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Статтю присвячено одному з малодосліджених питань українсько-індійських відносин – співпраці в галузі гуманітарних наук, освіти й культури. Значну увагу приділено аналізу
розвитку індології в Україні. Гуманітарні зв’язки між Україною та Індією охарактеризовано в контексті ролі та значення міжцивілізаційних контактів.
Ключові слова: Україна, Індія, гуманітарні зв’язки, індологія, освіта, культура, міжцивілізаційні контакти.
Коновалов С. И., Лукаш О. И. Развитие украинско-индийских гуманитарных связей: цивилизационное измерение. Статья посвящена одному из малоисследованных вопросов украинско-индийских отношений – сотрудничеству в области гуманитарных наук, образования и культуры. Значительное внимание уделяется анализу развития индологии в Украине. Гуманитарные связи между Украиной и Индией характеризуются в контексте роли и
значения межцивилизационных контактов.
Ключевые слова: Украина, Индия, гуманитарные связи, индология, образование, культура, межцивилизационные контакты.
Konovalov S. I., Lukash O. I.. Development of Ukrainian-Indian Humanitarian Relations:
Civilizational Dimension. The article deals with one of the little-studied issues of Ukrainian-Indian
relations – cooperation in the field of humanities, education and culture. Considerable attention
is paid to the analysis of Indology in Ukraine. Humanitarian relations between Ukraine and India
are described in the context of the role and importance of inter-civilizations contacts.
Key words: Ukraine, India, humanitarian relations, Indology, education, culture,
inter-civilizations contacts.

