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Найважливішими з усього спектру двосторонніх відносин України та 

Республіки Білорусь є відносини в політичній сфері. Оскільки вони  визначають 

загальне тло стосунків між державами, то й потребують постійної уваги, 

прогнозування і передбачення розвитку. З моменту отримання в 1991 р. 

незалежності Україною та Республікою Білорусь політичні відносини між 

країнами не мали стабільної стратегії співробітництва й були хронічно 

залежними від зовнішніх обставин та процесів, що відбувалися в регіоні 

Східної Європи. Часом київ та Мінськ конкурували за позиції на міжнародній 

арені, кращі відносини з третіми країнами та міжнародними організаціями, 

часом намагалися шукати взаємовигідний компроміс і напрацьовували 

уніфіковані підходи до вирішення спільних проблем, а часом – доходили до 

стану «холодної війни» на ідеалістичному підґрунті.  

Офіційний діалог між Україною та Республікою Білорусь відбувався на 

основі сформованої політики протягом певного періоду незалежності держав, 

під впливом низки зовнішніх та внутрішньодержавних факторів. В той же час 

необхідно зазначити, що міждержавні відносини України та Республіки 

Білорусь у 90-х роках ХХ ст. будувались в умовах: недостатнього досвіду  

міжнародного співробітництва; різних точок зору на визначення пріоритетних 

напрямків зовнішньої політики; відсутності відповідного кадрового 

забезпечення та матеріально-технічної бази для вирішення 

зовнішньополітичних задач; початкової стадії формування законодавчої та 

договірно-правової бази в сфері міжнародних відносин [2, с. 37-48]. 

Саме в таких умовах започаткувалась співпраця України та Білорусі. 22 

грудня 1991 р. були встановлені дипломатичні відносини. 

У період 1994-2004 рр. політичний діалог України та Білорусі носив 

переважно стабільний характер без різких коливань на зовнішньополітичному 



напрямі. Україна підтримувала Білорусь, за виключенням оцінки результатів 

низки виборчих кампаній. Водночас є підстави стверджувати, що Україна в 

зовнішній політиці білорусі, як і Білорусь у зовнішній політиці України, 

займали вагомі позиції, хоч і конкурували в зовнішньому середовищі за 

отримання тих чи інших преференцій від Росії, а також країни рухалися в 

різних інтеграційних напрямках у різношвидкісному режимі [1, c. 47-53]. 

В липні 1994 р. відбулися президентські вибори, як в Україні так і в 

Білорусі. В результаті яких президентом України було обрано Л.Кучму, а 

Білорусі – О. Лукашенка. Саме з того часу починається новий етап 

двосторонніх зв’язків, який ми охарактеризували, як активізація та поглиблення 

двосторонніх відносин [11, c. 391]. 

Зі зміною керівництва обох країн, активно починає обговорюватися 

питання про зустріч двох президентів. В результаті, перший візит О. 

Лукашенко в м. Київ на чолі білоруської делегації відбувся 7 – 8 квітня 1994 р. 

в рамках заходів присвячених п’ятдесятиріччю звільнення України від 

німецько-фашистських загарбників. В ході візиту відбулася зустріч голів 

держав, під час якої проінформували один-одного з приводу ситуації у своїх 

країнах, обговорили розвиток двостороннього співробітництва [21, арк. 24-

30].Дана зустріч мала своє продовження в грудні 1994 р. в м. Будапешті в 

рамках зустрічі глав держав-учасниць ОБСЄ та в січні 1995 р. в м. Кракові під 

час заходів, пов’язаних з п’ятдесятиріччям звільнення в’язнів «Освенцума» [21, 

арк. 50]. 

28 березня 1995 р. відбувся робочий візит в Україну (м. Чорнобиль) 

Президента Республіки Білорусь О. Лукашенка. В ході даного візиту 

найголовнішою темою для обговорення були питання що стосувалися 

Чорнобильської катастрофи, та боротьби щодо наслідків її подолання. Слід 

зазначити, що вже в той час дуже наболілим було питання про закріплення 

міждержавних відносин офіційними документами, чого нажаль ще в той час не 

існувало [4, арк. 10]. 



