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ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ 

ПОСТКОМУНІСТИЧНОЇ РУМУНІЇ 
 
У статті розглядаються історичні особливості формування зовніш-

ньої політики Румунії у контексті складних міжнародних перетворень і 
внутрішньополітичних процесів посткомуністичного періоду, перші кро-
ки румунської дипломатії щодо повернення країни до проєвропейського 
вектору розвитку.  
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Актуальність теми дослідження визначається надзвичайною важли-

вістю аналізу особливостей формування концептуальних цілей і перших 
кроків реалізації зовнішньої політики постреволюційної Румунії у кон-
тексті краху комуністичних режимів у країнах Центральної та Східної 
Європи, значної кількості подій кінця «холодної війни» та складних 
внутрішньополітичних процесів після 1989 р.  

Історіографія питання, що розглядається у статті, є досить великою за 
обсягом. У науковій літературі переважає неоднозначність оцінок, як 
українських, так і румунських вчених щодо змісту та якості відносин 
Румунії з країнами-сусідами, зокрема з приводу визнання кордону між 
ними, що зумовлено його формуванням в історично неоднозначних умо-
вах, які породжували гострі суперечки між сусідніми державами та їх 
політичними елітами. Серед студій українських науковців, які досліджу-
ють історію Румунії та українсько-румунських відносин, варто відзначити 
праці Василової В., Віднянського С.В., Гакмана С., Доброжанського О., 
Кройтора В., Круглашова А., Макара Ю., Осачука С., Петрова В., 
Петрової І., Піддубного І., Рендюка Т.Г., Ротар І., Трояна С., Фісанова В.  

Мета нашого дослідження полягає в аналізі становлення зовнішньої 
політики Румунії у контексті складних державотворчих процесів пост-
комуністичного періоду. 

Після повалення тоталітарного комуністичного режиму Ніколає Чау-
шеску в грудні 1989 р. влада перейшла до Ради Фронту Національного 
Порятунку. Президентом новоствореного органу управління став Іон 
Ілієску, який, до речі, свого часу був відсторонений з ЦК КПР Ніколаєм 
Чаушеску, а в якості прем’єр-міністра було призначено Петре Роман.  

Крім того, в Румунії була відновлена багатопартійна політична сис-
тема1, що призвела до «інфляції» політичних партій. Ця ситуація була 
спричинена, з одного боку, щирим бажанням румунів назавжди позбутись 
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монополії комуністичної партії, з іншого боку — намаганням певних 
політичних сил легалізуватись і вийти на політичну арену, незважаючи на 
невелику кількість своїх членів2.  

У цей час відновились і історичні партії Румунії, що були заборонені 
тоталітарним комуністичним режимом, а саме: Націонал-Селянська Пар-
тія, Націонал-Ліберальна Партія та Соціал-Демократична Партія Румунії. 
Було створено, серед багатьох інших формувань, і Демократичне Об’єд-
нання Угорців Румунії. 

Надзвичайно контроверсійним виявився процес трансформування 
Фронту Національного Порятунку у політичну партію 6 лютого 1990 р., 
главою якої став Іон Ілієску. Перебираючи владу у свої руки 22 грудня 
1989 р. рух лівоцентристського толку Фронт Національного Порятунку 
достатньо швидко збудував управлінські структури в усіх повітах, а 
також на підприємствах і різних організаціях.  

Після палких політичних конфронтацій, які час від часу переростали в 
сутички, 9 лютого 1990 р. створено Тимчасову Раду Національного 
Об’єднання — законодавчий орган, що мав діяти до парламентських і 
президентських виборів 20 травня того ж року. Рада складалася із  
105 представників новостворених партій і політичних угрупувань,  
106 представників Ради Фронту Національного Порятунку, 27 представ-
ників національних меншин і 3 представників Асоціації колишніх полі-
тичних дисидентів (всього — 241 членів). 18 березня 1990 р. Тимчасова 
Рада Національного Об’єднання прийняла закон про Парламентські і 
Президентські вибори, яким передбачались основні принципи їх про-
ведення3.  

У Румунії влада з 22 грудня 1989 р. до 20 травня 1990 р. (з початку 
представлена Радою Фронту Національного Порятунку, з 9 лютого  
1990 р. — Тимчасовою Радою Національного Об’єднання) мала револю-
ційний характер. Ключовою функцією Тимчасової Ради Національного 
Об’єднання було забезпечення всіх необхідних умов для становлення 
легітимної влади шляхом проведення вільних загальних виборів на заса-
дах демократичного виборчого закону. Таким чином, передбачалось 
трансформування революційної влади у легітимну на базі демократич-
ного виборчого права4.  

Виборча кампанія 1990 р. пройшла в потужній конфронтаційній атмо-
сфері з частими вуличними маніфестаціями та сутичками. У день про-
ведення виборів була зафіксована висока явка виборців (80%), і багато 
виборчих дільниць були змушені продовжити офіційно встановлений час 
роботи для того, аби всі бажаючі змогли проголосувати. Як і очікувалось, 
відсутність досвіду як в організаторів, так і виборців спричинила чимало 
складнощів у роботі дільниць. Тим не менш, 550 міжнародних спо-



Особливості становлення зовнішньої політики посткомуністичної Румунії 213 

стерігачів визнали вибори такими, що в цілому пройшли відповідно до 
демократичних норм.  

До першого багатопартійного парламенту Румунії (який мав ще функ-
ції Установчих Зборів) пройшли близько 40 політичних угрупувань, так 
як закон не передбачав ніяких прохідних бар’єрів. Найбільше голосів в 
обох палатах Парламенту (66–67%) набрав Фронт Національного Поря-
тунку. Президентські вибори виграв лідер Фронту Національного Поря-
тунку Іон Ілієску, набравши 85% голосів. 28 червня 1990 р. було створено 
однокольоровий уряд (Фронт Національного Порятунку) на чолі з Петре 
Роман. 

Перехідний політичний період юридично завершився одночасно із 
прийняттям Конституції Румунії, яка була розроблена на основі моделей 
конституцій П’ятої Французької Республіки та Італії5. Вона була при-
йнята, після палких дебатів, на засіданні Установчих Зборів 21 листопада 
1991 р. Слід зауважити, що «за» прийняття Конституції проголосували 
Фронт Національного Порятунку, Партія Об’єднання Румунської Нації, 
представники всіх національних меншин, окрім угорської. Таким чином, 
проголосували «проти» Демократичне Об’єднання Угорців Румунії, На-
ціонал-Селянська Християнсько-Демократична Партія і частина Націо-
нал-Ліберальної Партії. 