аука, освіта, культура становлять той
комплекс цивілізаційних чинників, що
безпосередньо впливають на весь спектр
розвитку суспільства. Величезну роль у цьому
сенсі відіграє міжнародна співпраця в науковій,
освітянській та культурній галузях і яскравим
прикладом тому можуть слугувати українськоіндійські гуманітарні зв’язки.1
Звертаючись до історії цих гуманітарних
відносин, необхідно коротко зазначити, що вони
традиційно супроводжувалися дружністю та
спільністю поглядів. Аналізуючи історичні події та
найважливіші факти, які характеризують особливості та закономірності міжнародних відносин двох країн, можна стверджувати, що гуманітарні зв’язки між
Україною та Індією найбільш плідно розвивалися саме у названих трьох напрямах: наука, освіта й культура.
Особливу роль у цьому відіграла подія, пов’язана з відкриттям наприкінці
ХІХ ст. першої пароплавної лінії між Одесою та Бомбеєм, що дало змогу налагодити та інтенсифікувати не лише торговельні, а й наукові, освітянські та
культурні зв’язки з Індією. Історична подія сталася 12 лютого 1871 р., коли з
Одеси до Бомбея вирушив перший пароплав «Нахімов» [1, 32].
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Унікальним прикладом з історії міжнародних зв’язків двох країн у галузі
науки є діяльність видатного українського вченого, дослідника чуми та холери
Володимира Хавкіна. Саме в Індії він отримав всесвітню славу й визнання як
видатного бактеріолога та епідеміолога, заклавши основу подальших гуманітарних українсько-індійських відносин. 1893 року В. Хавкіна було призначено
Державним бактеріологом індійського уряду. Результатом його науководослідницької діяльності, що тривала майже 25 років, стали тисячі врятованих
життів індійців. Визнанням і живим пам’ятником діяльності В. Хавкіна в Індії
стало перейменування Бомбейської бактеріологічної лабораторії (організацію
та роботу якої він ініціював та очолював) на Інститут імені В. А. Хавкіна [2, 80
– 84].
Саме тоді ще одного відомого українського мікробіолога та епідеміолога
Данила Заболотного включили до складу російської експедиції в Індії для вивчення епідемії чуми. Зустріч і спілкування з В. Хавкіним викликали значний
інтерес у Д. Заболотного в галузі дослідження чуми та холери й це мало важливі результати в контексті розвитку гуманітарних зв’язків двох країн.
Серед наукових напрямів, що безпосередньо пов’язані з Індією і відіграють надзвичайно важливу роль у розвитку двосторонніх гуманітарних відносин, необхідно особливо виокремити індологію. Розвиток індології в Україні
було започатковано ще в першій половині ХІХ ст. й особливу роль у цьому відіграв Харківський університет, де у 1830 – 1833 рр. відомий сходознавець у
галузі філології Б. А. Дорн викладав санскрит і видав першу фундаментальну
працю «Про спорідненість мови слов’янської та санскритської».
Іншим напрямом досліджень харківських учених стала історія стародавньої Індії, а також література, економіка й культура. Завідувач кафедри порівняльного мовознавства Харківського університету В. І. Шерцль видав перший
вітчизняний посібник, присвячений граматиці санскриту в 1873 р. Значний внесок у розвиток індології зробив Д. М. Овсянико-Куликовський – видатний літературознавець і мовознавець, який проаналізував ведійські гімни й дослідив
процес становлення релігійної та суспільної свідомості стародавніх аріїв [3, 91].
Проте, безперечно, однією з найвидатніших постатей української індології є П. Г. Ріттер – випускник Київського університету, відомий сходознавець,
індолог, санскритолог і перекладач багатьох індійських літературних творів.
1926 року П. Г. Ріттер став одним із засновників Всеукраїнської наукової асоціації сходознавства, у якій успішно діяла Індійська секція. Унікальні переклади
П. Г. Ріттера включали гімни «Рігведи» та «Атхарваведи», фрагменти класичних епосів «Магабхарати», «Рамаяни» тощо [4, 146 – 149].
Надзвичайно важливий внесок у розвиток індології був зроблений українським індологом, теж випускником Київського університету, талановитим
філологом, академіком Олексієм Баранниковим. Він поклав початок вивченню
