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автор статті досліджує політико-правові основи відносин україни та країн північної африки, аналізує 
двосторонні акти про встановлення дипломатичних відносин з такими країнами як алжир, Єгипет, лівія, 
королівство Марокко, а також робить висновки про перспективи розвитку дипломатичних відносин укра-
їни та країн північної африки.
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постановка проблеми. розбудову партнер-
ства з африканськими країнами незалеж-

на україна розпочала не з чистого аркушу, а ма-
ючи істотний досвід попередніх контактів урСр. 
радянська україна приймала активну участь 
у розбудові двосторонніх відносин СрСр з Єгип-
том, тунісом, лівією, Суданом, що було перш за 
все зумовлено політичними та геостратегічними 
цілями керівництва радянського Союзу. знач-
на кількість таких контактів була використана 
офіційним києвом при виробленні стратегії про-
никнення в африку у реаліях нової світобудови. 
політична співпраця – один із основних напрям-
ків міжнародного співробітництва. налагоджен-
ня політичних взаємозв’язків і підписання низ-
ки договорів та угод – шлях до міцної дружби 
та взаємодопомоги. 

Аналіз досліджень та публікацій. досліджен-
ню питання відносин україни та країн північ-
ної африки присвячені праці таких українських 
науковців як т. анакіної, о. Біленького, в. Бон-
даренко, і. Бураківського, д. вітра, в. власова, 
о. коломієць, в. копійки, М. кулінич, п. луци-
шина, в. Манжоли, в. Мартинюка, е. Молча-
нова, і. пасічника, а. поручника, о. руденко, 
п. Саблук, о. Сушка, н. татаренко, С. федонюка, 
в. халаджи, л. чекаленко, а. черепа, в. чужи-
кова, н. яковенко й інших. 

Метою статті є дослідження й аналіз політи-
ко-правових основ відносин україни та північно-
африканських країн.

Виклад основного матеріалу. новий етап роз-
витку відносин україни з країнами північної 
африки розпочався після здобуття україною не-
залежності. північно-африканські країни (лівія, 
туніська республіка, алжирська народна демо-
кратична республіка (далі за текстом – андр), 
королівство Марокко) були одними з небагатьох 
країн, які ще 1991 року визнали її незалежність – 
24 грудня 1991 року, 25 грудня 1991 року, 27 груд-
ня 1991 року, 30 грудня 1991 року відповідно. 
арабська республіка Єгипет (далі за текстом – 
арЄ) та Судан офіційно визнали незалежність 
україни 3 січня 1992 року та 25 квітня 1992 року.

дипломатичні відносини між україною 
та Єгиптом, лівією, Суданом, королівством Ма-
рокко, тунісом, андр було встановлено 25 січ-
ня, 17 березня, 25 квітня, 22 червня, 24 червня, 
20 серпня 1992 року відповідно. згідно аналізу 
двосторонніх актів про встановлення диплома-
тичних відносин з країнами північної африки 
україна та такі країни як алжир, Єгипет, лівія, 

королівство Марокко домовилися встановити ди-
пломатичні відносини на рівні посольств.

так, 16 листопада 1992 р. вірчі грамоти пре-
зиденту україни вручив перший посол алжиру 
в нашій країні Бельрамуль камерзерман. у свою 
чергу посольство україни в алжирі було від-
крито у листопаді 1999 р. україна стала одні-
єю з перших держав колишнього СрСр, де було 
відкрите дипломатичне представництво арЄ – 
у травні 1993 року. офіційне відкриття україн-
ського посольства в каїрі відбулось 1 вересня 
1993 року. з 1993 року в києві функціонує по-
сольство лівії в україні. у листопаді 1999 року 
було започатковано діяльність посольства укра-
їни в лівії. посольство україни в Марокко розпо-
чало роботу в листопаді 2000 року, а посольство 
Марокко в україні – у липні 2000 року.

