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Актуальність статті зумовлена місцем Туреччини в сучасній системі міжнародних
відносин та її особливим геополітичним значенням у чорноморському регіоні. Туреччина
перебуває в центрі Північномесопотамського регіону, названого аналітиками найважливішим
геостратегічно регіоном світу. Країна відіграє помітну роль у семи цілком відмінних регіонах:
Західній Європі, Балканах, Східному Середземномор’ї, Близькому Сході, Кавказі та Каспії,
Центральній Азії і Чорному морі, або, образно кажучи, “між зірками і півмісяцем”. Після
розвалу СРСР Туреччина окреслила для себе сферу інтересів, яка поширюється “від Балкан до
Західного Китаю” – територій, які випадали із зовнішньої політики Туреччини не тільки з часів
початку “холодної війни”, а й часів заснування Республіки. Спеціалісти Вашингтонського
інституту близькосхідної політики зазначають, що США цінують Туреччину через
“геостратегічне розміщення” [5]. Важливість стратегічного положення Туреччини зростає
завдяки близькості до джерел енергоносіїв: Каспійського моря та Північного Ірану. Туреччина
є вагомим споживачем і транзитною країною енергоносіїв, що дозволяє їй відігравати значну
роль у “геополітиці трубопроводів”[16]. У сучасній зовнішній політиці Туреччина концентрує
основні зусилля на напрямах, що приносять швидкий результат, причому перевага надається
тим програмам, які дають також і суттєву економічну вигоду [11].

Об’єктом дослідження виступає сучасна зовнішня політика Туреччини як важливого
геополітичного гравця в регіоні Чорного моря.

Предметом дослідження статті є проблеми та перспективи становлення
зовнішньополітичного курсу держави в умовах формування постбіполярної системи
міжнародних відносин.

Метою статті є дослідження основних пріоритетних зовнішньополітичних векторів
розвитку Туреччини та впливу великих геополітичних гравців на ситуацію в регіоні.

Першочерговим завданнями статті є:
– дослідження передумов становлення зовнішньої політики Туреччини після розпаду СРСР

та завершення геополітичного протистояння;
– визначення основних геополітичних пріоритетів співробітництва Туреччини з державами

світу та накреслення геополітичних осей;
– проаналізувати концептуальні засади формування зовнішньої політики Туреччини під

впливом ідеології пантюркізму;
– схарактеризувати проблеми співробітництва Туреччини з європейськими та

євроатлантичними міжнародними структурами на сучасному етапі;
– виявити рівень взаємодії Туреччини з основними геополітичними гравцями;
– показати можливості двосторонніх стосунків України та Туреччини.

Євроатлантичний напрямок турецької зовнішньої політики й особливо американсько-
турецькі відносини – тема, добре розкрита, наприклад, такими авторами, як І.І. Іванова, О.О.
Гурьєв, В.К. Єгоров. Приділяють увагу воєнній складовій зовнішньої політики Туреччини



С.М. Задонський, О.С. Косіков, М.М. Мартов. Великий інтерес становлять загальні праці з
турецької зовнішньої політики М. Агара, Л. Стоуна, Н. Мхитарян, С. Зінько, М. Воротнюк.

Після Другої світової війни зовнішньополітичний курс Туреччини був зорієнтований
подвійно: політика розвитку індустрії та приєднання до ЄС, а з другого боку – у зв’язку зі
східною й ісламською орієнтацією Туреччина шукає свою ідентифікацію із Середнім Сходом і
Центральною Азією. За часів „холодної війни” радянське домінування в Центральній Азії та на
Кавказі заважало турецьким зусиллям у цьому напрямку, тоді як турецька асоціація з Ізраїлем
та альянс із Вашингтоном затьмарювали прямі відносини із Середнім Сходом. Туреччина
виконувала функцію південного флангу НАТО і слугувала опорою безпеки США. Наслідок –
політична ізоляція від Середнього Сходу, протистояння з Північчю.