й дослідженню в Радянському Союзі сучасних мов Індії – гінді, урду, маратхі,
бенгальської, панджабі, відкрив відділення з вивчення цих мов у Ленінграді й
відіграв значну роль у становленні й розвитку радянської школи індології, що,
безперечно, мало вплив і на поширення індологічних знань в Україні .
91
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Розглядаючи складний шлях розвитку індології в нашій країні, що
відіграє надзвичайно важливу роль як провідний науковий напрям у становленні й поширенні гуманітарних відносин із Індією, необхідно зазначити наступне.
У довоєнні роки через репресії, Другу світову війну (1939 – 1945) та з інших
політичних причин сходознавство, у тому числі індологія, в Україні практично
було знищено.
У повоєнні роки основні індологічні центри знаходилися в Росії, а в
Україні цього наукового напряму майже не було. Лише у 60 – 70-і роки та
особливо наприкінці 80-х – на початку 90-х років минулого століття в Києві та
деяких інших містах України з’явились окремі фахівці, які досліджували певні
проблеми розвитку Індії.
Цей процес активізувався в добу незалежності України. Наприклад, у 90-і
роки в країні були захищені, прийняті до захисту або затверджені для
дослідження понад 10 дисертаційних робіт з індології, видано чимало наукових
і науково-популярних публікацій. Інтерес до Індії, її історії, філософії, релігії,
літератури значно поширився й серед широких верств населення країни.
Отже, складались об’єктивні умови відродження наукової школи індології в Україні. Наукові конференції, методологічні семінари з проблем індології,
викладання мов, історії, філософії Індії у вищих навчальних закладах України й
видання наукових і популярних праць про Індію — це важливий і необхідний
етап на шляху відродження старих традицій і формування сучасної школи
української індології.
Значну роль у цьому процесі, безперечно, відіграла I Всеукраїнська
науково-практична конференція індологів, присвячена 50-річчю Республіки
Індія (24 січня 2000 р.). Вона стала своєрідним та унікальним явищем у науковому й суспільному житті України, оскільки в процесі її підготовки й проведення було зроблено першу спробу зібрати всіх українських фахівців, які
займаються дослідженням різноманітних напрямів індології [5].
На підставі систематизації та аналізу поданих на конференцію наукових
доповідей можна дійти висновку, що таких напрямів визначається три: 1) історія (із найдавніших часів до наших днів); 2) релігія і філософія; 3) мова й література. Цікавим є той факт, що всі ці напрями досить рівномірно були представлені дослідниками — учасниками конференції.
Найважливішим практичним результатом конференції було створення
Всеукраїнської асоціації індологів (ВУАІ), а її керівником (Головою, а пізніше
– Президентом) була обрана ініціатор створення асоціації, відомий індолог, історик, міжнародник О. І. Лукаш. Офіційне відкриття ВУАІ відбулося в червні
2000 р. за активного сприяння Посольства Республіки Індія в Україні та
Надзвичайного й Повноважного посла Республіки Індія в Україні В. Б. Соні.
Головна мета й завдання асоціації полягали в тому, щоб організувати й здійснити обмін думками українських учених, які досліджують різноманітні проблеми
розвитку індійського суспільства зі стародавнього періоду й донині (систематично проводити для цього наукові конференції, семінари, консультації); сприяти поширенню в Україні наукових знань і загальної інформації про Індію як
одну з провідних держав сучасної Азії та світу; розпочати видання наукової ін92
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дологічної літератури: збірників наукових праць, монографій, статей; підготувати кваліфіковані наукові кадри (кандидатів і докторів наук) в галузі індології.
Найважливішим завданням ВУАІ було налагодження й поширення різноманітних гуманітарних зв’язків із Індією, насамперед у галузі гуманітарних наук, а
також всебічне сприяння розвитку відносин в освітянській та культурній сферах.
Історичною подією у цьому напрямі була зустріч індологів України з
Президентом Республіки Індія Абдулом Каламом. Ця зустріч відбулася 3 червня 2005 р. в м. Києві, у залі засідань Вченої ради Національного університету