Саме 13 – 15 липня 1995 р. Президент України Л. Кучма вперше відвідав з 

офіційним візитом Білорусь. Даний візит за словами В. Желіби – колишнього 

Посла України в Білорусі, став переломним у відносинах України та Білорусі; 

його дипломати обох країн «наближали як могли». Український посол відмічає 

«За два перші «незалежні» роки між керівництвом обох країн практично не 

було нормальних відносин. Тільки завдяки теперішнім президентам відносини 

набули помітного руху» [4, арк. 19-20]. Відбулися переговори з широкого кола 

питань, які представляли взаємну цікавість. Даний візит і проведені переговори 

стали логічним продовженням встановлення між президентського політичного 

діалогу. Було особливо підкреслено, що взаємодовіра і взаєморозуміння між 

президентами, традиційні історичні, політичні, економічні і культурні зв’язки 

між двома державами і народами дають можливість підняти білорусько-

українські відносини на якісно новий рівень[4, арк. 21-23]. 

Президенти держав обговорили сучасні тенденції в розвитку СНД, 

обмінялись думками з питань нормалізації ситуації в гарячих точках на 

території СНД, підкреслили зацікавленість в швидкому вирішенні існуючих 

проблем мирним шляхом. Зокрема сторони висловили готовність проводити 

консультації з актуальних питань білорусько-українських відносин, а також 

більш тісно співпрацювати і координувати свої дії у межах міжнародних 

організацій і форумів [4, арк. 35-42]. Значним кроком у розвитку українсько-

білоруської співпраці стало підписання під час вказаного візиту в липні 1995 р. 

Договору про дружбу, добросусідство і співробітництво між Республікою 

Білорусь і Україною. Була висловлена впевненість, що реалізація даного 

документа підвищить ефективність українсько-білоруських відносин у всіх 

сферах [22, арк. 59-62]. 

Але період активізації політичних контактів у 1994 – 1995 рр. змінюється у 

1996 р. тимчасових охолодженням у двосторонній співпраці [17, c. 3-5]. Вперше 

за останні три роки не відбулося обміну візитами на вищому рівні. Це було 

обумовлено низкою факторів: внутрішньополітичним протистоянням в Білорусі 

через конституційний референдум, активізацією білорусько-російських 



інтеграційних процесів, котрі сприймалися в Києві з великою настороженістю. 

Коли Білорусь на початку квітня 1996 р. першою запропонувала утворити 

Співтовариство суверенних республік Росії та Білорусі, почав формуватись і 

єдиний економічний простір. Економічна політика Росії почала адекватно 

трансформуватись на білоруському тлі, а на шляху українсько-білоруського 

співробітництва почали виникати певні бар'єри [17, c. 10-14]. 

Як наслідок, у 1996 р. в Україні неодноразово висловлювали критику на 

адресу Білорусі. Ускладнили ситуацію події навколо арешту та суду над 

членами радикальної організації УНА-УНСО, котрі приймали участь навесні 

1994 р. в несанкціонованих мітингах білоруської опозиції в м. Мінську [21, арк. 

58-63]. 

Але на початку 1997 р. відносини стабілізувалися. Початком цього стала 

зустріч двох Президентів в м. Гомелі у січні 1997 р. Ми вважаємо, що цьому 

сприяли декілька причин. Білорусь після референдуму перебувала в 

міжнародній ізоляції і заради її прориву була готова на контакт з будь-якою 

країною. Перш за все з внутрішньополітичних причин, щоб показати 

населенню, що блокади не має і є європейська держава (окрім Росії), котра не 

тільки продовжує підтримувати нормальні відносини з Білоруссю, але навіть 

йде на їх покращення [13, c. 31-36]. 

З іншого боку, в цей час виникла напруга у відносинах із Росією з питань 

подальшої інтеграції. А саме ті норми та правила, які пропонувала Російська 

Федерація були неприйнятними для Мінська. Крім цього, Київ був дуже 

зацікавлений у підписанні з Республікою Білорусь договору про кордони. 

Однією з найважливіших умов інтеграції України до європейський структур, 

яка була і залишається на сьогоднішній день зовнішньополітичним пріоритетом 

України, було врегулювання прикордонних питань. Серед усіх українських 

сусідів прикордонних проблем з Білоруссю менше всього. Це було однією з 

причин білорусько-українського зближення [22, c. 65-70]. 