Нова Конституція набула чинності в результаті її затвердження через 
національний референдум 8 грудня 1991 р. У 2003 р. був проведений ще 
один національний референдум, через який були внесені 79 поправок, що 
роблять її сумісною із законодавством ЄС. Відповідно до Конституції, 
Румунія є державою з напівпрезидентською формою державного прав-
ління, в якій зазначені компетенції Парламенту, Президента, Уряду і 
Вищої Ради Оборони Країни в сфері зовнішньої політики і національної 
оборони, а плюралізм у румунському суспільстві є основою і гарантією 
конституційної демократії.  

У період 1990–1992 рр. Фронт Національного Порятунку зіткнувся із 
новим викликом — зменшенням своєї популярності. Крім того, президент 
не міг бути членом політичної партії. Тому, у липні 1990 р. Іон Ілієску 
відмовляється від функцій глави Фронту Національного Порятунку на 
користь Петре Роман. Вже з березня 1991 р. новий лідер розпочав кам-
панію з усунення людей Іона Ілієску, яких називав «консерваторами». 

Загострення соціальної та політичної нестабільності призвело до пер-
шої посткомуністичної урядової кризи в Румунії у вересні 1991 р. 
Прем’єр-міністр Петре Роман був прихильником «шокової терапії» в 
умовах перехідної економіки і таким чином сфокусував на себе невдо-
волення широких верств населення, зокрема шахтарів. Це спричинило 
нові масові демонстрації шахтарів, які взяли штурмом будівлі Уряду, 
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Парламенту і Президента. За цих умов, Петре Роман був вимушений 
подати у відставку.  

Президент країни Іон Ілієску ініціював переговори для формування 
нового Уряду на більш широкій основі і отримав підтримку з боку 
Націонал-Ліберальної Партії та Екологічного Руху Румунії. Новий Уряд 
було сформовано 16 жовтня 1991 р. на чолі з Теодором Столожаном. 
Основною його місією було вирішення поточних проблемних питань 
країни до проведення нових загальних виборів. 

Тим часом, продовжувалась підкилимна боротьба між Іоном Ілієску та 
Петре Романом. 26 листопада 1991 р. Петре Роман заявив про відкли-
кання Фронтом Національного Порятунку своєї політичної підтримки 
президента Іона Ілієску. Місяцем пізніше була створена Група Єдності 
Фронту у складі 55 парламентарів, які підтримували Іона Ілієску. 
Розбіжності посилились у зв’язку з визначенням єдиного кандидата від 
Фронту на пост президента країни. Обидві політичні фігури виступили з 
публічними звинуваченнями на адресу один одного і зайняли неприми-
ренні позиції. З’їзд Фронту Національного Порятунку 27–29 березня  
1991 р. заявив про «розрив» партії і Петре Роман було переобрано ке-
рівником цієї політичної формації. Група, що підтримувала Іона Ілієску, 
22 грудня створила нову партію — Фронт Національного Порятунку, яка 
згодом була названа Демократичним Фронтом Національного Порятунку. 
Таким чином, обидві партії висунули своїх кандидатів на парламентських 
і президентських виборах6.  

Важливі політичні процеси відбувалися і в опозиційному таборі, до 
якого приєднувались невдоволені політикою Іона Ілієску. Почали фор-
муватися так звані громадянські форуми і платформи. Найвагомішою 
платформою, що з’явилася в той час, був Громадянський Альянс, офі-
ційно заснований 6 листопада 1990 р. Альянс визначав себе як структуру 
співробітництва всіх соціальних енергій, що підтримують цінності віри і 
демократії. Їх девізом був «Не можемо перемогти інакше, як не разом». 
Дійшло до проведення трьома історичними політичними партіями 
(Націонал-Ліберальна Партія, Націонал-Селянська Християнсько-Демо-
кратична Партія, Румунська Соціал-Демократична Партія) Національної 
конвенції для встановлення демократії. Згодом, 26 листопада 1991 р., 
створено політичний союз під єдиною назвою Демократична Конвенція. 

Іншим важливим аспектом політичного життя 1990–1992 рр. була 
справжня «міграція» парламентарів з однієї політичної сили до іншої. Це 
відбувалось в основному у двох напрямках: перший — перехід парла-
ментарів з одних, вже існуючих внаслідок виборів 1990 р., політичних сил 
до інших і другий — перехід парламентарів до партій, що з’явились 
внаслідок переформатувань і виникнення нових партій. Таким чином, 
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парламент «оновився» шляхом виникнення неіснуючих на 20 травня  
1990 р. політичних груп і партій: Націонал-Ліберальна Партія — Моло-
діжне Крило, Соціалістична Партія Праці, Партія Велика Румунія, Фронт 
Національного Порятунку — 20 травня, Партія Громадянського Альянсу, 
Демократичний Фронт Національного Порятунку. 

1992 р. вирізняється активними політичними процесами, що виникли 
як результат проведення місцевих, парламентських і президентських 
виборів. Місцева виборча кампанія у лютому–березні 1992 р. була над-
мірно політизована, оскільки являла собою підготовку до парламентських 
і президентських виборів у вересні того ж року. Явка виборців досягла 
65% і була меншою порівняно з явкою 1990 р. На цих виборах вима-
лювалася найважливіша опозиційна сила — Демократична Конвенція, 
яка, користуючись значним успіхом серед міського населення, посіла 
друге місце, набравши 24,3%. 

24 червня 1992 р. місце Демократичної Конвенції зайняла Демокра-
тична Конвенція Румунії, до якої приєднались Націонал-Ліберальна 
Партія-Демократична Конвенція, Націонал-Ліберальна Партія-Молодіжне 
Крило і Екологічна Федерація Румунії. Демократична Конвенція Румунії 
сформувала списки кандидатів для участі в парламентських і прези-
дентських виборах, прийняла єдину виборчу платформу, а також про-
граму співробітництва в уряді і парламенті і 27 червня 1992 р. висунула 
єдиного кандидата в президенти Еміля Константинєску.  

Вибори 27 вересня 1992 р. проходили у відповідності до прийнятого у 
червні нового виборчого законодавства, що передбачало використання 
пропорційної системи виборів, але з метою скорочення великої кількості 
партій у парламенті був встановлений 3% бар’єр для проходження у 
законодавчий орган країни. Для виборів президента була встановлена 
мажоритарна система виборів у два тури.  