ім. Тараса Шевченка і була включена до програми офіційного візиту
Президента Індії в Україну (1 – 3 червня 2005 р.). Вона проходила у формі міжнародного наукового круглого столу з теми: «Сучасна Індія в умовах глобалізації» і була присвячена 5-й річниці заснування Всеукраїнської асоціації індологів. Від України на зустрічі були присутні високоповажні гості: віце-Прем’єрміністр України – Микола Томенко, посол України в Республіці Індія –
Олег Семенець, ректор КНУ імені Тараса Шевченка – Віктор Скопенко та інші
офіційні особи.
В урочистому відкритті наукового семінару від Індії взяла участь індійська делегація, очолювана Президентом Республіки Індія Абдулом Каламом, в
її складі були посол Республіки Індія в Україні Шекхолен Кіпген, дипломати
індійського посольства в Україні, індійські бізнесмени, співробітники індійських засобів масової інформації.
Зустріч відкрила Президент
Всеукраїнської асоціації індологів –
Ольга Лукаш, яка розповіла науковцям і гостям про мету та завдання асоціації,
основні напрями її діяльності. Вона підкреслила, що асоціація ставить собі за
мету не тільки проведення індологічних досліджень в Україні – історичних,
філологічних, філософських, економічних тощо, а також розробку та проведення з індійськими колегами спільних наукових проектів у гуманітарній галузі.
Особливо було наголошено, що для успішного здійснення цих завдань конче
необхідно удосконалювати й розвивати договірно-правову основу у відносинах
між двома країнами, насамперед розробку та втілення в життя договору і відповідної програми в галузі гуманітарної співпраці між Україною та Індією. Брак
таких міжнародних документів або їх недієздатність упродовж значного часу
відчутно гальмує плідний розвиток двосторонніх відносин.
У своїй доповіді Президент Республіки Індія, доктор Абдул Калам
підкреслив, що він надзвичайно задоволений бути присутнім на зустрічі з індологами України та готовий всебічно підтримувати розвиток індології в нашій
країні, сприяти розширенню контактів України та Індії в цій галузі. Він
по-справжньому стурбований тим, як конкретно допомогти у вирішенні цих
питань. Президент наголосив на тому, що українських і індійських учених
розділяє велика відстань, але для початку плідної співпраці її можливо скоротити, використовуючи систему інтернет-сайтів, яка широко поширена в Індії.
Президент Абдул Калам особливо підкреслив, що індійська сторона почала здійснювати спеціальну Програму розвитку бібліотек на базі системи
інтернет-сайтів, яка містить в собі інформацію про кілька сотень тисяч науко93
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вих видань 20-ма мовами світу в різних галузях гуманітарних і технічних знань.
Особливу цінність, на думку доктора Абдула Калама, ця Програма має для
українських учених-гуманітаріїв у тому, що вона включає переклади значної
частини цих видань англійською мовою, словники, а також спеціальні методичні посібники в галузі літературних перекладів із індійських мов. Він також
висловив сподівання, що ця Програма буде першим важливим кроком у розвитку найширших контактів між нашими країнами в гуманітарній галузі.
Після виступу доктора Абдула Калама та керівника індійської Програми
розвитку бібліотек відомі українські індологи мали можливість поставити запитання Президенту Індії з наукових проблем, що їх цікавлять, і отримали змістовні відповіді від Президента. Зустріч пройшла в теплій, дружній обстановці й
завершилася врученням Президенту Республіки Індія наукових видань, підготовлених індологами України, пам’ятних подарунків, а також обранням доктора Аблула Калама Почесним членом Всеукраїнської асоціації індологів. Своєю
чергою, Президент Індії підкреслив важливість внеску українських індологів у
розвиток гуманітарних зв’язків між Україною та Індією й відзначив його спеціальним дарунком, переданим індійською делегацією Президенту Всеукраїнської асоціації індологів.
За час свого існування ВУАІ доклала багато зусиль у практичній реалізації окреслених завдань: були проведені численні наукові семінари, конференції,
