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Анотація 
Стаття присвячена розгляду процесу становлення й розвитку Туркменістану на 

міжнародній арені, реальному потенціалу відносин між країнами в політичній, економічній, 
дипломатичних сферах та перспективі подальшого розвитку цих відносин. Автор аналізує 
рівень міждержавних відносин і визначає доволі цікаві і перспективні напрями їхнього 
поглиблення.  
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Abstract 

The article is devoted to becoming and development of Turkmenistan in the international 
arena, to the real potential of relations between countries in political, economic, diplomatic spheres 
and prospect of further development of these relations. The authors analysed the level of 
intergovernmental relations and determined interesting and perspective directions of their sufficient 
deepening.  
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Особливу увагу Україна приділяє відносинам з Республікою 

Туркменістан, оскільки в них закладено низку стратегічних важелів. 
Варто зазначити, що засадничими принципами діяльності на 

міжнародній арені керівництво Туркменістану проголосило, що держава 
рішуче виступає за утвердження на міжнародній арені принципів 
рівноправності, не втручання у внутрішні справи інших держав, а також 
поваги суверенітету права вибору власного шляху розвитку.  

Міжнародна конференція «Нейтралітет Туркменістану і міжнародні 
відносини в Азії», що відбулася у вересні 1995 року в Ашгабаті, у 
підсумковій резолюції висловилася за внесення до порядку денного 
чергової сесії Генеральної Асамблеї ООН питання про офіційне 
міжнародно-правове визнання нейтрального статусу Туркменістану [4]. 
Згодом у російській газеті «Деловой мир» була опублікована стаття 
С. Ніязова, у якій він викладав основні теоретичні положення і практичні 
висновки стосовно одержання Туркменістаном статусу нейтральної 
держави. Ці висновки зводилися до наступного: нейтралітет − це 
особлива відповідальність, яку Туркменістан бере на себе; постійний 
нейтралітет − це постійний політичний суверенітет і постійна політична 
незалежність; незалежний Туркменістан будує свою політику строго на 
основі власних рішень і власного бачення проблем; туркменський народ 
схвалює миротворчий курс держави на шляху його інтеграції у світову 
спільноту; нейтральний Туркменістан, розташований на перетині 
євразійський шляхів, який поєднує в собі культурну й духовну близькість 
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до ісламського світу й одночасно дотримується світськості та демократії 
як моделі свого розвитку, об'єктивно покликаний відігравати важливу 
роль у налагодженні зв'язків між Сходом і Заходом, у зміцненні миру в 
середньоазійському регіоні [3, с. 37]. 

На зустрічі глав держав і урядів країн-учасниць Руху неприєднання, 
що відбулася в Колумбії, загальна резолюція була доповнена пунктом 
про підтримку нейтрального статусу Туркменістану. 

Таким чином, міжнародна спільнота, ознайомившись з пропозицією 
Туркменістану про визнання його як країни з нейтральним статусом, 
підтримала цю ідею. Чотирирічна наполеглива робота керівництва 
Туркменістану дала позитивні результати: 12 грудня 1995 року 
Генеральна Асамблея ООН ухвалила Резолюцію 50/80 під назвою 
«Постійний нейтралітет Туркменістану». В ній говорилося, що 
Організація Об'єднаних Націй визнає і підтримує проголошений 
Туркменістаном статус постійного нейтралітету. Відтак Туркменістан 
став першою державою у світі, чий нейтральний статус визнала світова 
спільнота в особі ООН [2]. 

«Озброївшись» нейтралітетом, Туркменістан став позаблоковою 
державою, яка не має жорстких зобов'язань, що передбачають 
колективну відповідальність; не бере участі у війнах і військових 
конфліктах; не має ядерної, хімічної та інших видів зброї масового 
ураження; не розміщує на своїй території військові бази інших держав. 
Це забезпечує йому широкі можливості для стабільного економічного 
розвитку, що є основою вирішення важливих внутрішньополітичних 
завдань. 