За результатами виборів до парламенту пройшли 8 політичних фор-
мувань і 13 організацій національних меншин. Враховуючи, що Демо-
кратична Конвенція Румунії складалася із 6 політичних партій, до пар-
ламенту пройшли всього 26 партій. Слід зазначити, що порівняно з 
минулим складом парламенту, число партій значно скоротилось. Іншим 
важливим моментом є те, що ні одна політична партія не змогла отримати 
більшість парламентських мандатів, хоча перші дві політичні сили 
акумулювали по більше ніж 20% голосів кожна. 

Ще більша увага була прикута до президентських виборів. У першому 
турі виборів змагались шість кандидатів, і у другий тур вийшли Іон 
Ілієску (Демократичний Фронт Національного Порятунку — 61,4% від 
загальної кількості голосів) і Еміль Константинєску (кандидат від Демо-
кратичної Конвенції Румунії із 38,57%). Таким чином, Іон Ілієску переміг 
на президентських виборах 1992 р. 
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Тим не менш, політичні дебати на цьому не закінчились, а лише 
перейшли у наступну фазу. 19–20 жовтня 1992 р. в Палаці Котрочень 
(Адміністрація Президента Румунії) пройшли консультації з представ-
никами усіх політичних партій, що пройшли до парламенту, для фор-
мування уряду країни. 4 листопада 1992 р. Іон Ілієску заявив, що новим 
прем’єр-міністром буде Ніколає Векерою, представлений як спеціаліст у 
сфері макроекономіки. Уряд, підтриманий Демократичним Фронтом На-
ціонального Порятунку, почав працювати 21 листопада 1992 р., а про-
грама Уряду обговорювалася в Парламенті у лютому 1993 р.  

Фактично виконавча влада знаходилась у руках Демократичного 
Фронту Порятунку, що взяв політичну відповідальність за уряд, у той час 
як законодавча влада належала парламентській більшості, сформованій з 
Демократичного Фронту Національного Порятунку, Соціалістичної Пар-
тії Праці, Партії Національної Єдності Румун, Партії Велика Румунія. 
Такий склад більшості в Парламенті був названий опозицією «червоним 
парламентом», а вищезазначені партії звинувачені в «неокомунізмі»7. 

Протягом наступного періоду 1992–1996 рр. у своїй діяльності уряд 
був змушений відхилитись від своєї програми і постійно йти на певні 
поступки і компроміси, враховуючи розклад сил у парламенті. Можна 
сказати, що будучи вразливим у парламенті, уряд завжди відчував «Дамо-
клів меч» над головою. 

Крім того, у жорстких прагматичних умовах так званого нового між-
народного порядку посткомуністичній Румунії, як і іншим країнам Цент-
ральної та Східної Європи, доводилося вирішувати одночасно принаймні 
два стратегічно важливих завдання. З одного боку, розбудовувати справді 
демократичну правову державу з вільною ринковою економікою, а з 
іншого, — одночасно включитись до інтеграційних європейських і євро-
атлантичних процесів, що суттєво впливають на сучасну систему між-
народних відносин8. Цей період є одним із найскладніших в історії дер-
жавотворення посткомуністичної Румунії і характеризується суттєвими 
ознаками, а саме: 

- завершення «холодної війни», розпад СРСР, а також тих східно-
європейських структур, до яких входила Румунія — Організації 
Варшавського договору та Ради Економічної Взаємодопомоги; 

- регіональне суперництво між країнами колишнього соціалістичного 
табору з метою отримання фінансової, політичної і стратегічної 
підтримки Заходу; 

- тісний взаємозв’язок між діями політичного керівництва Румунії, 
міжнародним сприйняттям і вираженням інтересів великих держав у 
сфері зовнішньої політики; 
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- зростаючий вплив таких міжнародних фінансових організацій, як 
Міжнародний Валютний Фонд та Світовий Банк, на діяльність 
адміністрацій перехідного періоду9. 

У зазначеному контексті міжнародних відносин і внутрішньополі-
тичних процесів розглянемо концептуальні підходи, які домінували у 
середовищі румунської політичної еліти щодо визначення пріоритетів 
зовнішньої політики, а також ретроспективно висвітлимо ключові досяг-
нення і проблемні питання румунської дипломатії після 1989 р. Йдеться 
про питання встановлення двосторонніх відносин, спроби створення ре-
гіональних та субрегіональних коаліцій і пошук вирішення питання ва-
кууму безпеки, а також ініціювання процесів євроатлантичної та євро-
пейської інтеграції Румунії. 

Слід зазначити, що зміни в суспільстві внаслідок революції змусили 
Румунію докласти зусиль для швидкої адаптації до нової реальності. До 
формування нових юридичних та законодавчих норм, що мали б забез-
печити нові принципи зовнішньої політики Румунської держави, Бухарест 
діяв відповідно до вимог Декрету звернення Ради Фронту Національного 
Порятунку до держави. У п. 9 даного документу зазначається, що «вся 
зовнішня політика країни має служити розвитку відносин добросусідства, 
дружби і миру у світі, інтегруючись у процес будівництва об’єднаної 
Європи, спільного дому усіх народів континенту. Будемо поважати між-
народні зобов’язання Румунії, у першу чергу, щодо Варшавського дого-
вору»10. Показовим є той факт, що усі дипломатичні представництва 
Румунії за кордоном негайно підкорились новій владі в Бухаресті і 
розгорнули широку дипломатичну активність і роботу в медіапросторі з 
метою постійного інформування факторів прийняття політичних рішень у 
країнах, в яких були акредитовані, а також факторів міжнародної пуб-
лічної думки щодо подій, які відбувались в Румунії. 

28 грудня 1989 р. міністром закордонних справ було призначено Серд-
жіу Чєлака. Відбувалося залучення до міністерства молодих дипломатів. 
Було здійснено спробу об’єднання молодого ентузіазму і бажання про-
водити зміни з досвідом тих, хто мав багатий досвід на дипломатичній 
ниві.  

Водночас, почався надзвичайно складний та багатогранний процес 
переосмислення цілей зовнішньої політики і переформатування двосто-
ронніх відносин на новій політичній базі відповідно до трансформацій, 
які проходили в Європі і світі. Одним з пріоритетних законів першого 
вільно обраного законодавчого органу в посткомуністичному періоді був 
закон про укладання і ратифікацію договорів11. Таким чином, були вста-
новлені права і компетенції офіційних осіб та інституцій, які мали пред-
ставляти Румунію на міжнародній арені. Ці положення були закріплені  
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і доповнені Конституцією Румунії. Ст. 10, 11 і 20 визначили рамки, 
принципи і обов’язки, які Румунська держава може взяти на себе в сфері 
міжнародних відносин. Зокрема, у ст. 10 зазначається, що Румунія 
розвиває мирні відносини з усіма державами, на основі принципів між-
народного права. Ст. 11 вказує на те, що Румунська держава зобов’язу-
ється сумлінно виконувати зобов’язання, визначені договорами, учасни-
ком яких вона є. Також зазначено, що договори, ратифіковані парла-
ментом, стають частиною національного законодавства. Ст. 20 регулює 
питання міжнародних договорів і прав людини. Окрема увага приді-
ляється етнічним румунам за кордоном. У ст. 7 наголошується: «Держава 
підтримує зміцнення зв’язку з румунами за межами кордонів держави і 
діє задля збереження, розвитку і задоволення їх етнічної, культурної, 
лінгвістичної і релігійної ідентичності, поважаючи законодавство дер-
жави, громадянами якої вони є»12.  