«круглі столи» за участі провідних українських та індійських учених (останні
неодноразово мали можливість приїжджати в Україну для участі в цих заходах
та обміні науковою інформацією та літературою). Українські індологи-члени
ВУАІ неодноразово відвідували Індію для участі в міжнародних конференціях,
читанні лекцій в індійських провідних вищих навчальних закладах: Університеті імені Дж. Неру, Делійському та Бомбейському університетах, а також в науково-дослідних інститутах, наприклад, Індійській раді з міжнародних питань
(ICWA). За ці роки співпраці між українськими та індійськими науковцямигуманітаріями склалися дружні творчі стосунки. На часі – розробка й підготовка спільних наукових праць до друку: статей, матеріалів конференцій, монографій.
Однак на шляху цієї великої роботи є й багато труднощів, головна з них –
великий брак спеціального фінансування, відсутність постійних спонсорів,
інертна позиція керівництва більшості державних установ і науково-дослідних
інститутів. Певний прорив зроблено 2008 року, коли за підтримки керівництва
ІСЕМВ НАН України було отримано додаткове фінансування від Президії НАН
України, що дало можливість утілити в життя Перший українсько-індійський
гуманітарний проект. Делегація українських науковців і фахівців, членів ВУАІ
– представників різних наукових напрямів (історики, філологи, міжнародники,
економісти, журналісти) знаходилася в Індії під керівництвом Президента
ВУАІ О. І. Лукаш для проведення серії наукових заходів – «круглих столів»,
семінарів, інтерв’ю з метою ознайомлення індійських учених-колег із широким
колом наукових індологічних досліджень в Україні, внутрішнім політичним та
економічним станом нашої країни, доцільністю поширення плідних економічних і гуманітарних відносин між двома країнами.
94
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У межах цього проекту ВУАІ приймала в Києві провідних індійських
учених-професорів Університету імені Дж. Неру (JNU) та Індійської ради з міжнародних питань (ICWA), ознайомила їх з основними напрямами гуманітарних наукових досліджень в Україні, надала можливість виступити з науковими
доповідями в інститутах НАН України та КНУ імені Тараса Шевченка. Такі заходи відіграють роль своєрідних форумів для обміну інформацією, думками і
створюють важливе підґрунтя для розробки і втілення у життя різних наукових
та освітніх українсько-індійських проектів й програм.
Характеризуючи основні віхи гуманітарних відносин України та Індії у
наступному найважливішому напрямі – освіті, необхідно, передусім, виокремити надбання українських фахівців-індологів у галузі викладання й вивчення
індійських мов, а саме гінді. Зазначимо, що в Україні сформовано досить міцну
базу для вивчення мови гінді в таких навчальних закладах, як Київська гімназія
східних мов №1 (що є Асоційованою школою ЮНЕСКО). Із 1992 р. учні гімназії мають змогу вивчати мову гінді, а з 1995 р. вчителі й гімназисти проходять
стажування в навчальних закладах Індії. Досить успішно мова гінді викладалася
в Київському міжнародному університеті, Київському університеті «Східний
світ».
Солідна база для вивчення мови гінді створена в КНУ імені Тараса Шевченка, де вона викладається студентам із 1992 р. Велику роботу в цьому напрямі здійснив відомий індолог, викладач мови гінді, автор книг із проблем порівняльної української та індійської філології С. І. Наливайко [6]. Згодом цю важливу традицію в галузі вивчення й поширення індійських мов і літератури в
КНУ імені Тараса Шевченка та інших навчальних закладах Києва продовжила
ще один талановитий фахівець – знавець і викладачка санскриту та гінді
Катерина Довбня. Визначною подією стало і відкриття у травні 2007 р. першого
в Україні Центру мови гінді та індійської літератури при Інституті філології
КНУ імені Тараса Шевченка. За допомогою цього унікального центру для
студентів і молодих спеціалістів відкрилися широкі можливості з вивчення й
дослідження індійських мов і літератури. Перший директор Центру –
Олена Мотріченко ‒ є автором кандидатської дисертації з проблеми функціонально-семантичних особливостей культурно-маркованої лексики мови гінді,