Нинішній стан Туркменістану поки що не має історичних і політичних 
аналогів − його визнала міжнародна організація, підтримала світова 
спільнота. Туркменістан підтримує нині дипломатичні відносини з 122 
державами світу, є членом понад 40 міжнародних організацій. Новий 
президент Туркменістану Г. Бердимухамедов неодноразово заявляв, що 
його країна «буде наполегливо й послідовно продовжувати 
зовнішньополітичний курс» [3, с. 87]. 

Керівництво країни розвиває двосторонні відносини як з 
Афганістаном, Іраном, Туреччиною, так із Україною, Білоруссю, Росією і 
США. Основним зовнішньополітичним і торговельним партнером 
Туркменістану традиційно є Росія. Пріоритетними для себе Туркменістан 
вважає також відносини з Узбекистаном, Казахстаном, Іраном, 
Туреччиною, США, які презентують його інтереси на Заході, Францією, 
Індією та Китаєм [2]. 

На відміну від інших територій пострадянського простору обсяг 
зовнішньоторговельного обороту знизився найменше. Це пов'язано з 
стійким попитом на природний газ, бавовну-волокно, вироби народних 
промислів. У Туркменістан надходять кредити з різних держав під певні 
проекти (соціальна інфраструктура, підприємства «верхніх поверхів» 
технологічних ланок, найновіші проекти освоєння шельфу). Провідний 
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партнер Туркменістану − Росія. Близько 15% будівельних робіт у 
Туркменістані здійснюється з участю російського капіталу [2]. 

Останнім часом спостерігається помітна активізація туркменської 
дипломатії на західному та азіатському напрямах і охолодження − на 
російському. Активна позиція багатовекторності підкріплюється низкою 
договорів та угод, зокрема зовнішньоекономічного характеру. 
Найважливішими з-поміж них є Угода про подальший розвиток 
міждержавних відносин з Україною, аналогічні документи підписані з 
Іраном та Афганістаном [4]. 

Необхідно передбачити наявність офіційного дипломатичного 
напряму, де використовуються традиційні дипломатичні кошти 
(переговори офіційних державних делегацій, укладання договорів, 
підготовка і прийняття інших політико-дипломатичних документів, 
налагодження ефективнішої роботи офіційних представництв 
Туркменістану) у зарубіжних державах СНД і міжнародних організаціях. 

Дипломатичні відносини між Україною і Туркменістаном були 
започатковані 10 жовтня 1992 р. під час візиту Президента України 
Леоніда  Кравчука до Ашгабату. Тоді ж укладено Договір про дружбу і 
співробітництво між країнами. Більшість з підписаних угод і протоколів 
мали короткотермінову дію і розраховувалися на один − два роки, 
торкалися переважно питань поставок туркменського газу в Україну та 
розрахунків за нього. У листопаді 1994 р. під час візиту Президента 
України до Туркменістану було підписано кілька міжурядових угод, 
зокрема про вільну торгівлю, виробничу кооперацію, відкриття посольств 
тощо. Наступного року під час візиту в Україну Президента 
Туркменістану С. Ніязова обговорювалося питання про постачання газу в 
Україну [3, с. 112]. 

Відносно самостійна група напрямів зовнішньої політики 
Туркменістану визначається в залежності від характеру коштів, що 
використовуються у взаємовідносинах з іншими державами. 

Необхідно передбачити наявність офіційного дипломатичного 
напряму, де використовуються традиційні дипломатичні кошти 
(переговори офіційних державних делегацій, висновок договорів, 
підготовка і прийняття інших політико-дипломатичних документів, 
налагодження ефективної роботи офіційних представництв 
Туркменістану в зарубіжних державах і міжнародних організаціях). 

Крім офіційного повинні реалізовуватися і інші напрями, які 
доповнюють перше, або як би прокладають йому дорогу. Очевидно, що в 
цьому випадку задіються не тільки офіційні канали, але і представники 
засобів масової інформації, ділових кіл, творча інтелігенція, окремі 
відомства і фахівці. Вказані напрями пов'язані, наприклад, з 
формуванням громадської думки всередині країни і за її межами з 
приводу тих або інакших зовнішньополітичних заходів. 

