обов’язками у сфері 

зовнішньополітичної діяльності України, що може свідчити як про 

другорядність ОАЕ в якості зовнішньополітичного партнера України 

порівняно з іншими державами у свідомості представників українського 

парламенту I скликання [10, с. 14–15], так і про похідну від неї відсутність у 

виступах проблематики двосторонніх міждержавних відносин між Україною 

та вказаною арабською державою і використання назви останньої для 

ілюстрації актуальних українських внутрішньополітичних проблем. 

Остання теза знаходить підтвердження вже у виступі М. Швайки на 

вечірньому пленарному засіданні 29 червня 1990 р. [8, с. 52–59]. 

Приєднавшись до обговорення проблеми суверенізації Української РСР [8, с. 

52–59] і зупинившись на поточному економічному становищі республіки [8, 
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с. 54–56], названий депутат наголосив на надмірних ресурсних витратах в 

республіканській економіці, вичерпанні природних ресурсів через дії 

центральних органів влади СРСР та продовженні понаднормового видобутку 

корисних копалин [8, с. 56]. З метою обґрунтування доцільності зростання 

республіканської економічної самостійності М. Швайка і зробив порівняння 

із ОАЕ: «Кувейт, Об’єднані Арабські емірати будували свою економіку на 

сировині, якою вони розпорядились як дбайливі, справжні господарі і на 

цьому розбагатіли. Ми ж цього не зуміли зробити, точніше, не змогли, бо 

нашою долею розпоряджались інші. Тепер ми змушені взятись до 

розв’язання цієї проблеми» [8, с. 56]. У наведеному виступі визначальними є 

пряме посилання на економічний досвід ОАЕ поряд із його ідеалізацією, а 

також згадка поряд із ними іншої арабської держави Перської затоки – 

Кувейту [5, с. 2, 13–14]. 

Виступ О. Барабаша від 18 травня 1992 р. [9, с. 30–33], на відміну від 

розглянутого виступу М. Швайки, був практично повністю присвячений 

внутрішньополітичній проблематиці у зв’язку з обговоренням бюджету [9, с. 

30–33]. Під час обговорення дефіциту місцевих бюджетів депутат згадав 

ОАЕ для підкреслення скрутного становища у власному виборчому окрузі: 

«Якби навіть 5 процентів від союзних податків залишалося в моєму місті, у 

Жовтих Водах, – це були б Арабські Емірати. А в них там залишається нуль» 

[9, с. 32]. В обох розглянутих виступах ОАЕ згадувалися в якості заможної 

держави, але в останньому подається назва означеної арабської держави без 

складової «Об’єднані». 

У виступі С. Пушика від 21 квітня 1993 р. [7, с. 59–60] із самого початку 

було наголошено на необхідності розширення культурної репрезентації 

України у зарубіжних державах: «Ми зараз активно проводимо міжнародну 

політику. І приємно дивитися репортажі про ваші поїздки, про поїздки 

Президента, Прем’єр-міністра до інших країн. Але хочеться, аби кожний 

такий візит був не тільки політичним вікном у світ, але й культурним. 

Скажімо, чому перед візитом до Китаю не організувати виставку скіфського 
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золота, аби побачили, що ми цивілізація давня, маємо що показати світу? 

Чому не повезти картини наших художників, зокрема український живопис, 

і, найперше, подбати про те, аби хоч невеликі колективи могли показатися, 

скажімо, в Арабських Еміратах чи в іншій країні?» [7, с. 59]. Прикметними 

рисами означеного фрагмента є згадування перед ОАЕ Китаю, продовження 

вживання назви «Арабські Емірати», щоправда у місцевому відмінку, і 

фактично імпровізоване згадування саме ОАЕ з-поміж загалу інших 

зарубіжних держав. Названий виступ напряму стосувався «культурної 

дипломатії» і тому дотичний також і до проблематики зовнішніх культурних 

зв’язків України [10, с. 14–15]. 

Виступ С. Півня був єдиним російськомовним серед чотирьох і мав 

наголос на соціально-економічних труднощах в Україні [6, с. 59–60]. Згадка 

про ОАЕ містилася в ньому для ілюстрації безробіття в Україні та його 

наслідків: «Мы не раз говорили о том, что у нас много безработных. 

Безработица наша – скрытая. Я поднимал этот вопрос, а мы все молчим. А 

ведь необходимо кормить семьи, и люди любыми путями ищут источники 

существования – кто в России, кто в Польше, кто в каких-то Арабских 

Эмиратах» [6, с. 59]. Якщо у попередніх виступах названа арабська держава 

згадувалася у позитивному контексті, то в останньому – у негативному, в 

якості одного із напрямів трудової еміграції мешканців України, непевного 

порівняно із РФ та Польщею, проте спільним для останнього та двох 

попередніх виступів було вживання назви «Арабські Емірати» без слова 

«Об’єднані», а для останнього та третього – використання її у місцевому 

відмінку. 