навчального посібника «Лінгвокраїнознавство Індії» та багатьох статей із
проблем цієї мови та її вивчення [7, 61 – 62].
Київський національний лінгвістичний університет має широкі можливості й для впровадження та вдосконалення освіти в галузі індійської філології.
2007 року за сприяння Посольства Республіки Індія в Україні там було започатковано вивчення мови гінді, створено Центр мови гінді та індійської культури.
Про високій рівень гуманітарних зв’язків у галузі освіти й викладання індійської мови свідчить той факт, що офіційним партнером факультету сходознавства
цього університету є Центральний інститут мови гінді в Індії.
Співпраця в галузі освіти була і залишається одним із вагомих та усталених елементів між Україною та Індією. Ще будучи у складі СРСР, Україна брала активну участь у розвитку вищої освіти Індії. Це включало постачання учбо95
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во-методичної літератури для вищих навчальних закладів, підготовку фахівців
із різних спеціальностей та кваліфікованих науково-технічних кадрів, яких так
бракувало індійській економіці того періоду. Яскравим прикладом такої співпраці між Україною та Індією було створення за проектами ЮНЕСКО низки
технічних коледжів на території Індії (так званий Варангальський проект) і
провідного технічного вищого навчального закладу – Індійського технологічного інституту в Бомбеї [8].
Історія зв’язків у галузі освіти успішно триває й донині. Аналізуючи статистику за першу декаду нового століття, можна стверджувати, що 2010/2011
навчального року в Україні вищу освіту здобувало понад 48 тис. студентів із
134 країн світу. Найбільше іноземних студентів із Китаю – 6 тис., Туркменістан
був представлений 5,5 тис., Росія – 4 тис., Індія – 3 тис. студентів. Більшість
індійських студентів у 2000 – 2012 рр. навчалася та стажувалася в Україні за
медичними спеціальностями. Лише в Луганському державному медичному
університеті на медичних спеціальностях у ці роки навчалося майже тисяча
індійців.
Навчання іноземного студентства в Україні не тільки сприяє поширенню
її міжнародного іміджу, а й надходженню значних коштів до бюджету країни.
Однак, слід зауважити, є і деякі проблеми в навчанні студентів. Передусім це
мовна проблема й проблема адаптації до побуту, культури і традицій України.
Упродовж багатьох років її досить успішно розв’язували на підготовчих
факультетах у деяких провідних університетах України. Необхідно зазначити,
що останнім часом навчання студентів із Індії значно ускладнюється
нинішньою ситуацією на Донбасі, де розташовано більшість вищих учбових
закладів із підготовки індійських фахівців.
Посольство Індії в Україні щороку надає стипендії від уряду Індії на безкоштовне навчання українських студентів у вищих навчальних закладах Індії за
різноманітними спеціальностями та на курсах із вивчення мови гінді.
Звертаючи увагу на нинішні культурні зв’язки, потрібно зазначити, що за
сприяння Посольства Індії в Україні, Індійської ради культурних відносин
(ICCR) в Делі, та індійської громади («India Club») в Україні, часто відбуваються різноманітні культурні заходи, присвячені культурі й традиціям Індії.
Із української сторони в цьому напрямі гуманітарних зв’язків велику роботу тривалий час проводило Товариство «Україна – Індія», що отримало юридичний статус ще 1991 року. Товариство об’єднувало широкий загал української громадськості й мало свої відділення майже в усіх областях України. Метою
діяльності Товариства було активне сприяння соціально-економічному й культурному розвитку України та Індії, розвитку й зміцненню дружби, взаєморозуміння, довіри, усебічної співпраці між представниками громадськості обох країн. За роки свого існування Товариство значно сприяло розширенню українсько-індійських професійних зв’язків, організовувало унікальні фестивалі індійських танців, концерти, виставки, благодійні заходи, кінофестивалі, місячники,
декади, тижні дружби двох країн. Надзвичайно активну й плідну роботу в
цьому напрямі багато років здійснювала ініціатор та ідейний натхненник
Товариства, його постійний віце-президент – В. Ф. Устінова.
96