Аналіз зазначеної нормативно-правової бази в контексті еволюції гео-
політики і геостратегії регіонального та глобального рівнів дає змогу 
виокремлювати наступні концептуальні цілі зовнішньої політики Румунії, 
яким вона слідувала протягом посткомуністичного періоду трансфор-
мацій: 

- розвиток двосторонніх і багатосторонніх відносин, що мали слугу-
вати інтересам румунського суспільства, безпеки держави, вклю-
чаючи гарантування недоторканності кордонів Румунії та її терито-
ріальної цілісності відповідно до фундаментальних принципів від-
носин між державами; 

- переоцінка зносин з державами, які колись вважалися традиційними 
партнерами Румунії, і встановлення відносин співробітництва з 
ними в усіх сферах на новій політичній основі; 

- інтеграція Румунії в європейські та євроатлантичні структури в 
реалістичний строк, але якомога коротший; 

- поліпшення іміджу Румунії в міжнародному плані, враховуючи 
шкоди, що були завдані державі режимом Чаушеску у 1980-х рр.13 

По суті, тут румунська дипломатія слідувала фундаментальним прин-
ципам зовнішньої політики міністра закордонних справ міжвоєнного 
періоду Ніколає Тітулєску14:  

- уникати ізоляції, бо це означає бути вразливим; 
- уникати домінування однієї потуги у Південно-Східній Європі, не-
залежно від того, хто представляє цю потугу. Замість цього шукати 
багатогранні гарантії на двосторонньому, регіональному та багато-
сторонньому рівнях;  

- захищати унітарну цілісність Румунської держави проти автономії, 
самовизначення або інших кроків до дефрагментації. 
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Отже, румунська зовнішня політика за своєю суттю, в умовах дра-
матичних ідеологічних змін, містила в собі як елементи континуїтету 
(спадкоємності і неперервності), так і елементи глибоких трансформацій. 

Для досягнення вироблених цілей перехідного періоду зовнішня полі-
тика Румунії після 1989 р. і протягом наступного десятиліття діяла в 
трьох зовнішньополітичних вимірах15.  

Перший вимір являв собою розвиток двосторонніх відносин, у першу 
чергу із сусідніми країнами, на основі нових політичних і геостратегічних 
відносин. Використовуючи відносини співробітництва і добросусідства, 
Румунія намагалася відстоювати національні інтереси і забезпечити свою 
безпеку. Слід зазначити, що це було також продиктовано необхідними 
передумовами для вступу в євроатлантичні та європейські структури.  

Першою країною серед сусідів, з якою вдалось переглянути і реор-
ганізувати відносини, була Болгарія. 27 січня 1992 р. були завершені 
переговори і підписано у Софії Договір про дружбу, співробітництво і 
добросусідство між Румунією і Болгарією16. За цим слідувало підписання 
і інших договорів, конвенцій і протоколів порозуміння, які передбачали 
регламентування співробітництва у різних сферах.  

У відносинах з Федеративною Республікою Югославія Румунія про-
довжувала відстоювати політику співробітництва. Взаємні візити на рівні 
глав держав (1993 р. Белград і Бухарест, 1994 р. Бухарест, 1996 Белград) 
або прем’єр-міністрів і міністрів закордонних справ сприяли формуванню 
необхідного фундаменту для підписання в Белграді, 16 травня 1996 р., 
Договору про відносини дружби, добросусідства і співробітництва17. 

Критично важливим для Бухареста було реорганізувати відносини з 
Угорщиною. Румунія вважала їх ключем стабільності в регіоні і гаран-
тією уникнення дефрагментації країни після 1989 р., так як відносини між 
цими двома країнами в минулому характеризувались складними політич-
ними і дипломатичними кризами, а також територіальними конфліктами. 
Варто відзначити, що протягом перших років після 1989 р., під впливом 
певних екстремістських націоналістичних кіл Румунії і Угорщини, ево-
люція взаємовідносин між Бухарестом і Будапештом не була лінійною. 
Риторика румунських ультранаціоналістів загострювалась, особливо під 
час виборчих кампаній. Висловлювалися занепокоєння стосовно мож-
ливого сценарію анексії Трансильванії з боку Угорщини, шляхом про-
ведення так званої ревізіоністської політики щодо Тріанонського дого-
вору. Угорські націоналісти з Будапешта, з точки зору Бухареста, більше 
опікувалися громадянами інших країн, етнічними угорцями, аніж влас-
ними громадянами.  

Рішення обох сторін піти на поступки стало можливим завдяки ви-
могам НАТО і ЄС вирішити усі територіальні конфлікти і встановити 
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добросусідські відносини. Дипломатичні канцелярії обох країн зрозуміли, 
що шлях Румунії до Європи проходить через Будапешт, а Угорщини — 
через Бухарест.  

Після приходу до влади Уряду Дьюли Горна в Угорщині були від-
новлені переговори щодо спільного договору. Сторони досягли ком-
промісу: угорська сторона погодилась включити у базовий політичний 
договір статтю про непорушність кордонів і відсутність територіальних 
претензій, а румунська сторона прийняла включення «Рекомендації 1201» 
(Рекомендація 1993 р. щодо додаткового Протоколу про права націо-
нальних меншин до Європейської конвенції про захист прав людини)18. 
Таким чином, була досягнута згода і 16 вересня 1996 р. у Тімішоаре 
сторони підписали Договір про взаєморозуміння, співробітництво і доб-
росусідство19.  

