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місце уКраїни у системі міжнародних 
Політичних відносин

У статі проаналізовано основні принципи та аспекти, що 
визначають місце України у системі міжнародних політич-
них відносин. Визначено основні напрямки міжнародної полі-
тичної діяльності та критерії, що впливають на зміцнення 
політичного іміджу і міжнародних позицій України.

In the article basic principles are analysed and aspects, 
determining the location of Ukraine in the system of international 
political relations. Basic directions of international political 
activity and criteria influencing on strengthening of political 
image and international positions of Ukraine are certain.

В статье проанализированы основные принципы и 
аспекты, определяющие место Украины в системе меж ду-
народных политических отношений. Определены основные 
направления международной политической деятельности и 
критерии, влияющие на укрепление политического имиджа и 
международных позиций Украины.

Місце України в системі міжнародних відносин визначає її гео
політичне становище, економічний потенціал та зовнішня політика. 
Україна є найбільшою за територією (603,7 тис. кв. км) суто європей
ською державою. За чисельністю населення вона посідає п’яте місце в 
Європі, поступаючись ФРН, Франції, Великобританії та Італії. Розта
шована у центральній частині Європи. Межує з Молдовою, Румунією, 
Угорщиною, Словаччиною, Польщею, Білоруссю, Росією. Має вихід 
до Чорного моря. Від СРСР Україна успадкувала значний економіч
ний потенціал, більшу частину якого, щоправда, з різних об’єктивних 
і суб’єктивних причин – розрив господарських зв’язків з колишніми 
радянськими республіками, конверсія, не виважені реформи на догоду 
зарубіжним наставникам, розтягування загальнонаціонального над
бання через недолугу приватизацію і навіть відверте його розкрадання 
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високими посадовими особами держави, несприятливий інвестицій
ний клімат тощо – вже втрачено. В цілому географічне розташуван
ня, розміри території, чисельність населення, потенційні економічні 
можливості України дають їй змогу мати статус великої європейської 
держави з власною геостратегічною орієнтацією [5].

Виходячи з аналізу сучасної геополітичної ситуації, розстановки 
сил на міжнародній арені, своїх об’єктивних можливостей і геопо
літичного становища Україна має реальні передумови утвердитися 
в ролі регіонального політичного лідера. Для цього, разом з ураху
ванням закономірних амбіцій і національних інтересів, їй треба по
ступово посилювати конструктивний вплив на загальну ситуацію в 
регіоні, до якого вона належить. Важливу роль тут може відіграти ак
тивне співробітництво й лідерство України у Балто-Чорноморсько
му партнерстві, оскільки з огляду на своє геополітичне положення 
Україна є природним посередником між регіонами Балтійського і 
Чорного морів. Розширення зв’язків між Півднем і Північною Євро
пою сьогодні настільки відповідає потребам часу, що за пасивності 
України роль посередника може перебрати на себе інша держава. 
Відтак, ми можемо стати свідками класичної і, на жаль, далеко не 
першої ілюстрації невикористаних можливостей. Співробітництво 
за лінією Північ-Південь сприятиме зміцненню безпеки в частині 
Європи між Балтійським і Чорним морями, що є надзвичайно важли
вим для України як у політичному, так і в економічному відношенні.

Дуже важливою з точки зору підвищення міжнародної ролі Укра
їни є активізація її участі в роботі Організації чорноморського спів
робітництва [3, 9-10]. У субрегіональному вимірі Україна залиша
ється великою регіональною державою із значним потенціалом, що 
надає їй шанс для активної політики щодо реалізації власних інтере
сів. Активна політична позиція України в ОЧЕС надасть можливість 
нашій країні реалізовувати свої інтереси, забезпечити зростання її 
авторитету в регіоні і світі, перетворити її на важливого регіонально
го гравця в нових геополітичних умовах, що сьогодні формуються.

Ще на початку існування ОЧЕС Україна виступила з ініціати
вою включити в компетенцію цієї організації проблеми регіональ
ної безпеки, зокрема, поступову демілітаризацію басейну Чорного 
моря та врегулювання конфліктів, виходячи з того, що розробка і 
реалізація заходів зміцнення довіри та безпеки у військово-мор
ській галузі сприяє підвищенню безпеки як причорноморських дер
жав, так і європейського континенту загалом [4, 143-144].