Неофіційні канали зовнішньої політики Туркменістану не можна 
недооцінювати. Вони можуть бути ефективними (а іноді і єдино 
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можливими) в розв'язанні такої, наприклад, найгострішої для 
Центральної Азії проблеми, як боротьба з наркобізнесом. Мабуть, важко 
обійтися тільки коштами офіційної дипломатії і в боротьбі з міжнародним 
тероризмом, міжнародною злочинністю, мафіозними структурами. 

Ряд напрямів зовнішньої політики може виділятися з урахуванням 
рівня задіяних в них технічних засобів (коштів зв'язку, масової 
комунікації, інформаційних технологій, транспорту і т. п.). 

Нарешті, в залежності від міри напруженості зовнішньополітичної 
обстановки, необхідності вдатися в непрямій або, в самому крайньому 
випадку, в прямій формі до силових коштів повинні реалізовуватися 
напрями зовнішньої політики Туркменістану, що забезпечують потреби 
його військового будівництва і можливого використання збройних сил. 

Взаємодіючи з навколишнім світом і використовуючи для цього ті 
або інакші кошти, держава може вдаватися до різних способів 
використання цих коштів. Відповідно, можуть видозмінюватися і напрями 
зовнішньої політики держави.  

Співпраця України і Туркменістану полягає у двосторонніх 
відносинах країн у 2014 р. відзначилися активними політичними 
контактами на вищому рівні: 4–5 лютого 2014 р. в Ашгабаті за 
результатами переговорів підписано Програму співробітництва між 
Міністерствами закордонних справ на 2014–2015 рр.; 6–7 червня 2014 р. 
глава зовнішньополітичного відомства Туркменістану Р. О. Мередов взяв 
участь в інавгурації Президента України П. О. Порошенка; 22 вересня 
2014 р. в рамках 69-ої сесії Генеральної Асамблеї ООН міністри 
закордонних справ обмінялися думками з широкого кола питань 
двостороннього співробітництва; 03 листопада 2014 р. під час візиту в 
Туркменістан Міністра закордонних справ України Павла Клімкіна за 
результатами переговорів з Президентом Туркменістану Гурбангули 
Бердимухамедовим, Міністром закордонних справ Туркменістану 
Рашидом Мередовим сторони дали високу оцінку рівню двосторонніх 
відносин і висловились за їх подальший розвиток [4]. 

Важливе значення Туркменістану в Центральноазіатському регіоні 
зумовлене його геополітичним положенням та значним сировинним 
потенціалом. Країна широко використовує свої географічні переваги − 
розташування на перехресті транспортних шляхів між Європою і Азією. 
За обсягами паливних ресурсів країна посідає четверте місце в світі (і це 
при тому, що обстежено лише 30 % всієї території), що сприяє її 
просуванню до провідних постачальників нафти і газу на світові ринки. 
Роль Туркменістану у світовій економіці неухильно зростає [2]. 

На основі своєї політики постійного нейтралітету, Туркменістан не 
надає свої військові підрозділи або інфраструктуру в контексті операцій 
під керівництвом НАТО. Тим не менш, Туркменістан готовий внести свій 
вклад, на індивідуальній основі до випадків, які пов’язані з стихійним 
лихом, гуманітарних та пошуково-рятувальних операціях. 

Щороку, чиновники зі збройних сил Туркменістану беруть участь в 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
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заходах, які сприяють обміну знань та інформації, країн-членів НАТО. 
Тематика заходів охоплює контроль над озброєннями, роззброєння та 
нерозповсюдження, закон збройних конфліктів, а також курси, 
спрямовані на ознайомлення офіцерів з методами боротьби з 
тероризмом і питань незаконної торгівлі, зброєю у всіх її проявах, 
безпеки кордонів та контролю, планування оборонних бюджетів, мовної 
підготовки, медичного обслуговування та ін. [1]. 