Кульмінацією наміченого зближення став перший офіційний візит 

Президента Білорусі О. Лукашенка в Україну 12 – 13 травня 1997 р. В ході 



якого відбулися зустрічі з Президентом України, головами уряду П. 

Лазаренком і парламенту О. Морозом. Під час зустрічей сторони погодили свої 

позиції з різних питань, в тому числі й по співробітництва з НАТО. За 

підсумками візиту було підписано пакет документів, який складався з 12 угод 

та договорів серед яких виділявся Договір про державний кордон. Слід 

зазначити, що даний Договір був першим документом такого роду в СНД [18, c. 

53-57]. 

В подальшому , на період з 1998 по 2003 рр., тісні контакти лідерів обох 

країн продовжувались. Про що свідчать 14 зустрічей на вищому рівні, які 

засвідчили, що як Україна так і Республіка Білорусь досить зацікавлені у 

плідній співпраці [18, c. 59]. 

26 – 28 серпня 1998 р. в Криму відбулася робоча зустріч президентів двох 

держав, на якій також був присутній в. о. прем’єра Росії В. Чорномирдін. На 

основі даних, які ми отримали з українських джерел, можемо проаналізувати 

поведінку білоруського президента під час зустрічі/ Як ми вже зазначали в 

Білорусі з 1996 р. було обрано стратегічний курс зовнішньої політики на 

зближення з Російською Федерацією. Тим самим було розпочато втягування 

України в інтеграційний білорусько-російський процес. Це було підтверджено 

словами О. Лукашенко: «Свою особую роль Беларусь видит в качестве 

связующего звена и консолидирующего фактора в рамках «великого 

славянского треугольника» – Беларуси , России и Украины» [1, c. 14-20]. Так 

ось, саме під час наведеної вище зустрічі О. Лукашенко вже не вперше вимагав 

об’єднання Росії, Білорусі та України в одну державу. На дані вимоги Україна 

відреагувала лише тим, що чітка лінія зовнішньої політики, яка була, як 

зазначалося, направлена на європейську інтеграцію, виконувалася і надалі. 

11–12 грудня 1998 р. Президент України здійснив робочий візит у 

Республіку Білорусь. Під час даного візиту було вирішено низку питань про 

співпрацю українсько-білоруських міністерств на різних рівнях. Але 

найголовнішим стало підписання Договору про довгострокове економічне 

співробітництво між Україною і Республікою Білорусь на 1999-2008 рр. даний 



договір відкрив великі економічні перспективи в українсько-білоруській 

економічній співпраці [1, c. 135-143]. 

Але практично не маючи завершених виробництв, Білорусь значною мірою 

залежала не лише від російського ринку, а й від поглиблення міждержавної 

кооперації разом із Україною. Саме в рамках вищезгаданого договору, у квітні 

1996 р. була створена та почала працювати спільна Міжурядова українсько-

білоруська комісія з питань торговельно-економічного співробітництва [23, арк. 

99-102].  

12–13 березня 1999 р. відбувся робочий візит Президента Республіки 

Білорусь О.Лукашенка в Україну. В перебігу візиту було обговорено низку 

питань економічного співробітництва. Сторони обмінялися думками щодо 

широкого кола міжнародних питань, а угоду «Про принципи стягнення 

непрямих податків» О. Лукашенко назвав «найцивілізованішою нормою в 

торгівлі між державами». Верховна Рада України 19 березня 1999 р. 

ратифікувала нову міжурядову Угоду про вільну торгівлю [5, арк. 65-68]. 

Але на друге півріччя 1999 р. припала ще одна криза у білорусько-

українських відносинах, яка була викликана політизацією відносин в умовах 

проведення президентських виборів в Україні. А саме, у вересні 1999 р. 

українська сторона вирішила піти на безпрецедентний крок і відізвала 

направлене раніше запрошення Президенту Білорусі прийняти участь в 

Міжнародній конференції країн Балто-Чорноморського регіону (Ялта, 10 – 11 

вересня). Мотивами, висловленими пізніше стало небажання лідерів низки 

центральноєвропейських держав зустрічатися з О. Лукашенко [6, арк. 124-132]. 

