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іжнародне співробітництво ще з давніх-давен складало невід’ємну 
сторінку розвитку тієї чи іншої країни. Деякий час Україна не мала 
власної державності, перебувала у сфері впливу поневолювачів, а 

отже говорити про самостійну діяльність і представництво на міжнародному 
рівні було марно. Лише після здобуття незалежності в 1991 р. перед Україною 
постали нові перспективи та можливості співпрацювати не лише з державами 
колишнього СРСР, але й з країнами Заходу, Сходу, а також – Азії та Африки. Не 
винятком стала і Туніська Республіка, яка однією з перших визнала незалежність 
України та люб’язно протягнула руку допомоги слабкій у всіх відношеннях 
державі. Цей факт виявився досить сприятливим для України, адже Туніс 
вважають однією із найрозвиненіших країн Північної Африки, з широкою 
інфраструктурою та чималими запасами нафти. Незважаючи на те, що Туніська 
Республіка більш як у три рази менша від України за площею, вона здобула 
незалежність ще в 1956 р., пройшла значно довший шлях до міжнародного 
визнання, здобула чималий досвід, яким зараз ділиться із Україною. У свою 
чергу, Україна привертає Туніс своїми науковцями, а також перспективами 
торгівельно-економічного співробітництва. 

На сьогоднішній день розвиток взаємовідносин між Україною і країнами Азії 
та Африки виходить на новий рівень. Якщо у минулому, це в основному були 
закриті від зовнішнього світу країни, то зараз відчутні тенденції позитивного 
розвитку на шляху до повної гармонізації їх відносин із країнами Заходу, в тому 
числі – з Україною. Тому для науковців тема дослідження взаємовідносин між 
Україною та країнами Африки є актуальною, і такою, що потребує всебічного та 
ґрунтовного вивчення. 

Оскільки встановлення політичних, торгівельно-економічних, гуманітарно-
культурних, а також соціальних зв’язків між Україною та Туніською 
Республікою відбулося лише на зламі ХХ–ХХІ ст., повноцінного дослідження 
цієї теми як в українських, так і у туніських наукових колах немає. Можна 
виділити В. В. Макуха, який займався дослідженням взаємовідносин між 
Україною та країнами Магрібу, в тому числі й України і Тунісу [4]. 

Метою дослідження є аналіз основних подій історії формування і розвитку 
українсько-туніських міждержавних взаємин. Завдання: висвітлити історико-
політичні передумови та чинники налагодження українсько-туніської співпраці в 
нових геополітичних умовах; дослідити основні тенденції процесу становлення і 
розвитку гуманітарно-культурних зв’язків, механізми формування та реалізації 
повноцінних двосторонніх відносин; показати місце українсько-туніських 
стосунків у структурі міжнародних відносин. 

Об’єктом дослідження є історія міжнародних відносин і зовнішньої політики 
України та Туніської Республіки в нових геополітичних умовах. 

Предмет дослідження становлять головні напрямки і пріоритети гуманітарно-
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культурних зв’язків між Україною та Туніською Республікою, визначення 
основних закономірностей і тенденцій зародження та розвитку міждержавних 
взаємин, їх місце у структурі міжнародних відносин. 

Розвиток співробітництва між двома кранами світу не можливий без 
налагодження гуманітарно-культурного співробітництва. Не виняток становлять 
і україно-туніські взаємовідносини. Перспективним напрямком у розвитку 
освіти, науки, техніки, культури, спорту, охорони здоров’я і туризму є 
забезпечення обміном кваліфікованими кадрами цих галузей, проведення 
круглих столів, а також спільних консультацій та інші. 

Не випадково українських науковців вважають одними із провідних 
спеціалістів на світовому ринку. Цей факт врахували й представники Туніської 
Республіки, адже, майже відразу ж після визнання Тунісом незалежності 
України, у грудні 1993 р. було підписано угоду про науково-технічне 
співробітництво. Угода складалася з восьми статей та преамбули, в якій чітко 
простежується паралель між розвитком наукових взаємовідносин й економічних, 
і зазначається, що посилення наукових зв’язків сприятиме розвитку економічної 
сфери. 

Зокрема, у статті 2 зазначалося, що: 
“Договірні Сторони будуть сприяти розвитку співробітництва, що включає 

такі форми: 
а) виконання спільних науково-дослідницьких проектів, обмін їх 

результатами, а також ученими і спеціалістами, що беруть участь у реалізації цих 
проектів; 

б) проведення спільних наукових конференцій, семінарів, виставок та інших 
заходів, а також організація курсів навчання і стажування; 

в) обмін науковою, науково-технічною інформацією та документацією; 
г) створення спільних науково-технічних центрів і творчих колективів” [8]. 
Крім того, піклуючись про розвиток науково-технічної сфери у світовому 

масштабі Україна й Туніс домовилися про те, що надбання їх учених будуть 
представлені світовій науковій громадськості, при умові, що це не суперечитиме 
інтересам цих держав. 

