БІОГРАФІЯ
Персональні дані:
Магістр Вершютц Фердинанд Крістіан (нем. Mag. Wehrschütz Ferdinand Christian)
Дата і місце народження: 9.10.1961 р., Грац (Австрія);
Кореспондент ORF на Балканах і в Україні.
Попередні посади: редактор відділу зовнішньої політики; серпень–грудень 1999 – третій
кореспондент ORF в Брюсселі; до того сім років працював журналістом у інформаційному
відділі Редакції новин радіо ORF.
Багато років він є членом Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS) і
Королівського Об'єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI) в Лондоні.
Офіцер військової поліції: має звання майора;
Одружений. Дружина Елізабет та дочки Іммануела і Міхаела живуть і працюють у
Зальцбурзі;
Іноземні мови: англійська, російська, українська (вільно); французька (добре), словенська
(добре), македонська (пасивно); албанська (основи);
Кар’єра:
У липні 1972 року закінчив початкову школу.
06 червня 1980 закінчив середню школу у Граці.
1980–1981 рр.: закінчив офіцерські курси; декілька років займав посаду спеціаліста зі
зв’язків з громадськістю в елітній приватній гімназії «Терезіанум» у Відні; на даний
момент має звання майора; у 1994 році добровільно пройшов спеціальні військові
навчання в Граці та курси іноземних мов для офіцерів (російська та українська);
1981–1985 рр.: навчання на Юридичному факультеті та Інституті славістики в Грацькому
університеті;
1984 р.: чотири тижні волонтерської роботи у найбільшій щоденній газеті в Граці (Kleine
Zeitung);
листопад 1985 р.: отримав ступінь магістра права, захистивши магістерську роботу «Закон
про акції як аналогічна основа права на організацію ощадних установ» («Das Aktiengesetz

als Analogiebasis für das Sparkassenorganisationsrecht»);
1985–86 р.: чотиритижневі курси журналістики базового рівня; курси журналістики
просунутого рівня;
липень–жовтень 1986 р.: отримав стипендію Фонду Південної Африки и працював в
адвокатській конторі «Вебер і Венцель» (Webber&Wentzel) в Йоханнесбурзі, ПАР;
1 травня 1987 р.: призначення на посаду головного редактора тижневика „Neue Freie
Zeitung“;
березень–квітень 1988 р.: поїздка до Великобританії і Угорщини з Австрійським клубом
журналістів і Кураторіумом для журналістів;
липень 1988 р.: чотири тижні волонтерської роботи у відділі зовнішньої політики і
економіки Neue Zürcher Zeitung; з того часу він регулярно публікує тексти у рубриці
«Політичні книжки»;
вересень 1988 р.: тижнева поїздка по центрам НАТО в Брюсселі, Франкфурті і Неаполі за
запрошенням Посольства США;
квітень 1989 р.: чотириденне відрядження в Москву, зустріч з головним редактором газети
«Известия»;
червень 1989 р.: тижневе відрядження у Лівію з приводу двадцятої річниці Революції;
жовтень 1989 р.: тижнева поїздка до Східної Німеччини у зв’язку з сороковою річницею
заснування НДР (Німецької демократичної республіки);
квітень 1990 р.: інформаційна поїздка до Японії з Австрійським клубом журналістів;
жовтень 1990 р.: засідання Берлінського політичного клуба в Афінах (Греція), теми:
розширення ЄС на південь, політика стосовно країн Середземного моря, південне крило
НАТО;
листопад 1990 р.: засідання Берлінського політичного клуба у Парижі, у Французькому
Інституті Міжнародних Відносин (Institut Francais des Relations Internationales), тема:
вплив об’єднання Німеччини на європейську політику безпеки; інформаційна поїздка на
Кіпр на запрошення уряду Кіпра;
грудень 1990 р.: засідання Берлінського політичного клуба в Берліні, присвячене політиці