Особливе положення Туреччини щодо Європи, з одного боку, щодо ісламського Півдня –
з другого, створює особливу геополітичну конфігурацію її національних інтересів. Європі
важко сприйняти Туреччину як її невід’ємну частину, вона сприймається як щось чужорідне.
Участь Туреччини в Північно-Атлантичному Альянсі є радше наслідком „холодної війни” та
геостратегічних уподобань США, ніж усвідомлення спільних європейських інтересів.
Тривалий конфлікт з більш „європейською” Грецією, Кіпрська проблема, особлива позиція в
Боснійській кризі, у ставленні до курдів – усе це не сприяє скорішому включенню Туреччини в
інші європейські структури.

Турецькі амбіції в Балканському регіоні ґрунтуються на переконанні, що розпад СРСР і
СФРЮ дав Туреччині унікальний шанс повернути в нових формах свій політичний,
економічний, культурний і воєнний вплив у межах колишньої Османської імперії. Саме
мусульманське населення повинно стати одним з основних інструментів цього впливу.

Важливою особливістю геополітики Туреччини є те, що, крім національних, вона
базується на пантюркських інтересах і лише після цього – на загальномусульманських.
Упродовж “холодної війни” Туреччина була одним з головних акторів західної системи
безпеки. Анкара виконувала роль буфера проти поширення радянського впливу на Східне
Середземномор’я та Близький Схід і була базою для моніторингу за дотриманням Радянським
Союзом угод щодо контролю над озброєннями. Із закінченням “холодної війни” багато
західних і турецьких науковців прогнозували зменшення ролі Туреччини як регіонального
актора та союзника Заходу. Західний напрям перестав бути домінуючим у зовнішній політиці,
акценти змістилися на Схід і Південь. Проте Туреччина є членом стратегічного клубу Заходу
завдяки участі в НАТО (1952 р.), Раді Європи (1949 р.) та розвитку відносин з ЄС
(асоційований член з 1963 р.). Крім того, Туреччина є одним із засновників ООН [11].

Після вторгнення іракських військ до Кувейту в серпні 1990 року Туреччина приєдналася
до ембарго ООН, закривши нафтопроводи для транспортування іракської нафти, які проходять
територією Туреччини. Кувейтський уряд у вигнанні погодився компенсувати Туреччині
втрати від цієї акції. У відповідь на додаткову допомогу з боку Кувейту, яка становила
приблизно 300 млн. американських доларів, Туреччина дозволила збройним силам США
використати військові бази на своїй території під час війни в Перській затоці 1991 р. [8].

Концептуальні засади сучасної зовнішньої політики Туреччини зазначені в новій
концепції національної безпеки країни „Політичний документ про національну безпеку”,
прийнятий 24 жовтня 2005 р. Його важливість пояснюється зростаючою роллю, яку Туреччина
відіграє в системі сучасних міжнародних відносин у регіональному і глобальному масштабі. У
новій Концепції питання безпеки Туреччини розглядаються не тільки через призму її
міждержавних відносин з іншими країнами, але й з точки зору існування потенційно
небезпечних регіонів, регіональних конфліктів і діяльності різних радикальних організацій, що
становлять небезпеку для країни та її інтересів. У документі вперше, відповідно до реалій
сьогодення, систематизовано нові загрози і виклики, що становлять небезпеку для держави. До
них зараховуються: сепаратистська і клерикальна діяльність, міжнародні терористичні і
радикальні релігійно-екстремістські організації, наркотрафік, незаконна міграція і викрадення
людей. Зазначається також, що Туреччина перебуває під загрозою міжнародного тероризму,
який знаходить підтримку і всередині країни [11].

У цілому, багатовекторність є особливістю зовнішньої політики Туреччини.
Пріоритетним її напрямком є західна орієнтація. Заявку на повне членство в ЄС Туреччина
подала ще 1987 р. Однак пріоритетність західного вектору політики проявилася набагато



раніше. У 1995 р. Туреччина приєдналася до Європейського Економічного Союзу. Після
численних відстрочок питання щодо надання Турецькій Республіці статусу кандидата було
вирішено на її користь у 1999 р. Однак намічені перемови щодо вступу Туреччини до ЄС було
заморожено в грудні 2006 р. внаслідок того, що учасники наради досягли єдності в думках про
призупинення перемов за вісьмома з 35 пунктів перемов з Анкарою. Було також погоджено,
що протягом найближчих трьох років переговорний процес буде підлягати щорічній перевірці.
Нагадаємо, що питання приєднання до ЄС було обумовлено наявністю кіпрської та курдської
проблем, а також порушенням прав людини. Тим не менш, на сучасному етапі ініціатива
вступу Туреччини до Європейського Союзу залишається головною метою зовнішньої
політики. З упевненістю можна допустити, що в найближчому майбутньому, турецьке
керівництво буде дотримуватися саме прозахідної політики. Тим більше, що в самій республіці
ця ініціатива підтримується повністю.