Щодо дипломатичних відносин з тунісом 
вато відмітити, що 11 жовтня 1993 року почало 
функціонувати посольство тунiської республіки 
в україні. 24 червня 1997 року було оголошено 
про рішення уряду туніської республіки закри-
ти посольство у києві з фінансових міркувань. 
наразі україна відноситься до зони відповідаль-
ності посольства туніської республіки в респу-
бліці польща (переведено з сфери відповідаль-
ності посольства тунісу в російської федерації 
з грудня 2015 року, посол тунісу в польщі на 
даний час не акредитований в україні за су-
місництвом). в свою чергу, посольство украї-
ни в туніській республіці діє з вересня 1996 р. 
19 березня 2015 року посла україни в державі 
лівія М.в. нагорного призначено послом украї-
ни в туніській республіці за сумісництвом. у лю-
тому 2015 р. посольства україни в лівії передис-
локовано до тунісу.

двосторонні відносини між україною 
та Суданом помітно активізувались тільки піс-
ля досягнення миру у багаторічній війні. у квітні 
2002 року вперше було призначено посла укра-
їни в республіці Судан за сумісництвом (з рези-
денцією в каїрі). посольство Судану в україні 
відкрито в 2013 році.

україна в 2015–2017 роках мала найбільш тіс-
ні економічні взаємовідносини з такими трьома 
найбільшими торгівельними партнерами україни: 
Єгипет (54% або 2,08 млрд дол.), туніс (8,8% або 
333,5 млн. дол.) та алжир (5,4% або 200,6 млн. дол.). 
обсяг експорту до інших країн є незначним і ста-
новить близько 1 % обсягу всього африканського 
експорту. зазначені здобутки в торгово-економіч-
них взаємовідносинах тісно пов’язані з формуван-
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ням договірно-правової бази двосторонніх відно-
син україни з країнами північної африки [6].

враховуючи тісні економічні зв’язки між північ-
но-африканськими державами договірно-правова 
база відносин україни з Єгиптом, алжиром, ту-
нісом, лівією та королівством Марокко є подібною 
за своїм змістом. в основі договірної бази лежать:

– міждержавні двосторонні угоди (наприклад, 
угоди про уникнення подвійного оподаткування 
та запобігання податковим ухиленням стосовно 
податків на доходи, про безвізові поїздки гро-
мадян, які користуються службовими та дипло-
матичними паспортами, про правову допомогу 
в цивільних і кримінальних справах, передачу 
засуджених осіб та інші);

– міжурядові угоди (наприклад, про торго-
вельно-економічне співробітництво, про культурне 
співробітництво, про сприяння та взаємний захист 
інвестицій, про повітряне сполучення, про взаємне 
визнання документів про освіту і наукові ступені, 
про морське торговельне судноплавство та інші);

– міжвідомчі угоди (наприклад, про співробіт-
ництво в галузі медицини і охорони здоров’я між 
міністерствами охорони здоров’я, про співробіт-
ництво між державними комітетами телебачен-
ня і радіомовлення, про співробітництво в галузі 
карантину рослин між аграрними міністерства-
ми, про взаєморозуміння у сфері стандартизації 
та метрології тощо).

Стан договірно-правової бази відносин України 
з країнами Північної Африки станом  

на 01.01.2018 року
міждержавні 

угоди
міжурядові 

угоди
міжвідомчі 

угоди
україна  

та Єгипет 6 10 13

україна  
та лівія 10 12 8

україна  
та алжир 1 3 11

україна  
та туніс 2 7 6

україна та 
королівство 

Марокко
0 9 6

україна  
та Судан 0 0 0

зміст зазначених двосторонніх угод можливо 
розглянути на прикладі договірно-правової бази 
відносин україни та тунісу, яку складають 15 дво-
сторонніх угод (2 – міждержавні, 7 – міжурядові, 
6 – міжвідомчі), які були укладені від дня встанов-
лення дипломатичних відносин між обома країнами.

процес підписання двосторонніх домовленостей 
був довгим, проте перспективним, на сьогоднішній 
день можна виділити ряд угод і протоколів, а саме:
•	 Протокол	 про	 встановлення	 диплома-

тичних відносин між україною та туніською 
республікою, 24 червня 1992 р., київ. зокрема, 
у протоколі зазначалося: “уряд україни і уряд 
туніської республіки, бажаючи розвивати друж-
ні відносини і співробітництво в політичній, торгі-
вельній, науковій, культурній та соціальній сфе-
рах, вирішили, згідно з положеннями віденської 
конвенції про дипломатичні зносини 1961 року, 
встановити дипломатичні відносини на рівні по-