Після цього білоруським Президентом було висловлено низку заяв з 

приводу президентської кампанії в Україні. О. Лукашенко наголосив, що 

квітневий саміт СНД проводився «під Кучму » [6, арк. 164]. А в контексті 

можливої зустрічі глав держав Співдружності у Києві напередодні дня виборів 

31 жовтня 1999 р., заявив: «Я що, маріонетка їздити і підтримувати когось? Що 

я буду їздити до Києва і проштовхувати там Кучму?... народ сам розбереться, 

кого йому обирати…» [6, арк. 166-170]. При цьому він нагадав, що Україна на 



сьогоднішній день фактично не є членом СНД, бо «вона до цього часу не 

ратифікувала Статут Співдружності і не ратифікує його» [6, арк. 172]. 

Але не зважаючи на таке напруження у відносинах на вищому рівні, 17 

листопада 1999 р. О. Лукашенко привітав Л. Кучму з обранням на посаду 

Президента України на новий строк. В поздоровленні він висловив впевненість 

в тому, що добросусідські відносини між Україною і Білоруссю набудуть ще 

тіснішого характеру, додаткового динамізму та цілеспрямованості. Вже 19 

листопада О. Лукашенко виступив на білоруському телебаченні, де високо 

оцінив результати саміту в Стамбулі [6, арк. 200-203]. 

Таким чином, виходячи з непростого характеру взаємовідносин України та 

Білорусі протягом останніх місяців можна сказати, що українська і білоруська 

сторони не переступили тієї межі, за якою непорозуміння і серйозні 

ускладнення. Особисті відносини між президентами дали надію на активізацію 

міждержавного співробітництва. 

26–27 травня 2000 р. відбувся робочий візит Президента України Л. Кучми 

в Республіку Білорусь. Під час зустрічі президентів двох держав були, зокрема, 

досягнуті принципові домовленості щодо шляхів розв'язання ключових питань 

українсько-білоруських взаємин: взаєморозрахунків між Україною й 

Республікою Білорусь і ратифікації Національними Зборами РБ Договору про 

державний кордон між Україною та Республікою Білорусь [7, арк. 35-38]. В 

березні 2002 р. у Києві відбулися переговори щодо підписання митного 

договору. Загалом українсько-білоруська співпраця розвивається без особливих 

проблем у різних галузях. Це пояснюється тим, що стратегічні інтереси, 

зокрема у сфері економічних відносин, здебільшого збігаються, і країни не 

мають ні територіальних суперечок, ні взаємної настороженості. За 

результатами перемовин підписано Угоду між Україною та Республікою 

Білорусь про спрощений порядок зміни громадянства громадянами України, які 

постійно проживають у Республіці Білорусь, та громадянами Республіки 

Білорусь, які постійно проживають в Україні, а також Протокол між Кабінетом 

Міністрів України й Урядом Республіки Білорусь про внесення змін та 



доповнень в Угоду між Урядом України й Урядом Республіки Білорусь про 

пункти пропуску [7, арк. 99-110]. 

У 2003 р. відбулася низка як двосторонніх так і багатосторонніх зустрічей 

Президентів. 23 лютого 2003 року в Москві, президенти України, Білорусі, Росії 

та Казахстану домовилися підготувати до вересня 2003 року угоду про 

формування ЄЕП та підписали відповідну спільну заяву; 19 вересня 2003 р. у м. 

Ялта (АР Крим) Президенти України – Леонід Кучма, від Російської Федерації – 

В. Путін, від Казахстану – Н. Назарбаєв, від Білорусії – О. Лукашенко підписали 

Угоду про утворення Єдиного економічного простору [12]. Тобто можна 

проаналізувати, що на вищому рівні у 2003 р. стояло питання про діяльність 

такої організації як ЄЕП . 

Отже, проаналізувавши відносини на рівні Президентів у 1994 – 2004 рр. 

ми зазначаємо, що відносини не носили стабільного характеру. Виділяються 

деякі періоди, коли вони набували певної напруги, яка носила політичний 

характер – у 1996 р. та у 1999 р.  