Відносини із сусідом/сусідами зі Сходу були найскладнішим екзаме-
ном з відновлення переговорів щодо базових договорів відповідно до 
нової реальності, що настала після краху комунізму в цьому регіоні. 
Протягом спільної історії відносини між Румунією та її східним сусідом 
СРСР являли собою суму парадоксів — інколи були союзниками, але 
ніколи друзями. Такий парадокс у відносинах між Бухарестом і Москвою 
мав місце 4 квітня 1991 р., коли Іон Ілієску і Міхаїл Горбачов підписали в 
Москві Договір про взаємну підтримку і взаємодопомогу між Румунією 
та СРСР. Цей зовнішньополітичний акт спричинив протягом десятиліття 
велику кількість коментарів з боку політиків, дипломатів, істориків і 
журналістів. 

Розпад СРСР кардинально змінив підходи щодо встановлення добро-
сусідських відносин Румунії на Сході. Гострі питання були перенесені на 
держави, що виникли в результаті розпаду, — Україну і Молдову. У той 
час як більшість держав Європи і за її межами переглядали свої відносини 
з Москвою, Бухарест увійшов у період дистанціювання від Кремля.  

Укладення базового політичного договору між Румунією і Російською 
Федерацією було заблоковано двома проблемними питаннями, на вне-
сення яких у текст документу наполягав Бухарест: засудження Пакту 
Ріббентропа-Молотова і ситуація зі скарбницею Румунії, що «заблукала» 
під час Першої світової війни в Росії. Переговори і дискусії з цих питань 
заблокували підписання Договору про дружні відносини і співробіт-
ництво між двома державами до 4 липня 2003 р. в Москві20. 

На початку 1992 р. Румунія визнала Україну незалежною. Після 
встановлення дипломатичних відносин 1 лютого 1992 р. Генеральне кон-
сульство Румунії в Києві було трансформовано в Посольство. 

Але слід зауважити, що відносини між посткомуністичною Румунією і 
незалежною Україною складалися зовсім не просто і залишалися три-



Особливості становлення зовнішньої політики посткомуністичної Румунії 221 

валий час неврегульованими. Територіальні претензії, які раніше вису-
валися до СРСР, після розпаду були перенесені на Україну. Відразу після 
прийняття Акту проголошення незалежності України окремі політичні 
сили в Румунії виступили із заявами і зверненнями про повернення 
Північної Буковини, Герцаївщини і деяких районів Одеської області21. 

Скориставшись тим, що 24 грудня 1989 на З'їзді народних депутатів 
СРСР було засуджено пакт Молотова–Ріббентропа 1939 року22, Румунія 
почала наполягати на тому, що оскільки угода між СРСР та гітлерівською 
Німеччиною є гідною осуду, то необхідно ліквідувати наслідки цієї  
угоди та передати Бессарабію і Північну Буковину до складу Румунії.  
24 червня 1991 року парламентом Румунії одноголосно була прийнята 
Декларація про пакт Ріббентропа–Молотова23 і його наслідки для Румунії, 
в якій зазначалося, що президент, уряд, усі політичні сили мають діяти «з 
метою виконання законних прав населення румунських територій, силою 
анексованих внаслідок таємних угод»24. У документі дається висока 
оцінка Версальському мирному договору та системі міжнародних відно-
син, зокрема її європейській складовій, що сформувалась після Першої 
світової війни25. У відповідь Верховна Рада Української РСР у своїй заяві 
від 5 липня 1991 року розцінила такі дії Румунії як територіальні пре-
тензії до України26. 

Однією з наступних акцій щодо України стало одноголосне ухвалення 
28 листопада 1991 р. румунським парламентом декларації проти участі 
населення так званих «румунських територій, силою анексованих колиш-
нім СРСР, територій які ніколи не належали Україні і по праву належать 
Румунії» — «Північна Буковина, земля Герца і земля Хотин, а також 
повіти півдня Бессарабії» — у всеукраїнському референдумі щодо дер-
жавної незалежності. Більше того, румунський парламент звертався до 
«парламентів і урядів усіх держав, які будуть визнавати незалежність 
України, чітко задекларувати, що дане визнання не поширюється на 
зазначені румунські території»27. У 1992 році, під впливом радикальних 
кіл, сам І. Ілієску вимагав подолання «наслідків пакту Ріббентропа–
Молотова», пропонуючи при цьому в якості найближчої мети «спільний 
культурний простір». У квітні 1993 року Румунія надіслала до МЗС 
України ноту, в якій, посилаючись на факт розпаду колишнього СРСР, 
проголосила неправомірним Договір між Урядом Союзу Радянських 
Соціалістичних Республік і Урядом Румунської Народної Республіки про 
режим радянсько-румунського державного кордону, співробітництво і 
взаємну допомогу з прикордонних питань, підписаного в Бухаресті  
27 лютого 1961 р., який був юридичною основою лінії українсько-
румунського кордону. У 1994 році румунська сторона в односторонньому 
порядку підтвердила своє рішення про його денонсацію28. 



Олександр Златін 222 

Отже, румунська сторона ставилася до України, з одного боку, як до 
важливого сусіда з політичної та з економічної точки зору, а з іншого — 
як до країни, що після розпаду СРСР успадкувала «захоплені румунські 
території». Саме територіальні претензії затримували розробку і підпи-
сання базового політичного договору між Україною і Румунією. Перего-
вори щодо підписання означеного документа тривали впродовж кількох 
років, починаючи з 1993 р., періодично заходячи в глухий кут29. Визнаючи 
«Рекомендацію 1201», Україна погодилась, як у випадку договору між 
Румунією і Угорщиною, прийняти зобов’язання дотримуватись міжнарод-
них стандартів у політиці щодо національних меншин. Питання делі-
мітації континентального шельфу в Чорному морі — питання острову 
Зміїний, було включено в договір, і сторони погодились, що у разі 
неможливості досягти спільного рішення, передбачено звернення до 
Гаазького Міжнародного Суду. Лише на початку 1997 р. документ був 
парафований під час візиту в Україну тодішнього міністра закордонних 
справ Румунії А. Северіна. Договір про відносини добросусідства і спів-
робітництва між Україною та Румунією врешті-решт був підписаний  
2 червня 1997 році у місті Констанца, процедура його ратифікації ру-
мунською стороною була завершена 8 липня 1997 р., українською —  
17 липня (набрав чинності 22 жовтня того ж року). Цей документ був 
першим широкомасштабним договором в історії румунсько-українських 
відносин, що створив правовий фундамент для співробітництва між 
двома державами у майбутньому. Значний вплив на готовність Бухареста 
нормалізувати українсько-румунські відносини мала жорстка позиція 
НАТО щодо кандидатів на вступ до цієї організації, від яких вимагалось 
обов’язкове врегулювання відносин із сусідніми державами.  