Таким чином, ОАЕ були згадані у чотирьох депутатських виступах на 

вечірніх пленарних засіданнях ВР України I скликання під час різних сесій у 

1990, 1992, 1993 і 1994 рр. У більшості виступів згадування ОАЕ слугувало 

ілюстрацією українських внутрішньополітичних проблем, а сама згадувана 

держава сприймалася промовцями як одна із заможних держав світу, поряд з 

тим лише один із виступів стосувався можливостей «культурної дипломатії» 
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України в ОАЕ. Надалі ж актуальним є подальше дослідження специфіки 

сприйняття арабських держав у незалежній Україні з 1991 р. по сьогодні. 
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"LITTLE SPARTA": ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЗОВНІШНЬОЇ 

ПОЛІТИКИ ОАЕ В XXІ СТ. 

Об’єднані Арабські Емірати –ідеальний приклад країни, яка за дуже 

короткий період часу змогла зробити величезний стрибок від 

постколоніальної, відсталої країни до світового лідера, держави з одним з 

найвищих рівнів життя у світі, зразка для наслідування. Відомо, що головним 

чином, ОАЕ завдячують своїми теперішніми позиціям одними з найбільших 

запасів нафти, якими їх нагородила природа, а точніше, вміння керівництва 

країни розпоряджатися сировинними ресурсами та грамотно інвестувати 

зароблені кошти у розвиток інших галузей економіки, інфраструктури, 

соціальних стандартів. 

Тим не менше, одним з головних ключів даної країни до процвітання є 

продумана, зважена та ефективна діяльність на зовнішньополітичній арені. 

Колишнім Міністром Оброни Сполучених Штатів Америки Джеймсом 

Маттісом ОАЕ була названа «Мала Спарта» відповідно до непропорційно 

великої бойової міці країни до її невеликих розмірів. Проте, не лише армія 

робить цю країну успішною силою міжнародних відносин.  
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Для Вашингтону ОАЕ традиційно вважається одним з головних 

стратегічних партнерів у Близькому Сході. Це надійний союзник у таких 

важливих питаннях, як протистояння впливу Ірану, боротьбі з 

терористичною загрозою, підтримці стабільності в регіоні. Цієї позиції 

дотримувалася як попередня американська адміністрація Дональда Трампа, 

так і нового очільника Білого Дому Джо Байдена. Останній зокрема погодив 

продаж зброї на рекордну суму в 23 мільярди доларів (включаючи сучасні 

літаки F-35, безпілотні літальні апарати та інше обладнання) та підкреслив 

статус арабської країни, як головного безпекового союзника у турбулентному 

регіоні [1]. 

Не можливо оминути увагою свіжі новини: США зірвали будівництво 

секретного об’єкту Китаю у ОАЕ. Після отримання матеріалів розвідки про 

те, що Китай будує біля Порту Халіфа об’єкт військового призначення. Джо 

Байдену завдяки дипломатичним каналам вдалось переконати уряд ОАЕ 

заморозити будівництво підозрілого комплексу до з’ясування обставин [2]. 

У той же час, абсолютно хибно вважати, що Абу-Дабі повністю 

догоджає зовнішньополітичним інтересам США чи будь якої іншої держави. 

ОАЕ несподівано для Заходу підтримала переворот у Єгипті у 2013 р. та 

встановлення там військової диктатури замість демократичного режиму 

Мухаммеда Мурсі. Також у сирійському конфлікту ОАЕ висловили 

підтримку президенту Башара Асада та лобіюють його інтереси на 

регіональному рівню як «мудрого правителя». У Лівії ОАЕ фінансово та 

політичнонадає підтримку Лівійській національній армії на чолі з генералом 

Хафтаром. Нещодавній переворот у Тунісі також був офіційно підтриманий 

ОАЕ. Таким чином, Емірати виступають у ролі сильного міжнародного 

гравця, регіонального лідера, та має достатньо сил та ресурсів аби самостійно 

проводити свої політичні ігри [3]. 

Починаючи з 2019 р. ОАЕ почали зовнішню політику відділену від 

курсу Саудівської Аравії, з якою багато років вони визначали свою 

стратегію. У травні цього року війська ОАЕ почало покидати територію 
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Ємену. ОАЕ частково підтримувало південноєменських сепаратистів, як 

найбільш дієву організацію проти хуситів, незважаючи на те, що перші 

воюють з урядом, на захисті якого стоїться Саудівська Аравія. Під час 

чергової напруженості у регіону через відносини з Іраном, ОАЕ виступило за 

деескалацію конфлікту, попри більш рішучу позицію Ер-Ріяду [4]. 