ДУ

«ІН
С

ТИ
ТУ
Т

ВС

ЕС

ВІТ
НЬ

ОЇ
ІС

ТО
РІЇ

НА

НУ

КР
А

ЇНИ
»

Найактивніша частина Товариства – студентська й шкільна молодь, яка
шукає можливості пізнати індійську культуру не абстрактно, а через власні почуття. Особливий інтерес серед молоді викликала й викликає танцювальна культура Індії: у багатьох містах України є клуби і студії індійського танцю. Піонерами в розвитку культури індійського танцю в Україні були полтавський
центр українсько-індійської дружби «Шанті» (керівник – Світлана Грицай), київський клуб «Сарасваті» (керівник – Олена Рижей). Полтавський центр став
ініціатором проведення першого Всеукраїнського фестивалю індійського танцю
«Ритми радості» 1994 року, що проводився періодично. На ІХ фестивалі в Києві
(2005 р.) брали участь представники не лише України, а й восьми зарубіжних
країн, він став міжнародним святом, прикладом високого рівня міжнародної
гуманітарної співпраці.
Чудові традиції розвитку індійського класичного танцю в Україні (м. Київ) продовжили школа «Васанта» (керівник – Світлана Врадська), школа й театр
індійського танцю «Накшатра» (керівник – Анна Смірнова ), студія східних
танців «Шовковий шлях» (керівник – Президент українського відділення Міжнародної федерації індійських танців – Ігор Бакаєв).
2002 року була створена Федерація індійського танцю в Україні для надання допомоги танцювальним колективам у забезпеченні методичними матеріалами, організації виступів, придбанні музичних інструментів і костюмів,
проведенні майстер-класів. Федерація стала однією з організаторів багатьох фестивалів індійських танців. Нині в Україні налічується 40 танцювальних колективів, що вивчають і поширюють це унікальне стародавнє мистецтво Індії [9, 64
– 65].
Яскравими культурними подіями останніх років були, безперечно, міжнародні фестивалі індійського класичного танцю й музики «Нріт’янджалі – 2005
– 2006»; художня виставка, присвячена видатній індійській художниці Амріті
Шергіл (2009 р.); святкування Дня незалежності Індії 2010 року на Майдані Незалежності в Києві; творчі вечори виконавців індійських класичних танців –
Михайла Кривчука (першого вчителя індійських танців в Україні), Олени Рижей – Президента Всеукраїнської федерації індійських танців тощо.
За роки незалежності в Україні проведено 15 Всеукраїнських фестивалів
індійського танцю в різних містах нашої країни: Києві, Харкові, Полтаві, Одесі,
Дніпропетровську, Вінниці, що стали важливими центрами цього танцювального мистецтва. За постійної підтримки Посольства Республіки Індія в Україні та
клубу індійських бізнесменів «India Club» удалося залучити до участі у фестивалях більш ніж 300 учасників, підтримати створення нових танцювальних студій. Індійське Посольство започаткувало для переможців цих фестивалів гранти
щодо навчання в Індії, завдяки яким українська молодь має можливість учитись
і стажуватися в Індії та отримувати дипломи, що дають право на викладання
індійських класичних і народних танців в Україні та Індії.
Разом з тим, пожвавлення відносин у перший декаді ХХІ ст. наразі стало
згасати в наш час. Фахівці-індологи вважають, що варто відновити діалог на
всіх рівнях й надати поштовх до проведення наступної зустрічі міжурядової
комісії та комітету з питань науково-технічної співпраці, відновити добру тра97
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дицію організації «Днів України в Індії» та, відповідно, «Днів Індії в Україні».
Такі заходи в сукупності з обміном візитами й переглядом чинної договірноправової бази можуть суттєво сприяти співробітництву двох країн й визначати
взаємовигідний розвиток їх відносин на наступні роки.
Для подальшого розвитку плідних взаємовідносин між Україною та Індією бракує відповідної угоди про співпрацю в науковій, культурній та освітній
галузях, нових міжвідомчих меморандумів, протоколів та угод. Такі кроки мають включати програми практичних дій, у тому числі належну координацію та
фінансування програм і проектів у перспективних секторах, враховуючи нинішні реалії.
Незважаючи на те, що українсько-індійські двосторонні відносини в політичній, економічній і культурній галузях, а також у галузі багатосторонньої
співпраці в міжнародних організаціях, мають довгостроковий стратегічний характер, і потенційні можливості Республіки Індія залишаються одними з важливих факторів у розв’язанні сучасних політичних й економічних проблем нашої держави, слід констатувати брак в наш час будь-яких актуальних напрацювань та ініціатив по розбудові таких відносин як з боку Індії, так і України.
Варто зауважити, що останній офіційний візит до Республіки Індія відбувся 2012 року, під час якого було підписано низку важливих угод. Воднораз
залишилося багато неузгоджених проблемних питань, що підтверджує необхідність привернути увагу профільних державних інституцій до відновлення й налагодження відповідної співпраці у пріоритетних для наших держав галузях.
Із огляду на сучасну економічну й політичну ситуацію в Україні, для
розв’язання комплексу наявних проблем видається доцільним звернутися
зокрема до ретельного вивчення та аналізу досвіду Республіки Індія –
унікальної країни, що зробила величезний внесок у розвиток світової цивілізації.
Гідною відповіддю на виклики глобалізації має стати всебічна співпраця
наших країн у розвитку гуманітарних зв’язків в галузі науки, освіти, культури
як об’єднувальних цивілізаційних чинників і важливих складових соціальноекономічного розвитку. Така співпраця має стати наріжним каменем у побудові
міцних міжцивілізаційних контактів між нашими народами. Найважливішим
завданням у відносинах між Україною та Індією має стати створення міцного та
багатогранного партнерства, що в перспективі може перетворитись на дієвий
інструмент впливу на розвиток міжнародних відносин і взаємної підтримки у
вирішенні глобальних питань.
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