сольств із моменту підписання цього протоколу. 
обидві Сторони впевнені, що встановлення ди-
пломатичних відносин між україною і тунісом 
відповідає інтересам обох країн та сприятиме 
зміцненню міжнародного співробітництва, миру 
і безпеки в усьому світі”.
•	 Протокол	щодо	політичних	консультацій	

між Міністерством закордонних справ украї-
ни та Міністерством закордонних справ туні-
су, 18 лютого 1993 р., туніс. у документі чітко 
окреслено основні мотиви проведення політич-
них консультацій між україною і туніською рес-
публікою, що забезпечувало б та задовольняло 
інтереси обох держав. зокрема, було встановлено 
домовленість про необхідність:

1) проводити регулярні політичні консультації 
на рівні Міністерств закордонних Справ із метою 
аналізу розвитку двосторонніх відносин, а також 
обміну думками щодо регіональних і міжнародних 
проблем, що становлять обопільний інтерес.

2) визначати за взаємною згодою рівень, по-
рядок денний та місце проведення консультацій.

3) проводити консультації по черзі в столицях 
обох країн, а також під час чергових сесій Гене-
ральної асамблеї організації об’єднаних націй.
•	 Угода	про	розвиток	економічного	і	техніч-

ного співробітництва між урядом україни і уря-
дом туніської республіки у галузі гідротехнічно-
го будівництва, від 07 грудня 1993 року. згідно 
змісту зазначеної угоди уряд україни вислов-
лює згоду на надання уряду туніської республі-
ки технічної допомоги:

а) у проектуванні та будівництві першочерго-
вих об'єктів – гребель, водоводів;

б) у роботах по реактуалізації тео викорис-
тання стоку річок крайної півночі тунісу (київ, 
1982 р.), експлуатації та спостереженню за тех-
нічним станом гребель, побудованих за проекта-
ми українських фахівців. 
•	 Угода	 між	 Урядом	 України	 та	 Урядом	

туніської республіки про торговельно-економіч-
не співробітництво, від 07 грудня 1993 року. від-
повідно до змісту угоди договірні сторони вжи-
ватимуть всіх необхідних заходів для підтримки 
та стабільного розвитку торговельно-економіч-
них відносин між двома країнами та створять 
для цього сприятливі умови.
•	 Угода	 про	 науково-технічне	 співробіт-

ництво між урядом україни і урядом туніської 
республіки, від 07 грудня 1993 року. згідно зміс-
ту зазначеної угоди договірні сторони зміцнюють 
і розвивають співробітництво в сфері науки і тех-
нологій між обома державами на основі рівності 
і взаємної вигоди згідно з положеннями цієї угоди.
•	 Угода	 про	 співробітництво	між	Торгово-

промисловою палатою україни і Спілкою під-
приємців і комерсантів тунісу, від 07 грудня 
1993 року. відповідно до змісту угоди на основі 
принципів рівноправності і взаємовигоди, а та-
кож у відповідності з законодавством обох країн 
та угодами, що діють між ними, сторони сприя-
тимуть та заохочуватимуть до дій, що направ-
леніна розвиток торгового обміну і економічного 
співробітництва, які включатимуть здійснення 
інвестицій. створення спільних підприємств, при-
діляючи особливу увагу розвитку ділових кон-
тактів між малими та середніми підприємствами 
україни і туніської республіки. 
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•	 	 Угода	 про	 науково-технічне	 співробіт-

ництво між урядом україни і урядом туніської 
республіки від 07 грудня 1993 року. згідно зміс-
ту зазначеної угоди договірні сторони зміцнюють 
і розвивають співробітництво в сфері науки тех-
нологій між обома державами на основі рівності 
і взаємної вигоди згідно з положеннями цієї уго-
ди. договірні сторони будуть сприяти розвитку 
співробітництва, що включає такі форми:

а) виконання спільних науково-дослідницьких 
проектів, обмін їх результатами, а також вчени-
ми і спеціалістами, що беруть участь в реалізації 
цих проектів;

б) проведення спільних наукових конферен-
цій, семінарів, виставок та інших заходів, а та-
кож організація курсів навчання та стажування;

в) обмін науковою, науково-технічною інфор-
мацією та документацією;