Встановивши як пріоритет своєї зовнішньої політики інтеграцію до 
НАТО та ЄС, Бухарест прийняв стратегічне рішення відмовитись від 
територіальних претензій до своїх сусідів. Це стало своєрідною «історич-
ною жертвою» румунського народу заради євроатлантичного майбут-
нього30. Варта уваги в цьому контексті заява тодішнього президента 
Румунії Еміля Константінєску під час прес-конференції у штаб-квартирі 
НАТО: «Північна Буковина ніколи не належала ні Україні, ні Росії, але 
румуни готові піти на «історичну жертву» заради вступу до НАТО»31. 

Підписання Емілем Константінєску базового політичного договору з 
Україною спровокувало справжню «війну в мас-медіа» і в румунській 
громадській думці. Договір розглядався як «капітуляція під час миру», 
який раз і на завжди поховав можливості Румунії переглянути східні 
кордони в рамках будь-яких міжнародних інстанцій32. 

Відносини з Республікою Молдовою також складалися контроверсійно 
і подекуди драматично, що було ускладнено спільним політичним мину-
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лим. На початку 1990-х рр. була підписана серія конвенцій і договорів 
при конструюванні «мосту квітів» через Прут (так називають два заходи, 
проведені на березі річки Прут на початку 1990-х років, під час яких, 
вперше після Другої світової війни, перехід радянсько-румунського кор-
дону був здійснений без пред’явлення документів, що засвідчують особу. 
Під час проведення цих акцій з обох берегів річки Прут на воду були 
пущені квіти, що й дало назву цим подіям).  

27 серпня 1991 р. протягом кількох годин після оголошення Парла-
ментом Молдови Декларації про незалежність, Румунія була першою 
державою, яка її визнала. Протягом кількох тижнів був встановлений без-
візовий режим перетину кордону, який дозволяв громадянам обох країн 
подорожувати за наявністю внутрішнього паспорту.  

Ініціатива щодо укладення базового політичного договору між краї-
нами належить молдовському президентові Мірчі Снєгур, але вона була 
фактично відхилена його румунським колегою Іоном Ілієску після їх 
зустрічі 19 червня 1991 р. в Бухаресті. 1992 р., у контексті придніст-
ровського конфлікту, Кишинів бажав укласти такий договір, аби від-
хилити звинувачення з боку сепаратистських сил у Тирасполі і певних кіл 
у Москві щодо можливого об’єднання Молдови і Румунії. 

З самого початку вийшли на поверхню розбіжності щодо концеп-
туального розуміння даного договору. Міністр закордонних справ Румунії 
висловлювався за укладання «Договору про братерство та інтеграцію», а 
молдовський міністр, у свою чергу, запропонував, щоб документ нази-
вався «Договір про братерство і співробітництво». Іншими словами, 
Румунія не бажала укладати з Молдовою стандартний міжнародний 
договір, як з будь-якими іншими країнами, а наполягала на договорі зі 
спеціальною юридичною конотацією, яка могла б у майбутньому стати 
додатковою основою для об’єднання країн.  

Республіка Молдова відреагувала, заявивши, що Румунія таким чином 
ставить під сумнів саму ідею її існування як незалежної держави, і 
наполягала на стандартному базовому політичному договорі.  

Суперечки в такому дусі з різною інтенсивністю відбувалися протягом 
тривалого часу, і тільки майже через 20 років 8 листопада 2010 р., у 
Бухаресті міністром закордонних справ Румунії Теодором Баконскі та 
прем’єр-міністром Республіки Молдова Владом Філатом був підписаний 
документ, який має назву «Договір про режим державного кордону, 
співробітництво та взаємну допомогу з прикордонних питань». Слід звер-
нути увагу на те, що підписання цього договору стало можливим завдяки 
тиску на Румунію з боку ЄС, зокрема канцлера ФРН Ангели Меркель. 
Документ підписано міністром закордонних справ Румунії і прем’єр-
міністром Республіки Молдова, тоді як зазвичай базові політичні дого-
вори підписуються главами держави. 
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Однією з фундаментальних цілей зовнішньої політики Румунії після 
1989 р. було переосмислення відносин з державами, які колись вважалися 
традиційними партнерами Румунії. Одним з перших кроків у цьому 
напрямку стали переговори і укладання нових двосторонніх договорів і 
угод про співробітництво в нових сферах, які мали б відображати зміни, 
що відбулися у внутрішньому та зовнішньому плані. Після того, як 
Румунія і Франція уклали новий Договір про дружнє порозуміння і 
співробітництво (Париж, 20 листопада 1991 р.), румунській дипломатії 
вдалось підписати на новій основі подібні договори з Італією (Бухарест, 
23 липня 1991 р.), Грецією (Бухарест, 28 листопада 1991 р.), Іспанією 
(Мадрид, 4 лютого 1992 р.).  

Слід зазначити, що на початку 1990-х рр. в ролі основного «адвоката» 
Румунії на Заході, в європейських та євроатлантичних структурах висту-
пала саме Франція. Протягом першого перехідного десятиліття Франція 
стала найбільшим інвестором в економіку Румунії і третім комерційним 
партнером.  

Відносини Румунії із Заходом з першої половини 1990 р. зазнали 
значних змін за досить короткий строк: від хвилі симпатії після кро-
вопролитної революції до міжнародної ізоляції унаслідок міжетнічного 
конфлікту в Тиргу-Мурєш у березні і страйків шахтарів у Бухаресті в 
червні того ж року. Крім того, на Заході існували деякі побоювання щодо 
демократичного шляху Румунії, оскільки в лавах нової влади виявилось 
досить багато представників тоталітарного комуністичного режиму. На 
цьому тлі, Румунія досить швидко була ізольована, що означало, зокрема, 
і блокування доступу до фінансових ресурсів і міжнародної технічної 
допомоги, необхідних для переходу до ринкової економіки і розвитку 
демократичного суспільства. Відразу після страйків шахтарів у Бухаресті 
Європейське Співтовариство заморозило свою економічну допомогу.  
У жовтні 1990 р. Іон Ілієску був єдиним главою східноєвропейської 
держави, якого президент США Дж. Буш не прийняв під час Генеральної 
Асамблеї ООН. 