безпеки в Європі;
січень 1991 р.: тижнева інформаційна поїздка в Гонконг;
01. 05. 1991 р.: перехід на телеканал ORF в Редакцію телетексту;
січень 1992 р.: перехід на радіо ORF на посаду редактора відділу Новини світу і редактора
програми «Блакитний Дунай» (Blue Danube);
лютий 1992 р.: щорічне засідання Академії з безпеки та співробітництва в Європі (ASZE)
в Берліні, присвячене процесам європейської інтеграції;
квітень 1992 р.: перша інформаційна поїздка до Києва;
липень–серпень 1992 р.: тритижнева поїздка на Південь України з метою написання
роботи «Україна на шляху, щоб стати регіональним лідером у Східній Європі?»;
вересень 1992 р.: щорічне засідання Академії з безпеки та співробітництва в Європі
(ASZE) в Софії, присвячене стану на Балканах;
жовтень 1992 р.: нарада Західноєвропейського союзу в Парижі, присвячена військовополітичному розвитку Європи і кризі в Югославії;
лютий 1993 р.: щорічне засідання Академії з безпеки та співробітництва в Європі (ASZE),
присвячене безпеці в Європі;
червень 1993 р.: двотижневі курси французької мови в Каннах;
серпень 1993 р.: чотиритижнева практика російської та української мов у Донецьку;
березень–квітень 1994 р.: тритижнева практика української мови в Чернівцях;
06 червня–16 вересня 1994 р.: курси підготовки військових перекладачів (російська та
українська мови), організовані Збройними силами Австрії;
серпень–вересень 1995 р.: тритижнева поїздка на Буковину (Україна);
22–23 січня 1996 р.: прочитав лекцію про російсько-українські відносини на засіданні
«Фонду науки і політики» (Stiftung für Wissenschaft) в Ебенгаузені, присвяченому
російській зовнішній політиці;
серпень 1996 р.: добровільна участь у військових навчаннях при Посольстві Австрії в
Києві;
20/21 січня 1997 р.: прочитав лекцію про вплив суперечності інтересів Європи та США на

стабільність України на засіданні «Фонду науки і політики» (Stiftung für Wissenschaft) в
Ебенгаузені, присвяченому німецьким інтересам у зв’язку з змінами у світовій політиці
(починаючи з розширення НАТО на схід до ситуації в Східній Азії);
21 червня–17 серпня 1997 р.: взяв участь у роботі Літньої школи україністики у Гарварді
(США);
10–14 вересня 1997 р.: щорічне засідання Міжнародного інституту стратегічних
досліджень, присвячене викликам безпеки у світлі розвитку Азії і Тихоокеанського
регіону;
13 листопада 1997 р.: виступив з докладом «Роль ЗМІ в ситуаціях міжнародної кризи» на
конференції «Збройні сили та управління міжнародними кризовими ситуаціями» Академії
національної оборони (Landesverteidigungs-Akademie), ведучого освітньо-дослідницької
установи при Збройних силах Австрії;
14–21 листопада 1997 р.: взяв участь у роботі семінару про радіо новини в Кишиневі
(Молдова) на запрошення Центру незалежної журналістики (за підтримки Фонду Сорос).
В роботі семінару взяло участь 17 радіожурналістів;
24 листопада 1997 р.: модерував роботу одноденного семінару на тему політики безпеки і
Австрії як місцю припливу інвестицій, проведеного Академією національної оборони
Збройних сил Австрії і Об’єднанням австрійських промисловців;
серпень 1998 р.: працював у Редакції зовнішньої політики радіоканалу ORF;
жовтень 1998 р.: тижнева поїздка в Центральну Україну разом з головою місії
францисканців в Центральній і Східній Європі, з метою відвідання францисканських
монастирів і збору інформації для написання статті на відповідну тему для газети „Die
Furche“;
25 жовтня–25 листопада 1998 р.: отримав стипендію Австрійсько-Американського фонду,
яка включала стажування в Дюкському університеті (Duke University) у Північній
Кароліні і відвідання ЗМІ в Нью-Йорку і Вашингтоні;
20–23 грудня 1998 р.: разом з головою місії францисканців в Центральній і Східній
Європі відвідав потерпілих від повеней в Карпатській Україні в рамках роботи над