г) створення спільних науково-технічних цен-
трів і творчих колективів.
•	 Угода	 між	 Урядом	 України	 та	 Урядом	

туніської республіки про розвиток економічного 
і технічного співробітництва у галузі водного гос-
подарства від 07 грудня 1993 року. відповідно до 
змісту угоди сторони співпрацюватимуть в галузі 
гідротехнічного будівництва та водного господар-
ства, у виконанні проектно-вишукувальних робіт 
для створення іригаційних ділянок, застосуванні 
водозберігаючих технологій, бурінні свердловин 
на воду, проведенні гідрогеологічних досліджень 
для визначення водоносних горизонтів, дослі-
дженні механічного складу грунтів, оцінці якос-
ті води, штучному відновленні підземних вод. 
конкретні форми технічної допомоги визначати-
муться сторонами за взаємною згодою. 
•	 Угода	 між	 Урядом	 України	 та	 Урядом	

туніської республіки про регулярне повітря-
не сполучення від 07 грудня 1993 року. згідно 
змісту зазначеної угоди договірні сторони будучи 
учасниками конвенції про міжнародну цивільну 
авіацію, відкритої для підписання в м. чика-
го 7 грудня 1944 року,бажаючи укласти угоду 
з метою встановлення регулярного повітряно-
го сполучення між їх відповідними територіями 
та за їх межами,погодились про те, що кожна 
договірна сторона надає іншій договірній стороні 
права, вказані в цій угоді, з метою встановлення 
регулярних міжнародних повітряних сполучень 
по маршрутах, вказаних у додатку до неї (надалі 
іменуються відповідно «договірні лінії» та «вста-
новлені маршрути»).

крім того, 07 грудня 1993 року було підпи-
сано декларацію про принципи відносин дружби 
і співробітництва між україною і туніською рес-
публікою, згідно змісту якої сторонами, прагнучи 
розширювати співробітництво і зміцнювати від-
носини дружби на засадах взаємної поваги, суве-
ренної рівності, територіальної цілісності та не-
втручання у внутрішні справи згідно з цілями 
і принципами Статуту організації об'єднаних 
націй і нормами міжнародного права, будучи 
переконані, що зміцнення стосунків і розвиток 
співробітництва між двома країнами відповіда-
тиме інтересам їх народів і служитиме справі 
миру і міжнародної безпеки, домовились про те, 
що розвиватимуть співробітництво в політичній, 
економічній, культурній, науковій галузях на 
основі вищезазначених принципів. 

•	 Угода	про	співробітництво	в	сфері	туриз-
му між державним комітетом україни по туриз-
му та Міністерством по туризму і ремісництву 
туніської республіки від 07 квітня 1995 року. 
відповідно до зазначеної угоди сторони сприя-
тимуть розвитку і зміцненню ділового співробіт-
ництва між організаціями двох держав, які діють 
в сфері міжнародного туризму, з метою взаєм-
ного ознайомлення з досвідом в галузі соціаль-
но-економічного розвитку, наук та культури, а 
також історичними пам'ятками, туристичними 
та природними цінностями, культурними та іс-
торичними традиціями народів своїх держав.
•	Угода	про	співробітництво	між	Українською	

спілкою промисловців і підприємців та тунісь-
кою спілкою промисловості, торгівлі та ремісни-
цтва від 10 жовтня 1997 р. 
•	Угода	 між	Державним	 комітетом	України	

з питань технічного регулювання та споживчої 
політики і національним інститутом стандарти-
зації та промислової власності туніської респу-
бліки про співробітництво у сфері стандартизації 
та оцінки відповідності від 19 червня 2008 року. 
відповідно до зазначеної угоди сторони сприя-
тимуть розвитку та розширенню співробітни-
цтва у проведенні спільних робіт зі стандартиза-
ції та оцінки відповідності на основі додаткових 
угод, протоколів і програм, які передбачають:

– забезпечення гармонізації національних 
стандартів з міжнародними і європейськими 
стандартами для сприяння розвитку науково-
технічного співробітництва та подолання техніч-
них бар'єрів у двосторонній торгівлі;

– сприяння встановленню і розвитку пря-
мих зв'язків між науково-дослідними інститута-
ми стандартизації та органами з оцінки відповід-
ності обох Сторін; 