Тобто, як бачимо, напрямки міжнародної діяльності України 
є дуже різноманітними, але головними серед них є все ж таки, які 
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насамперед визначають її роль як стратегічної держави, що, за ви
словом американського генерала В. Кернана, може стати магнітом, 
який зведе до купи Східну та Західну Європу. Ідеться, зрозуміло, про 
розвиток співробітництва в рамках Євроатлантичного партнерства і, 
що є головним, про реалізацію стратегічного курсу України на інте
грацію в ЄС, з одного боку, а з іншого, розвиток відносин добросу
сідського рівноправного партнерства з Російською Федерацією.

Зрозуміло, таким чином, що само геополітичне положення Укра
їни вимагає активної зовнішньополітичної діяльності у різних на
прямках і тому одним із головних принципів української геостра
тегії, на нашу думку, має бути багатовекторність її міжнародної 
політики. Багатовекторність слід сприймати не як постійні коливан
ня зовнішньополітичного курсу, а у широкому розумінні, як роз
виток і підтримка відносин з багатьма учасниками міжнародного 
життя. Для України це абсолютно раціональна і прагматична по
літика, яка, окрім усього іншого, викликана ще й тим, що в Україні 
поки що немає єдності стосовно визначення зовнішньополітичних 
пріоритетів і тому педалювання на одновекторності вносить лише 
зайвий розбрат в укра їнське суспільство [3, 10-11].

Активізація співробітництва на регіональному рівні була важли
вою ще й тому, що це для України – один з найреальніших шляхів до 
Європи. З одного боку, тісне співробітництво з країнами Централь
ної та Східної Європи, використання їх євроінтеграційного досвіду 
дуже цінне для нашої держави. З іншого – зміцнення лідируючих 
позицій України в регіоні дає змогу використовувати співробітни
цтво з європейськими і євроатлантичними структурами для утвер
дження її в ролі з’єднувальної синхронізуючої ланки між Сходом і 
Заходом. Саме тому регіональний вимір завжди був і залишається 
одним з пріоритетів зовнішньої політики України [1, 113-114].

Як можна зауважити на підставі принципів і напрямків співпра
ці України з НАТО, питання атлантичної інтеграції держави більш 
належить до політичної або інформацій ної компетентності, а не 
до військової. Політичні спекуляції на тему готовності чи не го-
товності здаються заявами скерованими до Східного сусіда – Росії, 
і задоволення її потреб, або тимчасовими передвиборчими гаслами 
для певної верстви українського електорату. Нажаль, ці спекуляції 
більше дестабілізують, а ніж забезпечують стабільність і плідну 
співпрацю України з НАТО. Збільшення хаосу на політичній арені 
України послаблює впевненість західних інвесторів у захищеності 
їхніх інвестицій в державі, а членство України в НАТО могло б ні
велювати та розвіяти їхні сумніви та побоювання. Таким, може бути 
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один з багатьох з аргументів на користь зміни у сторону позитивно
го ставлення щодо НАТО в Україні [2, 86].

Природно, що як держава – засновник Організації Об’єднаних 
Націй незалежна Україна розвивала традиції і примножувала досвід, 
набутий за попередні роки активної участі у діяльності ООН та її спе
ціалізованих установ. Підтвердженням авторитету України у цій між
народній організації стало, зокрема, обрання її представника в 1997 
р. Головою 52-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН. Крім того, у 2000 р. 
Україна обрана до складу непостійних членів Ради Безпеки ООН на 
2000-2001 рр., головувала в цій міжнародній установі. Це свідчить про 
підвищення ролі нашої держави як активного і впливового учасника 
глобальних і регіональних процесів сучасності, поліпшення її полі
тичного іміджу та зміцнення міжнародних позицій [1, 116-117].

Ключовими критеріями, що впливають на роль нашої держави у 
новітній європейській спільноті, мають бути: відкрите громадянське 
суспільство, ефективне функціонування ринкової економіки, верхо-
венство права, цивільний демократичний контроль над військовою 
сферою, послідовність і передбачуваність у зовнішній політиці, 
приве дення національного законодавства у відповідність з європей
ськими стандартами, незалежність судової системи [3, 14].

Таким чином, дотримання принципу рівнонаближеності та ба
гатовекторності, послідовне взаємовигідне співробітництво в пи
таннях, що становлять національний інтерес України та зміцнення 
міжнародного політичного статусу, уникнення різкого нахилу від 
одного стратегічного напрямку до іншого мають лягти в основу 
стратегії України в існуючому геополітичному середовищі.
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