Ще однією важливою домінантою виступають відносини на рівні урядів 

України та Республіки Білорусь. Та назвати їх стабільними не можна через 

низку причин, головною з яких, на нашу думку є часта зміна керівників Уряду 

України. 

15 – 16 грудня 1994 р. на запрошення Прем’єр-міністра Республіки 

Білорусь М. Чигиря Прем’єр-міністр України В. Масол відвідав Білорусь з 

офіційним візитом [19, c. 282]. В. Масол провів переговори з М. Чигирем. 

Відбулися зустрічі з Президентом білорусі О. Лукашенко і Головою Верховної 

Ради Республіки Білорусь М. Грибом. Результатом зустрічей стало підписання 

низки протоколів та угод. Також сторони домовилися доручити відповідним 

міністерствам та відомствам України та Республіки Білорусь опрацювати і 

підготувати до підписання Угоди про взаємний захист інвестицій; про 

здійснення контролю на українсько-білоруському кордоні; про створення 

українсько-білоруського торгівельного дому та низку інших угод [19, c. 284-

285]. 



Підписання вищезгаданих угод відбулося під час офіційного візиту 

Прем’єр-міністра Білорусі М. Чигиря в Україну 14 – 15 грудня 1995 р. [14, c. 

24]. 

5 – 6 лютого 1998 року відбувся офіційний візит Прем'єр-міністра України 

В. Пустовойтенка в Республіку Білорусь. В ході візиту В.Пустовойтенко 

запропонував підписати з Білоруссю програму економічної співпраці, 

розраховану на 10 років [20]. У вересні 1998 р. у Києві Прем'єр-міністр України 

В. Пустовойтенко і Прем'єр-міністр Республіки Білорусь С. Лінг підписали 

Угоду про створення експертних комісій у галузі економічного співробітництва 

і контролю за бартерними схемами та прямими розрахунками [25].  

2000 р. характеризується трьома зустрічами за Прем’єр міністра В. 

Ющенка. Результатами зустрічей стало укладання низки угод та договорів на 

рівні міністерств та відомств. Серед яких слід виділити Угоди про 

співробітництво в галузі попередження надзвичайних ситуацій та ліквідації їх 

наслідків; про співробітництво і взаємну допомогу в митних справах [8]. 

У 2001 – 2002 рр. відбулося п’ять міжурядових зустрічей, наслідками яких 

стало підписання низки угод, а саме Угоди про спільне використання та 

охорону транскордонних вод  16.10.2001 р., Угоди про виробничу і науково-

технічну кооперацію 29.05.2002 р., Меморандуму про принципи незастосування 

спеціальних заходів щодо імпорту товарів походженням з України та 

Республіки Білорусь 29.05.2002 р., Угоди про співробітництво у сфері 

ветеринарної медицини 01.08.2002 р. та ін. Дані угоди розкрили нові шляхи та 

підходи до поглиблення міждержавного українсько-білоруського 

співробітництва [3, c. 341-348]. 

2003 – 2004 рр. – час коли Прем’єр-міністром був В. Янукович. Даний 

період характеризується активізацією двосторонніх зустрічей, як на 

двосторонньому рівні, так і в рамках засідань Ради глав урядів держав-учасниць 

СНД. 16 – 17 червня 2003 р. відбувся офіційний візит Прем’єр-міністра України 

В. Януковича до м. Мінськ. В рамках візиту відбулися зустрічі В. Януковича з 

вищим керівництвом Білорусі, відвідання Мінського тракторного заводу, 



спортивного комплексу «Раубичі», футбольного манежу, меморіального 

комплексу «Хатинь». За підсумками візиту підписано Протокол між Урядами 

Білорусі та України про внесення доповнень в Договір про військово-технічне 

співробітництво від 1994 р. [3, c. 355-360]. 

Ще одне питання, яке було вирішено – введення пільгового режиму 

перетину білорусько-українського кордону. Громадяни Білорусі, котрі їдуть на 

відпочинок, отримали право «зеленого коридору». Дане питання також 

стосується автомобільного транспорту, який раніше простоював на кордоні 

близько години, а після прийняття рішення час перебування нна кордоні було 

скорочено до десяти хвилин [20, c. 8]. Аналізуючи зустрічі С. Сидорського та В. 