– проведення підготовчих робіт, відповідно 
до компетенції сторін, щодо взаємного визнання 
результатів робіт з оцінки відповідності на основі 
відповідних міжнародних стандартів. 
•	Угода	між	Урядом	України	та	Урядом	Ту-

ніської республіки про взаємне скасування візо-
вого режиму для пред'явників дипломатичних, 
службових та спеціальних паспортів від 29 лис-
топада 2014 року. згідно змісту зазначеної уго-
ди уряд україни та уряд туніської республіки, 
бажаючи поглибити двостороннє співробітництво 
та спростити режим поїздок громадян обох дер-
жав відповідно до принципу взаємності та рівно-
сті, домовилися про умови, за яких Громадяни 
держави однієї із договірних сторін, які корис-
туються дійсними дипломатичними, службовими 
або спеціальними паспортами, можуть в'їжджати, 
проїжджати транзитом та виїжджати з території 
держави іншої договірної сторони без віз.

на сьогодні правова база україни та Єгипту 
є однією з найбільших серед інших арабських 
країн-партнерів нашої держави – 29 двосторон-
ніх угод (6 – міждержавні, 10 – міжурядові, 13 – 
міжвідомчі).

в цілому розбудова правової бази двосторон-
нього співробітництва проходить успішно. водно-
час у зазначеній сфері протягом тривалого часу 
залишаються «традиційні» проблемні питання. 
Серед них повільне погодження проектів двосто-
ронніх угод відповідними державними органами 
обох країн. так, проект угоди про взаємну охо-
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рону державних і міждержавних таємниць пере-
буває на розгляді єгипетської сторони з лютого 
1998 р., угоди про військово-технічне співробіт-
ництво – з листопада 1997 р. за інформацією 
МзС Єгипту, документи занадто довго розгляда-
ються Міністерством оборони арЄ, яке просто не 
реагує на численні запити та нагадування.

зазначені проблеми постійно піднімаються під 
час зустрічей на різних рівнях із представниками 
МзС і відповідних відомств Єгипту, в тому числі 
у ході візитів офіційних делегацій. проте, незва-
жаючи на здійснювані заходи, розгляд зазначе-
них питань набуває довготривалого характеру.

у цілому, незважаючи на наявність окре-
мих проблем, напрацьований потенціал створює 
сприятливе підґрунтя для подальшого розши-
рення правової бази двосторонніх відносин між 
україною та Єгиптом, що відповідно стимулюва-
тиме більш успішну реалізацію взаємовигідного 
співробітництва в усіх сферах.

договірно-правова база співробітництва між 
україною та республікою Судан перебуває на 
стадії формування. на даний час спеціалісти 
готують низку угод (9 проектів), які будуть ре-
гулювати відносини двох країн в інвестиційній, 
торговельно-економічній та сільськогосподар-
ській сферах.

українська та суданська стороні парафували 
проект угоди між кабінетом Міністрів украї-
ни та урядом республіки Судан про сприяння 
та взаємний захист інвестицій. Готуються до під-
писання також документи, які сприятимуть роз-
витку співробітництва у галузі охорони здоров’я, 
культури та науки. крім цього, міністерства вну-
трішніх справ україни та Судану розглядають 
можливість підписання меморандуму про співро-
бітництво.

Базові підходи до розвитку відносин украї-
ни з країнами африки закладено в головних 
завданнях зовнішньополітичної стратегії нашої 
держави, які полягають у її входженні у світові 
політичні, економічні та інші процеси як учасни-
ці нової глобальної системи міжнародних відно-
син. важливість африканського континенту для 
україни зумовлюється тим, що завдяки вагомо-
му представництву в міжнародних організаціях 
ці держави здобули вагомий вплив на світовій 
арені [10, с. 326], а тому, як зазначає о. івченко, 
африканський напрям надзвичайно перспектив-
ний для української держави [5, с. 545].

«українська криза» створила підґрунтя для 
того, щоб, як зазначив міністр закордонних 
справ україни п. клімкін, україна надала ім-
пульсу відносинам з державами африки. такий 
висновок був зроблений в контексті перебування 
з дводенним візитом у столиці Сенегалу – да-
карі у рамках участі в 15-му Саміті Міжнарод-
ної організації франкофонії, в якій україна має 
статус спостерігача [9]. важливість для україни 
підтримання міжнародних відносин з африкан-
ськими державами у сучасних умовах підкрес-
лює і колишній президент україни в. Ющенко, 
який в одному з інтерв’ю зазначив: «Ми могли б 
грати важливу роль в африці. у нас є багато що 
запропонувати один одному» [1].