Впродовж останніх років активно проводиться співпраця у сфері обміну 
студентами вищих навчальних закладів України та Туніської Республіки. 
Зокрема, вже в 2010 р. Україна виділила 10 місць зі забезпеченням державною 
стипендією для студентів із Тунісу. За даними посольства Тунісу, на 2010 р., в 
Україні навчалося близько 900 студентів, переважно на технічних і 
фармацевтичних спеціальностях. 

Щорічному збільшенню кількості туніських студентів у вищих навчальних 
закладах України сприяє періодичне проведення в країні відповідних заходів, 
присвячених ознайомленню майбутніх абітурієнтів із потенціалом України у 
сфері освіти та науки. Зокрема, з метою популяризації серед туніської молоді 
переваг здобуття вищої освіти в Україні Посольство спільно з Міністерством 
освіти і науки України провело у липні 2010 р. виставку “Вища освіта в Україні-
2010” [3]. 

Україна та Туніська Республіка активно співпрацюють у різних галузях, 
зокрема, у повітряному просторі. Так, у грудні 1993 р. було підписано Угоду про 
регулярне повітряне сполучення. В одній із статей угоди зазначалося: 

“1). Згідно зі своїми правами та зобов’язаннями з міжнародного права 
Договірні Сторони підтверджують, що прийняте ними взаємне зобов’язання 
захищати безпеку цивільної авіації від актів незаконного втручання складає 
невід’ємну частину цієї Угоди. Не обмежуючи загальну застосовність своїх прав 
і зобов’язань згідно з міжнародним правом, Договірні Сторони будуть діяти 
відповідно до положень Конвенції про злочини та деякі інші акти, що 
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здійснюються на борту повітряних суден, підписаної в Токіо 14 вересня 1963 р., 
Конвенції про боротьбу з незаконним захопленням повітряних суден, ухваленої у 
Гаазі 16 грудня 1970 р. Конвенції про боротьбу з незаконними актами, 
спрямованими проти безпеки цивільної авіації, прийнятої в Монреалі 23 вересня 
1971 р., або будь-якої іншої конвенції з авіаційної безпеки, учасниками якої 
будуть обидві Договірні Сторони. 

2). Договірні Сторони будуть подавати за проханням усю необхідну допомогу 
одна одній для запобігання незаконному захопленню повітряного судна й іншим 
протиправним діям, спрямованим проти безпеки таких повітряних суден, їх 
пасажирів та екіпажів, аеропортів та аеронавігаційних засобів, а також будь-якій 
іншій загрозі безпеці цивільної авіації. 

3). Договірні Сторони будуть діяти відповідно до положень з авіаційної 
безпеки і технічних вимог, встановлених Міжнародною організацією цивільної 
авіації та визначених як Додатки до Конвенції, у тій мірі, в якій такі положення і 
вимоги застосовні до Договірних Сторін; вони будуть вимагати, щоб 
експлуатанти повітряних суден, зареєстрованих ними, й експлуатанти повітряних 
суден, які постійно базуються чи мають основне місце діяльності на їх території, 
та експлуатанти аеропортів на їх території діяли згідно з такими положеннями з 
авіаційної безпеки. 

4). У випадку дій або загрози дій, пов’язаних із незаконним захопленням 
цивільного повітряного судна, або інших протиправних дій, спрямованих проти 
безпеки повітряних суден, їх пасажирів та екіпажів, аеропортів та 
аеронавігаційних засобів, Договірні Сторони подаватимуть допомогу одна одній 
шляхом полегшення зв’язку і вживання відповідних заходів, спрямованих на 
швидке та безпечне усунення таких дій чи загрози дій” [7]. 

Незважаючи на географічну віддаленість країн, представники України беруть 
участь в мистецьких заходах, фестивалях, що проходять у Туніській 
Республіці [3]. 

За сприяння Посольства влітку 2009 р. було організовано поїздку делегації 
туніський дітей до Міжнародного дитячого центру “Артек” для участі у 
Восьмому Міжнародному дитячому фестивалі “Змінимо світ на краще!”. 

Наразі опрацьовується питання щодо налагодження співпраці української 
скаутської організації з туніською скаутською організацією “Scouts 
Tunisiens” [7]. 

У 1999 р. в Тунісі була організована виставка творів українських художників. 
Український симфонічний оркестр “Київські солісти” взяв участь у ХIV 
міжнародному музичному фестивалі, який відбувся в туніському місті Ель Джем. 
У липні 2003 р. трупа Київського Національного театру опери і балету ім. 
Т. Г. Шевченка взяла участь у міжнародному фестивалі оперних театрів 
“Карфаген-2003” (м. Туніс) [4, с. 24–25]. 

6 серпня 2008 р. в рамках щорічного Міжнародного фестивалю оперних 
театрів “Карфаген-2008” відбулася вистава Національного театру опери і балету 
ім. Т. Г. Шевченка “Лебедине озеро”. 