Одночасно, турецький уряд приділяє багато уваги партнерству зі США. Після закінчення
Другої світової війни відносини Туреччини зі Сполученими Штатами стали активно
розвиватися. Вашингтон надавав Анкарі військову й економічну допомогу, закріпив за нею
статус військового та політичного спільника на Близькому Сході. Понад п’ятдесят років США
утримує за собою роль основного стратегічного та зовнішньополітичного партнера, хоча
часовий чинник відіграє свою роль у зміні пріоритетів у відносинах між цими державами. Так,
наприклад, на фоні стійкого розвитку двосторонніх відносин наприкінці 80-х Туреччина
негативно сприйняла спробу США подовжити угоду за її участю в санкціях проти Лівії. Хоча
цю угоду було подовжено після врегулювання суперечностей обох сторін, і незважаючи на те,
що Туреччина продовжила керуватись інтересами США з найважливіших питань щодо
відносин з третіми країнами або ж функціонування військових об’єктів на території
Туреччини, Анкара рішуче виступає проти тиску з боку США. Аналогічний приклад можна
навести щодо курдського питання. У відповідь на ухвалення Конгресом США наприкінці
жовтня 2007 року позитивного рішення щодо Геноциду вірмен на початку ХХ в., чому всіляко
прагнули запобігти президент Буш і держсекретар Райс, розуміючи, до чого ця дія може
привести (не виключався можливий вивід американського військового контингенту з бази
Інжірлік у Туреччині). Турецький уряд остаточно висловився за проведення військової
операції на півночі Іраку, незважаючи на заперечення Білого дому із цього приводу.

Слід зазначити, що як основний стратегічний партнер США зацікавлені в тому, щоб мати
в Європі такого надійного члена НАТО, як Туреччина. Членство турецької республіки в ЄС
має певні вигоди для Білого дому. По-перше, маючи вільний доступ на європейський ринок,
Туреччина, швидше за все скоротить торговий оборот з Росією, зважаючи на нижчу вартість
товарів у Європі. По-друге, державні води вже належатимуть ЄС, що істотно утруднить прохід
російських танкерів через турецькі протоки. Усе це призведе до часткової ізоляції Росії, що в
часи, коли російсько-американські відносини переживають не найкращий період, однозначно
відповідатиме інтересам США.

Не менш важливу роль у зовнішній політиці відіграють відносини Туреччини з країнами
Ближнього і Середнього Сходу. Одним з головних зовнішньополітичних досягнень є
нормалізація відносин Туреччини із Сирією. Нагадаємо, що предметом суперечок, що виникли
між урядами двох держав, були питання раціонального використання вод Євфрату, а також
питання безпеки. У 2003 році після майже двадцятирічної перерви відбувся перший офіційний
візит прем’єр-міністра Сирії М. Міро до Туреччини.

Певну незалежність свого курсу зовнішньої політики Туреччина підтвердила, підписавши
з Ізраїлем 1995 року договір про військово-технічну співпрацю, тим самим, викликавши значне
несхвалення з боку Ліги арабських держав. Нині Туреччина є єдиною мусульманською
країною, що має такі тісні відносини з Ізраїлем. Недавній виступ президента Ізраїлю Шимона
Переса і голови Палестинської автономії Махмуда Аббаса в турецькому парламенті
підкреслює важливість ролі Туреччини в близькосхідному мирному процесі.