Януковича 18 вересня 2003 р. (м. Ялта), 1 листопада 2003 р. (м. Київ), 16 квітня 

2004 р. (м. Чолпон-Ата, Киргистан) ми дійшли висновку, що вони слугували 

зміцненням не стільки політичних відносин, а скоріше розвитку економічної 

складової українсько-білоруських відносин не тільки на державному, а й на 

міжрегіональному рівні. Було підписано такі важливі документи як Протокол 

про внесення змін до Угоди між Урядом України та Урядом Республіки 

Білорусь про створення міжурядової українсько-білоруської змішаної комісії з 

питань торговельно-економічного співробітництва від 12 квітня 1996 року.; 

Протокол про поетапну відміну вилучень з режиму вільної торгівлі [10, арк. 

111-119]. 

Велике значення в активізації співпраці обох країн після 1994 р. 

відігравала діяльність Міністерств закордонних справ Білорусі та України. 16 

грудня 1994 р. в м. Мінську Міністри від України – Г. Удовенко та Білорусі – В. 

Сенько підписали Протокол про консультації, в якому домовились регулярно 

проводити консультації та зустрічі з приводу обговорення питань українсько-

білоруських відносин і за мірою необхідності консультуватися з проблем 

міжнародного співробітництва. Даний документ регулював контакти на даному 

рівні аж до 12 березня 2002 р, коли в Києві було підписано і почав діяти новий 

Протокол про співробітництво [11]. 



В період з 1994 до 2004 р. продовжувалось активне співробітництво на 

міжнародній арені в рамках ООН та інших міжнародних організацій, що стало 

досягненням Міністерств закордонних справ обох країн. Прикладом подібної 

співпраці можна вважати як результати голосування українською стороною за 

проектом резолюції «Положення в обласні прав людини у Білорусі» на 

Шістдесятій сесії Комісії ООН з прав людини, на якій Україна підтримала 

позицію білоруської делегації, так і позицію України на Дванадцятій сесії 

Парламентської Асамблеї ОБСЄ 5-9 липня 2003 року, (м. Роттердам), в якій 

наголошувалося проти включення проекту резолюції по Білорусі до порядку 

денного [17, с. 756-759]. 

Між двома країнами на новому етапі взаємодії – 1994 р. почали 

налагоджуватися тісні політичні контакти на міжпарламентському рівні. Цього 

потребували обставини розриву попередніх двосторонніх зв’язків та 

необхідність зближення законодавств обох країн з метою ліквідації правових 

бар’єрів взаємовигідного співробітництва. Перший офіційний візит відбувся 

вже в кінці 1994 р., коли з 26 до 28 грудня по запрошенню Голови Верховної 

Ради України О. Мороза в Києві перебувала білоруська парламентська 

делегація на чолі зі спікером М. Грибом [16]. З 1996 р на міжпарламентське 

співробітництво вплинули результати конституційного референдуму в Білорусі. 

Наслідком якого стало те, що до 1999 р. Верховна Рада України офіційно не 

визнавала легітимності Національних зборів Республіки Білорусь. Хоча при 

цьому говорити про повну відсутність міжпарламентських зв’язків не можна, 

так як представники низки фракцій Верховної Ради продовжували активну 

взаємодію з білоруськими парламентаріями [5; 6]. 

27–29 січня 1999 р. відбувся перший після Референдуму 1996 р. офіційний 

візит Голови Верховної Ради України О. Ткаченко до Білорусі. За результатами 

візиту було підписано Декларацію про співпрацю між Верховною Радою 

України та Національними зборами Республіки Білорусь, котра визначала 

кроки, необхідні для активізації співпраці, і засвідчувала про повне відновлення 



міжпарламентських зв’язків. В подальшому контакти як між парламентами в 

цілому, так і між робочими групами з питань співпраці [15]. 

Новий імпульс міжпарламентські зв’язки отримали 23 – 25 березня 2003 р., 

коли білоруська делегація на чолі з Головою Ради Республіки А. Войтовичем 

відвідала Київ з офіційним візитом, де зустрілася з Головою Верховної Ради В. 

Литвином, а 21 – 22 квітня 2003 р. відбулася наступна зустріч українських та 

білоруських парламентаріїв, але тепер вже у Мінську [3]. 