статтею для «Kleine Zeitung»;
березень 1999 р.: десятиденні інтенсивні курси угорської мови (Мовний центр «Берліц»,
Будапешт);
червень 1999 р.: перехід на телеканал ORF; підготовка до посади третього кореспондента
в Брюсселі в Редакції зовнішньої політики і передачах новин Zeit im Bild1 і 2 (головні
програми новин);
29 червень 1999 р.: виступив з докладом «Україна и Європейський союз» на круглому
столі Академії національної оборони Збройних сил Австрії;
серпень–грудень 1999 р.: працював третім кореспондентом ORF в Брюсселі, неоднократно
відвідав Європейський парламент у Страсбурзі, поїздки в Люксембург – відвідини
Європейському суду правосуддя, засідання Ради міністрів ЄС, міністрів іноземних справ і
оборони Західноєвропейського союзу, підготував 15 телематеріалів; 65 радіоматеріалів;
6–7 грудня 1999 р.: прочитав лекцію про військовий репортаж на радіотелеканалі ORF на
інтенсивному семінарі з аналізу новин для офіцерів відділу іноземних мов в Академії
національної оборони Збройних сил Австрії;
грудень 1999 р.: попереднє призначення на посаду директора представництва ORF у
Белграді;
31 січень 2000 р.: прочитав лекцію «Росія напередодні президентських виборів» в Союзі
міліціонерів Штирії;
14 лютий 2000 р.: відрядження в Белград, попереднє призначення на посаду директора
представництва ORF у Белграді;
01 травня 2000 р.: призначення на посаду кореспондента ORF в Белграде;
травень–червень 2003 р.: тритижневі інтенсивні курси албанської мови в Тирані;
Посада кореспондента і директора представництва включає підготовку матеріалів про
Сербію, Чорногорію, Македонію, Боснію і Герцеговину, Словенію, Косово та Албанію, а
також часті поїздки по країнах регіону і управління представництвом ORF в Белграді. У
момент призначення Крістіана Вершютца на посаду директора представництва, у зв'язку з
політичною обстановкою в країні, дана посада не була зайнята ніким протягом кількох

місяців, тому йому довелося провести повну реорганізацію белградського представництва
і побудувати інфраструктуру в Албанії та колишніх югославських республіках, а також
вирішити широке коло організаційних питань (договори про оренду, трудові договори
тощо).
23–31 січня 2014 р.: Поїздка у Київ у зв’язку з безпорядками в Україні;
З 26 лютого 2014 р. Крістіан Вершютц в якості репортера побував у всіх гарячих точках
України, у тому числі в Криму і на Донбасі під час військових дій.
Восени 2014 року він став першим кореспондентом Австрійського Телебачення в Україні
(Київ). На даний момент Крістіан Вершютц займає посаду головного кореспондента ORF
в Україні і на Балканах.
Жовтень, 11 - 18/2017: короткостроковий спостерігач від ОБСЄ в Киргизії.
Червень, 12-17 / 2017: участь в Казахстані (Астана) в форумі ШОС (Шанхайська Організація
Співробітництва) і виставки EXPO, організованих Австрійської торгової палатою (інтерв'ю з
міністром закордонних справ)
Квітня, 2 - 7/2018: Туркменістан, Ашхабад - підготовка молодих журналістів і дипломатів до
організації державних візитів.
Публікації:
Кристиан Вершутц – автор трьох книг:
“Im Kreuzfeuer – Am Balkan zwischen Brüssel und Belgrad”: На лінії вогню – на Балканах мі
Брюсселем і Белградом (2009).
“Brennpunkt Balkan – Blutige Vergangenheit – ungewisse Zukunft”: Гаряча точка Балкани –
криваве минуле – невідоме майбутнє (2013).
„Brennpunkt Ukraine – Gespräche über ein gespaltenes Land“: Гаряча точка Україна. Розмові
про роздвоєну країну (2014)
Вершютц також брав участь у публікуванні двох книг, написаних усіма кореспондентами
ORF.
Він регулярно публікує статті на суспільні та зовнішньополітичні теми, теми безпеки та
ЗМІ у „Neue Zürcher Zeitun“g, „Presse“, австрійській військовій газеті „ÖMZ“,
українському тижневику «Молодий буковинець», газеті „Standard“, „Defence National“,

„Wiener Journal“, кілька статей у „Kleine Zeitung“. З моменту призначення на посаду
кореспондента він регулярно публікує статті про колишню в „Kleine Zeitung“ и „Wiener
Zeitung“. До всього переліченого слід додати чисельні лекції та модерування низки заходів
в Австрії, присвячених Балканам і Україні.
Премії та відзнаки:
Австрійська державна премія за публіцистичні досягнення в інтересах духовної оборони
країни (присуджена Міністерством освіти, науки і культури Австрії в жовтні 2000);
Премія імені Леопольда Куншака (присуджена в березні2007 року);
У 2012 році Вершютц, разом з іншими кореспондентами ORF, отримав премію «Ромі»
австрійського журналу «Кур'єр» ("Kurier") за кореспондентську роботу за кордоном. У
2014 році він був номінований на дану премію за роботу в Україні.
У 2014 році Вершютцу була присуджена премія «Журналіст року» за висвітлення
військових дій в Україні.