У серпні 2020 року ОАЕ досягли угоди з Ізраїлем про нормалізацію 

відносин між двома країнами, ставши першою арабською країною Перської 

затоки, яка пішла на цей крок. Загалом це показує традиційну для ОАЕ 

самостійницьку лінію у зовнішніх відносинах. Так, ще на початку 

тисячоліття, коли офіційно Абу-Дабі скасував визнання уряду Талібану у 

зв’язку з терактом 11 вересня 2001 р., відносини з тодішнім урядом 

Афганістану активно продовжились, і саме тому, ОАЕ виступало у ролі 

переговорника між США та талібами у наступні роки. Дубаї та Абу-Дабі 

неодноразово ставали переговорними майданчиками між талібами та США за 

посередництва приймаючої сторони [3]. 

ОАЕ докладає максимум зусиль для досягнення політичної стабільності 

у регіоні. У 2011 р. коли низкою країн прокотилась хвиля революцій, так 

званої «арабської весни» ОАЕ блискавично зреагувала на спробу шиїтського 

повстання у Бахрейні. Також еміратський уряд надав кошти Бахрейну та 

Оману, до яких дісталися акції протесту. Такі дії ОАЕ є частиною 

зовнішньополітичної доктрини: стабільність в регіону дорівнює мінімальній 

загрозі власної безпеки, а отже процвітаючому розвитку. Інколи для 

досягнення цієї мети, ОАЕ готове йти і на більш рішучі кроки та 

використовувати свою високотехнологічну армію. Наприклад, з 2014 р. 

Емірати долучаються до американських авіаударів спрямованих проти ІДІЛу 

– головної терористичної загрози в регіоні, та однієї найбільших загалом у 

світі [1]. 

У рамках відзначення півсторічного ювілею незалежності країни, 

шейхом країни, Халіфомбін Заїд Аль Нахайяном, були проголошені 

«Принципи-50-х» у рамках кампанії «Проєкти-50-ти». Серед них, містився 
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окремий пункт присвячений зовнішній політиці держави. Зовнішня політика 

ОАЕ визначається інструментом, направленим на досягнення вищих 

національних ідей, найбільш важливих з яких являються саме економічні 

інтереси Еміратів. Політичні дії мають бути направлені на службу економіки, 

а економіка має служити забезпеченнюдобробуту населенню країни[5]. 

П’ятий принцип проголошував відданість політиці добросусідству. 

Налагодження різнопланових відносин (в економічній, політичній, 

соціальній, культурній) площині з сусідніми державами є пріоритетом 

міжнародної політики ОАЕ. Шостий принцип закликає всі національні 

заклади працювати на підвищення репутації країни на міжнародній арені. 

Згідно дев’ятого принципу, ОАЕ беруть на себе зобов’язання надавати менш 

успішним народам гуманітарну допомогу. Серед країн, які можуть підпасти 

під критерії допомоги немає виключень за релігійними, расовими чи іншими 

ознаками [5]. 

Нарешті, десятий принцип, проголошує бажання разом з регіональними 

партнерами та глобальними друзями працювати над установленням та 

збереженням миру в регіоні та всьому світі, недопущенню нових конфліктів 

та ліквідації існуючих точок напруженості. Як бачимо, уряд ОАЕ наділяє 

зовнішній політиці ключове місце для розбудови країни на наступні 50 років, 

адже 5 з 10 базових принципів були присвячені саме їх [5]. 

І останнім ключовим моментом сучасної зовнішньої політики ОАЕ є 

сильна культурна дипломатія, використання досягнень науки та освіти для 

зміцнення міжнародного становища. Об’єднані Арабські Емірати це 

комерційний і фінансовий хаб, міжнародна сцена для проведення низки 

заходів – від культурних та спортивних до наукових конференцій й 

міжнародних виставок. Найкращим прикладом таких заходів є EXPO-2020, 

який зараз проходить у м. Дубаї. На її організацію країна витратила понад 44 

млрд доларів, було запрошено майже всі сучасні країни (190), площа 

виставкового майданчику становить 438 га (у 4 р. більше за попередню 

виставку у Мілані). EXPO-Dubai стало чудовою можливістю для обміну ідей, 
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налагодження співпраці між країнами світу, і звісно, стало вінцем всіх 

старань керівництва ОАЕ щодо просування бренду їхньої країни на 

найвищий рівень як держави майбутнього [6]. 

Отже, зовнішня політика Об’єднаних Арабських Еміратів є важливою 

складовою швидкого та успішного розвитку цієї країни. Грамотне 

використання дипломатичних механізмів дозволяє Абу-Дабі відстоювати свої 

позиції на міжнародній арені і досягати великого впливу, значно 

пропорційно значно більшого за розміри чи чисельність населення цієї 

країни. В останні роки, ОАЕ починає проводити щораз самостійнішу 

політику, що інколи не збігається з позицією головних союзників – США та 

Саудівської Аравії, проте саме цей шлях дозволяє утримувати позиції 

регіонального лідера та впливової світової держави. 
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