Під час гарячих подій революції МЗС Румунії виступив з декларацією 
(9 січня 1990 р.), яка анулювала декларацію попереднього режиму від  
28 лютого 1988 р. про відмову від статусу нації найбільшого сприяння у 
відносинах зі США. Державний департамент привітав такий крок з боку 
Румунії і заявив, що Адміністрація Буша найближчим часом проведе 
консультації з Конгресом для того, аби знову надати Румунії такий 
статус. Але Палата Представників і Сенат США досягли згоди щодо 
надання Румунії повторно статусу нації найбільшого сприяння тільки  
7 листопада 1996 р.33 11 липня 1997 р. під час візиту президента США 
Білла Клінтона в Румунії було заявлено про встановлення стратегічного 
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партнерства зі США, що мало посилити існуючий рівень співробітництва 
між країнами і сприяти проведенню реформ у Румунії та її інтеграції до 
євроатлантичних структур. Одразу після візиту президента США до 
Румунії відбувся обмін листами між держсекретарем Мадлен Олбрайт і 
міністром закордонних справ Румунії Адріаном Северіном. Після цього 
мав місце візит помічника держсекретаря Марка Гроссмана до Бухареста, 
під час якого визначили галузі партнерства, що становлять взаємний 
інтерес34. 

Виходячи із зазначеного вище, можна констатувати, що відносини зі 
США мали дуже важливе значення, по-перше з економічної точки зору, у 
контексті сприяння побудові в посткомуністичній Румунії ліберального 
демократичного суспільства і переходу до ринкової економіки, по-друге, 
з точки зору сприяння євро-атлантичним намірам Румунії і заручення 
підтримкою США в цьому напрямку. 

Іншим виміром зовнішньої політики Румунії стало субрегіональне 
співробітництво. Керівництво держави відмовилась від визначення Руму-
нії як «балканської держави»35 на користь «центральноєвропейської дер-
жави, яка є сусідом Балкан» і, враховуючи інтенсивність економічних і 
політичних відносин, Бухарест вважав, що в його інтересах вибудовувати 
взаємини з Балканськими країнами на новій основі. Незважаючи на ці 
зміни в політичній риториці Бухареста, з самого початку Румунія не була 
включена до Центральноєвропейської угоди про вільну торгівлю 
(УЕФТА), а також не була запрошена на зустріч глав держав Центральної 
Європи (ІСЕ). На початковому етапі посткомуністичної трансформації 
Центральної і Східної Європи була сформована Вишеградська група. 
Країни, які входили до складу групи — Чехословаччина, Угорщина і 
Польща — відхилили у 1991 р. заяву Румунії щодо приєднання, що 
свідчило також про вичерпання симпатії до Румунії і позитивного іміджу, 
отриманого у грудні 1989 р., навіть на рівні регіону. 

Третім виміром румунської зовнішньої політики були зусилля в на-
прямку інтеграції до європейських і євроатлантичних структур, а також 
активізації своєї діяльності в рамках міжнародних організацій. 

На успішність реалізації політики в даному вимірі, не в останню чергу, 
мав вплив і той факт, що в період початку посткомуністичних транс-
формацій тандем влада-опозиція зробив питання міжнародних відносин 
Румунії основним елементом у боротьбі за владу. Протягом п’яти років 
опозиція намагалась позиціонувати себе в якості нової сили, особливо в 
очах Заходу, при цьому звинувачуючи владу в неокомуністичній орієн-
тації та симпатій до Москви. В свою чергу, влада звинувачувала опозицію 
в саботажі національних інтересів у міжнародному плані і тим самим 
звертала увагу на власні прогалини в зовнішній політиці. Румунські 
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політики посткомуністичного періоду залишались заручниками певних 
парадигм і концептуальної риторики, притаманних періоду до 1989 р. 

Таким чином, у публічних дебатах, цілі і пріоритети Румунії у геопо-
літичному контексті трансформацій на регіональному і глобальному 
рівнях асоціювалися з поглядами: за або проти Москви, за або проти 
Заходу. Тому не дивно, що в західних дипломатичних канцеляріях лунала 
думка, що після 1990 р. Румунія прийняла двозначну зовнішню політику. 

У комплексі це призвело до розчарування мільйонів румун. Румунія не 
змогла стати членом НАТО під час першої хвилі розширення в регіоні; 
втратила ініціативу у відносинах з країнами Північної Африки, Латин-
ської Америки, Азії, колишнього СРСР; «зникла» з групи дипломатій, 
зацікавлених у розробці рішень колективної безпеки на регіональному 
рівні. Не може бути проігнорованим той факт, що політична еліта після 
1989 р. на декларативному рівні розуміла, що Румунія не може проводити 
кілька зовнішніх політик. Практично це призвело протягом першого 
десятиліття після 1989 р. до формування двох орієнтацій у цій сфері: 
одна, особливо в перші роки після революції і посткомуністичних транс-
формацій, яка призвела до багатовекторної політики, а інша відображала 
думку однонаправленості в зовнішній політиці. 

Викласти в рамках однієї статті весь шлях Румунії до НАТО і ЄС не 
уявляється можливим, тому зупинимось на основних, з нашого погляду, 
подіях початку нелегкого шляху євроатлантичної та європейської інте-
грації. 

Бачення місця Румунії в Європі були висловленні ще під час рево-
люційних подій 1989–1990 рр. Подібні заяви лунали і після виборів  
1992 р. і були закріплені Снаговською декларацією 1995 р., до якої 
долучились усі політичні партії та формування того часу, представники 
громадянського сектору та інтелігенції. Дана декларація стала основою 
для розробки стратегії досягнення зазначеної мети. Рішення Румунії 
приєднатися до НАТО та ЄС не було випадковим, а являло собою 
результат зміни зовнішньополітичних пріоритетів, що визначалася сер-
йозною підтримкою переважної більшості населення країни, фундамен-
тальними змінами в Європі і загрозою потрапити в сіру зону європейської 
архітектури безпеки.  

Крім вище зазначених заяв і декларацій, у 1990 р. прем’єр-міністр 
Петре Роман адресував Генеральному секретареві НАТО запит на акре-
дитацію постійного посла Румунії при Організації Північно-Атлантич-
ного Договору.  

У наступний період зусилля різних інституцій (президент, уряд, пар-
ламент) були скоординовані і продовжені для досягнення стратегічної 
мети. 26 січня 1994 Румунія стала учасницею «Програми партнерства 
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заради миру» НАТО. У червні 1995 р., за умов важко уявленого кон-
сенсусу з питань внутрішньої політики, Палата депутатів і Сенат при-
йняли декларації, адресовані країнам-членам НАТО, ЄС та Європей-
ському парламенту, в яких просили підтримати Румунію на шляху до 
євроатлантичної інтеграції36, 37. Доповнюючи дії парламенту, президенти 
Іон Ілієску, потім Еміль Константинєску підтвердили під час своїх 
державних візитів і офіційних прийомів бажання і наміри Румунії 
приєднатися до Альянсу. У свою чергу, дипломатичний корпус доклав 
максимум зусиль для переконання західних партнерів у спроможності 
Румунії стати повноцінним членом НАТО38. Таким чином, завдяки син-
хронній роботі інститутів президента, уряду, парламенту, дипломатич-
ного корпусу і підтримці румунського суспільства у 2004 р. Румунія 
долучилася до НАТО. 