З розпадом СРСР і отриманням незалежності Російською Федерацією спостерігається
стійкий розвиток російсько-турецьких відносин переважно в торговій і паливно-енергетичній
сферах. Наочним прикладом може слугувати підписання між Росією і Туреччиною договору
про постачання природного газу прокладеним по дну Чорного моря газопроводу, відкриття
якого відбулося в 2005 році. Нині, Росія і Туреччина мають загальний щорічний торговий



оборот у 21 млрд. дол., значну частку в якому займають постачання енергоресурсів,
оскільки близько 70% споживаного Туреччиною газу імпортується саме з Росії.

Разом з цим, додатковий напрям у зовнішню політику Туреччини, до цього в основному
орієнтовану на захід, внесли незалежні, переважно тюркські держави Центральної Азії.
Турецька Республіка була однією з перших країн, що встановила зі всіма країнами
дипломатичні відносини. Варто відзначити, що турецький уряд ще з часів Кемаля Ататюрка
робить спроби зі створення так званого «єдиного Турану», до складу якого входили б тюркські
країни Центральної Азії і Південного Кавказу [20].

Туреччина має досить обґрунтовану альтернативу європейського вектора у вигляді своїх
південних, ісламських і центральноазійських зацікавлень. Тургут Озал, архітектор нової
Туреччини, почав використовувати тюркський символізм для проникнення турецького
економічного та політичного впливу в Центрально-Азійський і Кавказький регіони.
Починаючи від 1991 р., Т. Озал, а пізніше Сулейман Демірель, зробили низку візитів до нових
держав і підписали численні угоди з політичного співробітництва, військової допомоги,
культурних та економічних змін. Туреччина входить до Чорноморського консорціуму, Союзу
Тюркських держав, Організації економічного співробітництва та розвитку –
інституціоналізованих форм, які підвищують її регіональний статус.

Зрозуміло, що це викликає певне занепокоєння з боку Російської Федерації, яка
переглядає власне сприйняття Туреччини в ширшому контексті і починає обмежувати
пантюркістське просування Анкари. Насамперед це спостерігалося на з’їзді тюрків, а потім
при формуванні Конвенції курдських організацій СНД у Москві. Московська інтервенція в
Чечні погіршила взаємосприйняття двох країн. Хоча Туреччина має значні ресурси та просуває
свою геополітичну роль у республіках колишнього СРСР, вона не може виступати тут
одноосібно і зіштовхується з конкуренцією інших держав, зокрема Ірану.

Туреччина підвищує власну роль у регіоні на хвилі пантюркізму. Це дещо послаблює
ісламське відновлення країн регіону, що значно секуляризовані. Для Туреччини нестабільність
на Балканах і Кавказі є джерелом загрози її власній територіальній цілісності, оскільки виникає
загроза міграцій до Туреччини. РФ прагне до встановлення системи колективної безпеки в
Азії, що протистоїть турецьким інтересам відродження пантюркізму. Водночас самі країни
регіону схильні скоріше розробляти власні економічні й політичні моделі, ніж просто
адаптувати турецький взірець. Одночасно з апробацією пантюркістської ідеї країни
Центральної Азії розширяли і відносини з іншими країнами, прагнучи диверсифікувати власну
зовнішню політику, що взагалі характерно для всіх пострадянських держав. Унаслідок цього в
середині 90-х пантюркістські впливи ослабли й увійшли в нормальніше річище.

Посилення позицій Туреччини пов’язано з її власним досвідом модернізації, що
реалізується через сучасні універсальні технології розвитку, коли робиться акцент на
регіональних економічних інтересах, енергії приватного капіталу. Турецькі приватні фірми
активно діють у регіоні. Провідними напрямками є будівельні підряди – ринок, у якому
Туреччина спромоглася посісти відчутне місце у світовому масштабі. Вони будують дешевше і
порівняно якісно. Крім того, турецькі фірми включились у створення переробної, легкої та
харчової промисловості. Турецький капітал також кооперується з провідними
транснаціональними корпораціями, маючи функцію посередника. Проникнення турецького
капіталу фінансується також за рахунок державної допомоги самої Туреччини.