У рамках співробітництва у галузі спорту в Туніській Республіці працюють 
українські тренери з багатьох видів спорту (спортивна гімнастика, боротьба, 
гандбол тощо), здійснюються взаємні поїздки спортивних команд для тренувань. 
На звернення Федерації гімнастики Тунісу Посольством опрацьовувалось 
питання щодо налагодження співпраці з Українською Федерацією гімнастики, 
зокрема, у контексті проведення зборів національних команд, стажування 
тренерів і суддів тощо. З 19 по 23 березня 2010 р. в Тунісі проходили змагання 
Гран Прі та Кубку світу з фехтування, в яких взяли участь жіноча та чоловіча 
команди українських фехтувальників. Срібна призерка Олімпійських ігор у 
Пекіні 2009 Ольга Харлан здобула перемогу в індивідуальних змаганнях серед 
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жінок. У групових змаганнях українська жіноча команда посіла друге місце. 
Водночас туніські команди з різних видів спорту (карате, спортивна боротьба, 
бокс) беруть активну участь у міжнародних змаганнях, що проходять в 
Україні [3]. 

Туніські спортивні команди вже неодноразово приїжджали до України з 
метою тренувань та участі у різноманітних міжнародних турнірах. Зокрема, 19 
лютого 2010 р. до Києва прибула туніська жіноча команда зі спортивної 
боротьби, щоб взяти участь у міжнародному турнірі, організованому під егідою 
Асоціації спортивної боротьби України. Туніська делегація складалася з 8 осіб: 5 
спортсменок-учасниць турніру, голови делегації пана Самі Джелаї, тренера та 
судді пана Хеді Манаї. Команда пробула в Києві два дні й успішно виступила на 
змаганнях. Молода спортсменка з Тунісу Амрі Марва зайняла третє місце у 
категорії 55 кілограм. В цілому гості залишилися задоволені своїм виступом і 
запланували взяти участь у змаганнях 2011 року [1]. 

У Києві в стінах Міжрегіональної Академії управління персоналом (МАУП) 
відбувся захід, присвячений відкриттю нової громадської організації, що 
отримала назву туніська діаспора “Дар Туніс”, що у перекладі з арабської 
означає “Дім Тунісу”. Першим головою туніської діаспори став Маттус Софіан, 
який вже понад 20 років проживає в Україні [6]. 

Гуманітарно-культурні зв’язки між Україною та Туніською Республікою 
потребують активізації. Останні роки досить активно розвиваються 
взаємовідносини в галузі освіти, науки, техніки, культури, спорту, охорони 
здоров’я і туризму. Туніська сторона розглядає Україну як вигідного та 
перспективного партнера у підготовці своїх кадрів. 

Базою для розвитку співпраці в галузі туризму є відповідна Угода між 
Держкомітетом України по туризму і Міністерством туризму та ремісництва 
Туніської Республіки, що підписана 7 квітня 1995 р. 

Подальший розвиток співробітництва між Україною і Тунісом у гуманітарно-
культурній сфері пов’язується із підписанням відповідних угод, які знаходяться 
на стадії завершення опрацювання [4, с. 24–25]. 

Таким чином, останнім часом поглиблюється відносини між Україною та 
Туніською Республікою. Віддаленість ментальностей обох народів, традицій, які 
різняться в європейському й африканському суспільствах не стають перешкодою 
для розвитку духовних взаємозв’язків. Хоча Туніс на сьогоднішній день значно 
європеїзувався, говорити про широке зближення духовних, моральних і 
національних цінностей між Україною та Тунісом ще рано. 

Науково-технічне співробітництво між Україною і Туніською Республікою 
базується на умовах договорів, які було підписано між цими країнами ще в 
1993 р. Розвиток наукового співробітництва є стратегічною метою обох держав. 
Усіляко заохочується проведення наукових консультацій та семінарів між 
Тунісом й Україною. Чималу роль у розвитку технічного співробітництва 
відіграють домовленості в повітряному просторі. Адже, при нестабільній 
ситуації, яка на сьогоднішній день склалася у світі, для кожної країни важливо 
мати сильного партнера в сфері повітряного сполучення, яким став Туніс для 
України. 

Отже, на початку ХХ ст. почало розвиватися співробітництво між Україною 
та Туніською Республікою у гуманітарно-культурній сфері. Динаміка розвитку 
цих зв’язків показує стрімке зростання культурного обміну між обома країнами, 
проведенням спільних тренувань і навчання студентів та інших культурно-
освітніх заходів. 
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ГУМАНИТАРНО-КУЛЬТУРНЫЕ СВЯЗИ УКРАИНЫ И ТУНИССКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 
В статье автор рассматривает гуманитарно-культурные связи Украины и Тунисской 

Республики, акцентирует внимание на политико-правовой базе этих контактов, 
раскрывает сотрудничество между научными и культурными организациями 
государств. 
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In the article an author examines the cultural-and-humanitarian relations of Ukraine and Tunisian 
Republic, accents attention on the base of these contacts, exposes a collaboration 
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