Планування дій і робота з громадянами та координація ліквідації 
наслідків стихійних лих є ключовими напрямками співробітництва. 
Туркменістан нарощує свій потенціал громадянського реагування на 
природні та техногенні надзвичайні ситуації в консультаціях з 
союзниками. Також йде робота над підготовкою підрозділів 
Туркменістану внести свій вклад в міжнародні операції з надання 
надзвичайної допомоги. Це включає в себе процедури поновлення 
планування та методи організації для рятувальних операцій. НАТО та 
країни-партнери обмінюються необхідною інформацією та беруть 
активну участь у заходах планування цивільної оборони з метою оцінки 
ризиків і зниження уразливості цивільного населення по відношенню до 
тероризму та нападів із застосуванням хімічних, біологічних, 
радіологічних та ядерних засобів. Це включає розробку процедур 
врегулювання криз та активну участь у польових навчаннях. Союзники 
по НАТО та партнери виконують план дій з планування цивільної 
оборони, затверджений Головним комітетом з планування цивільної 
оборони. Зокрема, партнери приєднуються до заходів, що виконуються 
на рівні Головного комітету, його комісій та комітетів з питань 
планування, щоб продумати усілякі варіанти підтримки [1]. 

Співпраця між НАТО і Туркменістаном була започаткована у 1992 р., 
коли країна увійшла до складу Ради євроатлантичного партнерства 
(РЄП). Наступним етапом просування відносин стало приєднання 
Туркменістану до програми «Партнерство заради миру» у 1994 році. 
У 1995 р. Туркменістан і НАТО затвердили першу для країни 
Індивідуальну програму партнерства. У 2007 р. Президент Туркменістану 
К. Бердимухаммедов зустрівся у штаб-квартирі НАТО з Генеральним 
секретарем Альянсу Я. Схеффером. У 2007 р. Туркменістан прийняв у 
себе Мобільну групу інструкторів в рамках Експериментального проекту 
Ради Росія-НАТО з навчання військовослужбовців Афганістану і 
Центральної Азії методам антинаркотичної боротьби. Спеціальний 
представник Генерального секретаря НАТО по Кавказу і Центральній 
Азії посол Роберт Ф. Симмонс постійно веде політичний діалог на 
високому рівні з представниками влади Туркменістану. Військова 
доктрина, прийнята в кінці січня 2009 р., закріплює нейтральний статус 
держави і неприєднання Туркменістану до військових союзів і блоків, 
забороняє розміщувати на її території іноземні військові бази, отже 
обмежує можливості США і НАТО мати військову присутність в цій країні. 
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Офіційні представники ЗС Туркменістану навчались на різних курсах, 
організованих З 2002 р. між Туркменістаном і США діє угода про 
використання літаками військово-транспортної авіації США 
туркменського повітряного простору і міжнародного цивільного 
аеропорту в Ашхабаді для дозаправки літаків, що перевозять гуманітарні 
вантажі до Афганістану. Дана співпраця щорічно приносить туркменській 
казні від 8 до 12 млн. дол. США. Туркменський маршрут дає можливість 
доставляти вантажі в Афганістан наземним транспортом в обхід Росії – 
із Туреччини через Грузію і Азербайджан, далі поромом через Каспійське 
море до туркменського узбережжя і потім через Кушку на афганську 
територію [1]. 

Отже, авторитет туркменської держави на міжнародній арені прямо 
буде залежати від того, наскільки різноманіття практики його державно-
політичного життя відповідають сучасним цивілізованим уявленням. 
Абсолютно очевидно, що процес наближення до цих ідеалів не буде 
простим. Він багато в чому ускладнюється і має специфіку національно-
історичним самовизначенням Туркменістану, що продовжується. Крім 
того, в країні налічується могутня авторитарна політична традиція, 
зумовлена як радянським і пострадянським минулим Туркменістану, так і 
його приналежністю до визначеного  східному  типу політичного життя. 

Держава зацікавлена в розвиткові міжнародних торговельно-
економічних відносин. Водночас на шляху цього розвитку є як гальмівні 
чинники, так і певні суперечності. Серед них − недостатньо розвинута 
договірно-правова база міжнародних відносин; відсутність узгодженої 
програми економічного співробітництва; надмірно широка присутність 
посередницьких структур третіх країн у схемі постачання туркменського 
природного газу; наявність суперечностей між Росією і Туркменістаном 
щодо питань поставок туркменського газу на світові ринки. 
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