Переговори між Румунією і ЄС, розгорнуті в період 1990–1993 рр., 
завершились укладанням Угоди про асоціацію з ЄС. Документи були 
підписані в Брюсселі 1 лютого 1993 р. прем’єр-міністром Ніколає Веке-
рою і міністром закордонних справ Теодором Мєлєшкану з румунської 
сторони. 

Підписавши дану угоду, ЄС та країни-члени погодились сприяти роз-
витку торгівлі та гармонічних економічних відносин, забезпечити еконо-
мічну, соціальну і фінансову базу для співробітництва між сторонами, а 
також перехід до ринкової економіки для досягнення фундаментальної 
мети — інтеграції в ЄС. 

На основі критеріїв, визначених у Копенгагені, положень так званої 
Білої книги «Підготовки асоційованих країн Центральної та Східної 
Європи до інтеграції у внутрішній ринок Європейського Союзу», яка була 
прийнята на засіданні Європейської Ради в Ессені 3 травня 1995 р., а 
також стратегії інтеграції Румунії до ЄС, виробленої у результаті зустрічі 
всіх політичних партій Румунії у Снагові у тому ж 1995 р., Бухарест 
продовжував свій тернистий шлях європейської інтеграції, який завер-
шився у 2007 р. 

Отже, аналіз особливостей становлення зовнішньої політики Румунії 
дає підстави для наступних висновків:  

– посткомуністичні трансформації Румунії після подій 1989 р. відбу-
вались у динамічний і складний період краху комуністичних режимів у 
Східній Європі, завершення «холодної війни», розпаду СРСР, а також тих 
східноєвропейських структур до яких входила країна — Організації 
Варшавського Договору і Ради Економічної Взаємодопомоги; 

– внутрішньополітичні процеси, які відбувались у Румунії після 1989 р., 
були досить контроверсійними. З 22 грудня 1989 р. до 20 травня 1990 р. 
влада мала революційний характер і її основним завданням було легі-
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тимізація на основі вільних демократичних виборів. У той же час, став-
лення Заходу до цих процесів зазнало різких змін за дуже короткий 
період: від хвиль симпатії у грудні 1989 р. до побоювання щодо реалізації 
демократичного шляху у зв’язку з тим, що до лав нової влади потрапила 
значна кількість високопосадовців часів Ніколає Чаушеску, а також до 
фактичної ізоляції Румунії західними країнами вже в 1990 р.; 

– важливими моментами в зовнішньополітичному плані стало при-
йняття закону про укладання і ратифікацію міжнародних договорів, а 
також Конституції, ухваленої після палких дебатів на засіданні Уста-
новчих Зборів 21 листопада 1991 р., та її затвердження через загаль-
нонаціональний референдум 8 грудня 1991 р. Прийняттям Основного 
закону було завершено один із перших етапів перехідного політичного 
періоду; 

– період після 1989 р. є одним з найскладніших в історії зовнішньої 
політики Румунії. У контексті кардинальних змін суспільства, румунська 
дипломатія мала докласти зусиль для оновлення свого кадрового капі-
талу, збереження наявного досвіду в цій сфері, адаптуватись до нової 
міжнародної реальності і визначити нові зовнішньополітичні цілі для 
відстоювання своїх національних інтересів; 

– у зазначеному контексті для Румунії архіважливим було встановити 
двосторонні відносини з країнами, в першу чергу сусідніми, на новій 
політичний основі, створити регіональні і субрегіональні коаліції, вирі-
шити питання вакууму безпеки, а також ініціювати процеси євроатлан-
тичної та європейської інтеграції; 

– конструювання двосторонніх відносин з країнами світу відбувалось 
неоднорідно. Першою країною-сусідом, з якою вдалось підписати базо-
вий політичний договір, була Болгарія у 1992 р., а останньою — Рес-
публіка Молдова у 2010 р. У випадку з Молдовою підписання договору 
стало можливим завдяки фактичній заміні повноцінного двостороннього 
політичного договору на Договір про режим державного кордону, а також 
тиску з боку європейських партнерів, зокрема Німеччини. Складно, в 
силу історичного минулого, давалися укладання базових політичних до-
говорів з Угорщиною на Заході і Росією та Україною на Сході; 

– на початку 1990-х рр. основним «адвокатом» Румунії на Заході була 
Франція, підписання договору з якою в 1991 р. полегшувало реорганіза-
цію відносин з іншими європейськими країнами. Значним успіхом Буха-
рест вважає встановлення стратегічного партнерства зі США в 1997 р., 
хоча з 1989 р. до 1997 р. ці відносини складалися нелінійним чином;  

– національними проектами пріоритетного характеру і стратегічними 
цілями після 1989 р. були вступ Румунії до НАТО і ЄС. Шлях до 
повноцінного членства в зазначених структурах був також нелегким, 
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контроверсійним, але в кінцевому результаті успішним. На цьому шляху 
Румунії вдалось скоординувати спільні зусилля державних інститутів та 
консолідувати суспільство для розробки і реалізації стратегії вступу Ру-
мунії до євроатлантичних і європейських структур; 

– для посткомуністичної Румунії залишались актуальними принципи і 
концептуальні підходи зовнішньої політики, вироблені ще міністром 
закордонних справ цієї країни у міжвоєнний період Н. Тітулєску: запо-
бігання міжнародній ізоляції, встановлення і підтримка добросусідських 
відносин, створення субрегіональних коаліцій, пошук багатогранних га-
рантій безпеки і кордонів, а також захист цілісної унітарної держави. 
Іншими словами, румунська дипломатія, в умовах драматичних ідеоло-
гічних змін суспільства і міжнародного контексту, містила в собі як 
елементи континуїтету, так і елементи глибоких трансформацій. 
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В статье рассматриваются исторические особенности формирования 
внешней политики Румынии в контексте сложных международных преобра-
зований и внутриполитических процессов посткоммунистического периода, 
первые шаги румынской дипломатии по возвращению страны к проевро-
пейскому вектору развития. 
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тическая интеграция. 

 
The article presents historical features of the Romanian foreign policy development 

in the context of complex international transformations and internal political proces-
ses in Post-Communist period, as well as the first steps of Romanian diplomacy 
towards returning of the country on pro-European vector of development.  
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