Саме прагматизація взаємовідносин і зігра-
ла ключову роль у формуванні зовнішньополі-
тичних позицій держав північної африки щодо 

подій, які відбуваються в криму та на Сході 
україни. варто відзначити, що індикаторами цих 
позицій стали не тільки офіційні заяви посадов-
ців окремих африканських держав, але й заяви 
у рамках міжнародних організацій (до прикладу, 
позиції африканських держав-непостійних чле-
нів ради Безпеки оон) та голосування щодо ре-
золюцій на Генеральній асамблеї оон (до при-
кладу, резолюції 68/262 від 27 березня 2014 р. 
щодо територіальної цілісності україни). у цьо-
му контексті варто розглянути особливості цих 
зовнішньополітичних позицій держав та визна-
чити можливі фактори, що визначають характер 
таких позицій.

о. ярошко справедливо відзначає, що всту-
паючи у дво– і багатосторонні відносини, афри-
канські країни прагнуть забезпечити національні 
інтереси, пріоритети яких визначаються їхніми 
соціально-економічними, політичними та куль-
турними особливостями і покликані забезпечу-
вати безпеку, в тому числі суверенітет і тери-
торіальну цілісність та сприяти національному 
розвитку [11].

за результатами голосування резолюції 
68/262 від 27 березня 2014 р. щодо територіаль-
ної цілісності україни:

–  «за» відповідну резолюцію проголосува-
ли 100 країн-членів оон, включаючи авторів по-
станови, у тому числі лівія та туніс;

– «проти» проголосували 11 країн, у тому 
числі Судан;

– 58 країн-членів оон на чолі з китаєм 
утримались під час голосування, у тому числі 
алжир, Єгипет. відсутніми на голосуванні були 
в тому числі представники королівства Марокко.

чітким сигналом підтримки тунісом та ліві-
єю державного суверенітету та територіальної 
цілісності україни у межах визнаних міжнарод-
ною спільнотою кордонів стало голосування на 
підтримку резолюції Га оон «територіальна 
цілісність україни» від 27.03.2014 р., якою не ви-
знається анексія автономної республіки крим 
російською федерацією. туніс та лівія стали од-
ними з небагатьох арабських країн, які підтри-
мали згадану резолюцію Га оон.

причинами голосування «проти» Суданом мо-
жуть бути ціла низка власних претензій до світо-
вого співтовариства, що значною мірою вплинуло 
на їхнє сприйняття ситуації в україні, у тому 
числі наявність затяжного військового конфлік-
ту. невирішений територіальний конфлікт влас-
тивий і Судану. він виник у 2012 року після су-
веренізації південного Судану та набув форми 
військового протистояння, в результаті якого за-
гинуло 1,5 тис. громадян [8].

Висновки. таким чином, у ході розвитку ди-
пломатичних відносин україни та країн північної 
африки проводиться розбудова договірно-право-
вої бази двосторонніх відносин україни з країна-
ми африканського Магрибу й арабською респу-
блікою Єгипет, що є одним із головних напрямків 
роботи посольств зазначених країн. у цьому 
контексті підтримуються постійні зв’язки з пред-
ставниками профільних міністерств і відомств 
країни перебування. Співробітники посольств за-
лучаються до організації як міжурядових зустрі-
чей так і до міжвідомчих візитів представників 
та делегацій. 
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Аннотация
автор статьи исследует политико-правовые основы отношений украины и стран Северной африки, 
анализирует двусторонние акты об установлении дипломатических отношений с такими странами как 
алжир, египет, ливия, королевство Марокко, а также делает выводы о перспективах развития ди-
пломатических отношений украины и стран Северной африки.
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summary
the author examines the political and legal foundations of relations between ukraine and the countries 
of north africa, analyzes bilateral acts on establishment of diplomatic relations with such countries as 
algeria, egypt, libya, the Kingdom of Morocco, and also makes conclusions about the prospects of deve-
lopment of diplomatic relations between ukraine and the countries of north africa.
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