Ідея пантюркізму має радше економічне підґрунтя: Туреччина енергійно підтримала
незалежні країни, надавши торгові пільги та кредити. Тут також спрацював і антиросійський
чинник, тобто пошуки в Туреччині певної противаги. У річищі ідей пантюркізму відбувається
перехід центральноазійських країн на латинський алфавіт, нарощуються інтенсивні культурні
контакти між політичними елітами. З другого боку, спрацював певний романтизм щодо
цивілізованої Туреччини, а також – пошуки союзників, відповідної моделі модернізації.

Провідним важелем пантюркістських впливів стали регулярні зустрічі керівників
тюркомовних держав (Анкара, 1992 р.; Стамбул, 1994 р.). У серпні 1995 р. на саміті в Бішкеку
обговорювались ідеї тіснішої кооперації в межах тюркомовного альянсу. На четвертій зустрічі
керівників тюркомовних країн у Ташкенті (жовтень 1996 р.) була прийнята Декларація про
подальше співробітництво в галузі культури та інформації, у розбудові трас Великого
шовкового шляху тощо.



Першим документальним свідченням українського вектора став протокол між Турецькою
Республікою та Українською РСР про розвиток торговельно-економічних відносин від 1989 р.

Навесні 1991 р. офіційний візит до України здійснив тодішній президент Турецької
Республіки Т. Озал. 13 березня 1991 р. відбулася зустріч голови українського парламенту з
турецьким президентом. Керівники двох країн ухвалили Спільну заяву та підписали
Декларацію про принципи й цілі відносин між обома державами. У Декларації, зокрема,
відзначалось: «Виходячи з обопільних намірів продовжувати добрі традиції, закладені
Договором про дружбу і братерство від 2 січня 1922 р., Україна і Туреччина заявляють про
прагнення розвивати взаємовигідне співробітництво у політичній, економічній, екологічній,
науково-технічній, інформаційній, культурній, гуманітарній та інших сферах».

Українська сторона підкреслила свою зацікавленість у підтримці ініціативи турецького
президента щодо створення зони Чорноморського економічного співробітництва як одного зі
шляхів розвитку інтеграційних процесів у Європі. У зв’язку з цим Декларація виявила згоду
двох країн спільно працювати у справі охорони довкілля, передусім Чорного моря, а також
вироблення відповідної екологічної конвенції. Під час цього візиту було підписано документи
про співробітництво у сфері телекомунікацій, у галузі культури, досягнуто домовленості про
утворення українсько-турецької Асоціації зовнішньоторговельних і зовнішньоекономічних
зв’язків. Ще 20 листопада 1991 р., тобто до українського референдуму щодо незалежності,
Туреччина оголосила про встановлення консульських зносин з Україною.

Розпад Радянського Союзу й утворення незалежної України поставили перед Туреччиною
нові завдання і виявили нові перспективи. 5–6 березня 1992 р. відбувся офіційний візит до
Києва міністра закордонних справ Туреччини Х. Четіна, під час якого було підписано
Протокол про консультації з питань зовнішньополітичної діяльності. Уже в травні 1992 р.
відбувся перший в історії наших двосторонніх відносин офіційний візит до Туреччини
Президента України Л. Кравчука та був підписаний Договір про дружбу і співробітництво між
Україною і Туреччиною.

Сторони підтвердили «свої зобов’язання в рамках усіх підписаних між ними раніше та
нині діючих актів, особливо Договору про дружбу і братерство між Україною і Туреччиною
від 2 січня 1922 р.». Договір від 4 травня 1992 р. заклав основу для всебічного двостороннього
співробітництва в політичній, економічній, культурній та інших сферах. Він передбачає
розвиток прямих зв’язків між підприємствами, а також тісне співробітництво в галузі охорони
навколишнього середовища, науки і техніки, зв’язку, інформатики, туризму та спорту.
Зафіксовано, що «сторони погоджуються проводити консультації з метою упорядкованого
розвитку їхніх відносин та обміну думками з міжнародних і регіональних питань». Особлива
увага надається взаємодії в Чорноморському регіоні на основі «Декларації про Чорноморське
економічне співробітництво», яка була підписана в Стамбулі 25 червня 1992 р. одинадцятьма
країнами причорноморського регіону і включає взаємні зобов’язання країн-учасниць щодо
поступового зняття обмежень на пересування капіталів, товарів, послуг і людей. Угода
передбачає розвиток інфраструктури, а також максимальне заохочення ділового партнерства.