Після візиту до Білорусі 21 – 22 квітня 2003 р. Голови Верховної Ради 

України В. Литвина міжпарламентські відносини почали розвиватися. 

Парламентом було запропоновано замість Декларації підготувати та прийняти 

новий документ про співробітництво. Ще одна важлива зустріч відбулася 26 

лютого 2004 р. у м. Чернігові між Головою Верховної Ради України В. 

Литвином та Головою Ради Республіки Національних зборів Республіки 

Білорусь Г. Новицьким. Наслідками зустрічі стало підписання Угоди про 

співробітництво між Верховною Радою України і Національними зборами 

Республіки Білорусь. В якій наголошувалося, що сторони зобов'язуються 

сприяти розвитку міжпарламентського співробітництва між Україною та 

Республікою Білорусь в інтересах зміцнення дружніх відносин між державами 

та їх народами; будуть сприяти розширенню договірно-правової бази між 

Україною та Республікою Білорусь з метою укріплення та розвитку 

співробітництва в політичній, соціально-економічній, гуманітарній та інших 

сферах, які представляють обопільний інтерес; будуть сприяти синхронізації 

ратифікаційного процесу щодо міжнародних договорів, підписаних між 

Україною та Республікою Білорусь та ін. [25, c. 5]. 

Крім цього було підписано Протокол про співробітництво між 

депутатськими групами двох парламентів. Документ допомагав розвиватися 

міжпарламентському співробітництву, «допомагав формувати взаємовигідні 

відносини між обома країнами у різних галузях » [25, c. 8]. 

Певне місце у двосторонніх відносинах між Україною та Республікою 

Білорусь з 2000 р. почало посідати міжрегіональне співробітництво, яке 



базується на взаємній зацікавленості сторін. Всі області Республіки Білорусь за 

декілька років встановили договірні стосунки і загальна кількість 

міжрегіональних угод на кінець 2004 р. досягла 48. Треба відмітити, що 

географія співробітництва не обмежується контактами між сусідніми 

областями. Так, наприклад Мінська Область заключила договори з 

Полтавською, Харківською, Запорізькою та ін. областями [10, c. 134-137]. Але 

проаналізувавши дані ми дізналися, що такі області України як Закарпатська, 

Івано-Франківська, Тернопільська, Херсонська та Чернівецька у досліджуваний 

період не підписували угод про співпрацю з областями Республіки Білорусь. Це 

свідчить про те, що Карпатський економічний район України (Львівська, Івано-

Франківська, Закарпатська та Чернівецька області) був на кінець 2004 р. мало 

представлений діловими економічними колами у білорусько-економічній 

співпраці (тільки Львівська область) [10, c. 142-145]. 

В результаті розгляду політичних відносин 1994 – 2004 рр. ми можемо 

стверджувати про формування досить партнерських відносин України та 

Білорусі у всіх сферах співпраці. Запорукою цього на нашу думку – є те, що 

складися гарні відносини між владними структурами України та Республіки 

Білорусь, як на державному так і на регіональному рівнях. Виходять на новий, 

вищий рівень між президентські зв'язки, налагоджуються контакти між 

урядовими відомствами та парламентами обох країн.  

Українська й білоруська сторони дбають про зміцнення договірно-правової 

бази двосторонніх відносин: між Україною і Білоруссю на 2004 р. було 

укладено більше сотні правових документів, що регламентували співпрацю 

сторін у політичній, економічній, науково-технічній, військовій та гуманітарній 

сферах.  

Таким чином, державно-політичне співробітництво Республіки Білорусь та 

України з 1994 до 2004 рр. можна визначити наступним чином: з липня 1994 р. 

– після президентських виборів в Україні та Білорусі ситуація щодо 

двосторонньої співпраці активізується та покращується. В даний період 

активізується співробітництво з усіх напрямків, регулярно відбуваються 



зустрічі на різних рівнях; та кінець 2004 р. – так звана «Помаранчева 

революція» в Україні та зміна політичних лідерів, а відповідно й напрямків 

зовнішньополітичної домінанти, яка в свою чергу не передбачала поглиблення 

двосторонніх політичних відносин на будь-якому рівні. 
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