Україна й Туреччина, з огляду на прийняті з прийняті на себе міжнародні зобов’язання,
домовились також про тісне співробітництво в межах Наради з безпеки і співробітництва в
Європі, а також в органах ООН.

Концептуальний підхід турецького уряду до вибудови стратегій у регіоні полягає в тому,
що політика балансування між Росією та Україною може бути відхилена в український бік,
якщо й українська сторона буде докладати зусиль у цьому напрямку. Росія – країна, політику
якої важко прогнозувати внаслідок цілої низки геополітичних, національних і соціальних
причин. Україна продемонструвала своє прагнення підтримувати мир і безпеку в усьому
регіоні, її політика прогнозованіша і може в цілому відповідати національним інтересам
Туреччини.

Іншою причиною особливої зацікавленості Туреччини у своїх північних сусідах є
тюркський, а щодо України конкретно – кримськотатарський чинник. У Криму проживають, як
відзначив турецький президент, «наші брати». Туреччина вважає своїм обов’язком і
обов’язком інших держав надати їм допомогу.

Турецька сторона з вдячністю відзначила зусилля уряду України щодо повернення
кримських татар на їхню історичну батьківщину і висловила готовність сприяти розв’язанню



їхніх житлових проблем. Помітна тенденція активізації економічної та гуманітарної
діяльності турецьких організацій і фірм на півострові.

Отже, Туреччина є ключовою державою для України, оскільки через неї йдуть
найзручніші транспортні шляхи в Середземноморський і Близькосхідний регіони. Мотиви для
зближення України з Туреччиною виглядають досить обґрунтованими: необхідність
забезпечення транспортування енергоносіїв через Україну, компліментарність економік,
співпраця в межах ЧЕС тощо. Розвиток партнерських відносин з Туреччиною, на яку нині
припадає близько половини всього обсягу торгівлі України з близькосхідними країнами, слід
вести переважно в межах двостороннього економічного співробітництва, або в межах системи
ЧЕС, уникаючи їхнього перетворення на стратегічний військово-політичний альянс.

Посилення уваги в зовнішній політиці Туреччини до Чорноморсько-Каспійського та
Центральноазійського регіонів, а також активізація політики співробітництва з державами
після 2002 р. пояснюється як історичними зв’язками, спорідненістю з більшістю країн на
ґрунті релігійного і тюркського чинників, зацікавленістю щодо диверсифікації джерел
надходження енергоносіїв, проникнення на ринки країн регіону, так і набуттям нового статусу
країни-посередника у розв’язанні регіональних конфліктів. Зазначений простір має дуже
великі запаси природних ресурсів і тут розташовані стратегічні транспортні коридори.
Туреччина посідає в цьому геополітичному просторі своє особливе місце, має власну систему
інтересів в умовах структурних змін на міжнародній арені.

Важливим елементом політики в регіоні є намагання об’єднати тюркомовні країни
регіону у Співдружність тюркомовних держав, яке підготує умови для економічної інтеграції й
дозволить їм виступати на міжнародній арені з єдиної позиції, зробити тюркське
співробітництво вагомим елементом зовнішньої політики, об’єднати зусилля тюркських
держав, общин і діаспор для укріплення своїх позицій у міжнародних організаціях для
ефективного протистояння намаганням ізолювати один від одного тюркомовні держави.

Енергетична сфера взаємодії є однією з головних у співробітництві з країнами
зазначеного простору. Туреччина перебуває в регіоні, де розташовано 70 % природних
енергоресурсів, і прагне стати вагомим чинником транспортування енергоресурсів до Європи,
а також забезпечити потреби в них на своєму внутрішньому ринку, що обумовлено також і
ситуацією, яка склалась у зв’язку з нинішньою енергетичною політикою Росії.

Про зацікавленість в енергоносіях Чорноморсько-Каспійського простору свідчить і
участь Туреччини в Бакинському енергетичному саміті, що пройшов 14 листопада 2008 р. На
цьому саміті були досягнуті домовленості щодо координації дій сторін для реалізації спільних
проектів, спрямованих на укріплення енергетичної безпеки Європи, передусім, проектів з
транзиту газу, з-поміж іншого, через території Грузії і Туреччини, включаючи інтерконнектор
Туреччина-Греція-Італія, Набукко.

Говорячи про безпеку транспортування енергоносіїв, слід згадати і про небезпеку
конфліктів, що виникають у країнах, через які проходять трубопроводи. Останнім прикладом
ситуації, що стала на перешкоді розвитку транспортних проектів, які проходять територією
Грузії, став серпневий (8.08.2008 р.) конфлікт на її території. Одним з ініціаторів плану виходу
з нього,  а також інших конфліктів на Кавказі,  стала Туреччина, запропонувавши Платформу
співробітництва й безпеки на Кавказі, або Кавказький пакт. Ця ініціатива, що носить
регіональний характер, є не тільки заявкою ТР на регіональне лідерство, а й можливістю стати
важливою ланкою міжнародної системи безпеки. Підтвердженням цьому стало обрання
Туреччини непостійним членом СБ ООН у 2008 р. (вперше з 1962 р.) та проведення під час І
Всесвітнього економічного форуму по Європі та Центральній Азії засідання „Туреччина –
регіональний лідер, з’єднувальна ланка між Європою, Азією та Близьким Сходом”.

Потрібно відзначити, що протягом 2002–2008 рр. Туреччина активно перебирає на себе
роль країни-посередниці при розв’язанні регіональних конфліктів на теренах Чорноморсько-
Каспійсько-Близькосхідного регіону. Як відзначається в доповіді з прогресу ТР у процесі
здійснення реформ на шляху вступу до Євросоюзу, значення Туреччини в забезпеченні
регіональної безпеки й запобіганні конфліктів на Кавказі зросло. Туреччина відіграє
конструктивну роль на Кавказі та на Близькому і Середньому Сході, виступивши з ініціативою
створення Кавказької платформи співробітництва, є посередником у мирних перемовинах між
Ізраїлем і Палестиною, Ізраїлем і Сирією і розпочала діалог з Вірменією.



Україна у зовнішній політиці Туреччини не посідає нині вагоме місце, як це було
протягом 1980-1990 рр., на відміну від співробітництва з Російською Федерацією. Цьому
сприяло значне зниження активності нашої країни щодо відносин з цим вагомим регіональним
гравцем і переорієнтація ТР на РФ [11].

Кроком до переведення на новий конструктивний рівень двосторонніх відносин став
офіційний візит Президента України В.А. Ющенка, який відбувся 27–28 жовтня 2008 р. У
цілому цей візит підтвердив зростання позитивного потенціалу українсько-турецького
співробітництва. Водночас він також засвідчив, що деякі перспективні напрями українсько-
турецької співпраці, наприклад, на Близькому і Середньому Сході, ще не отримали належної
уваги.
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Статья посвящена анализу внешнеполитических приоритетов Турции в условиях
кризиса биполярной системы международных отношений. Большое внимание уделено
историко-политическим условиям формирования современной внешней политики Турции.
Определено место Турции в системе геополитических координат. Особенное значение уделено
анализу векторов внешней политики государства. Характеризируется деятельность Турции
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на европейском и евроатлантическом направлениях. Очерчены перспективы сотрудничества
Турции с тюркоязычными государствами. Рассмотрены направления двухстороннего
турецко-украинского сотрудничества.

Ключевые слова: внешняя политика, геополитика, концепция, геостратегия, Туран,
пантюркизм, нефтепроводы, безопасность.

The article is devoted to Turkish foreign policy analysis in the modern system of international
relations. The great attention is paid to historical and political conditions of creation of the Turkish
modern foreign policy. The place of the state in the system of geopolitical coordinates is determined.
The main vectors of the state foreign policy are analyzed in the article. The Turkish activity in
European and Euro-Atlantic policy are characterized. The prospects of Turkish-speaking countries
cooperation are determined. The Turkey-Ukrainian bilateral relations in different spheres were
considered.

Key words: foreign policy, geopolitics, conception, geostrategic, Turan, Pan-Turkism, oil
pipelines, security.


