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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми дослідження визначається тим, що на сучасному 

етапі розвитку глобальної системи міжнародних відносин незаперечною є роль 

інтеграційних об’єднань та їх вплив на трансформацію даної системи. 

Потенційні ресурси, отримані державами внаслідок інтеграції – політичної, 

військової, економічної, інформаційної або культурної – дають їм можливість 

реалізовувати частину як власних внутрішніх, так і зовнішньополітичних цілей. 

Доволі складну місію першопрохідця в сучасних глобальних інтеграційних 

процесах узяв на себе Європейський Союз (далі – ЄС), що на сьогоднішній день 

є найрозвиненішим інтеграційним утворенням у світі. 

Процес формування ЄС як живого, динамічного організму, що долає 

повсякчас нові виклики та загрози, спричинені, зокрема, й прорахунками його 

засновників, набуває особливої актуальності у контексті дослідження 

зовнішньополітичних аспектів європейської інтеграції. Це дає змогу на 

теоретичному та практичному рівнях проаналізувати та залучити до 

державотворчої роботи в Україні досвід міжнародної взаємодії ЄС. 

Розкриваючи порушене у дисертації наукове питання, значну увагу було 

приділено важливому, етапному документу в процесу євроінтеграції – 

Лісабонському договору. Адже цей документ покликаний зміцнити політичну 

інтеграцію країн Європи. 

Ключовим у цьому контексті є моделювання ситуації, за якої будуть 

розвиватися зовнішні відносини Європейського Союзу з іншими глобальними 

економічними та військово-політичними партнерами, у першу чергу – зі 

Сполученими Штатами Америки (далі – США). Оскільки саме за результатами 

розвитку широкомасштабних відносин з найбільшим партнером 

вибудовуватиметься модель відносин ЄС з Китайською Народною Республікою 

(далі – Китай), а також з регіональними інтеграційними об’єднаннями та 

організаціями, які розташовуються в Азії, Африці та Північній Америці. 

Актуальним питанням сучасної вітчизняної науки залишається 

ефективність реалізації зовнішньополітичних пріоритетів України, а в цьому 

контексті – переваги та виклики поглибленої інтеграції України до ЄС. Україна, 

попри перманентні зміни внутрішньополітичної ситуації та правлячих 

політичних сил, чиї зовнішньополітичні орієнтири та підходи протягом 

новітньої історії доволі суттєво різнилися (починаючи від категоричних 

дискусій щодо пріоритетності західного або східного векторів), обрала курс на 

інтеграцію в європейський економічний і політико-правовий, а загалом 

цивілізаційний простір, тому науково-теоретичний та практичний інтерес до 

цього питання не згасає. 

Зв’язок дисертації з науковими програмами, планами, темами. 

Наукове дослідження виконане в межах комплексної програми науково-

дослідних робіт Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

«Наукові проблеми сталого державного розвитку України» і наукової теми 

Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені 



Тараса Шевченка «Інтеграція України у європейські правові, політичні та 

економічні системи» (номер державної реєстрації № 0111U007054). 

Мета і завдання дослідження. Метою наукової праці є комплексне 

дослідження актуальних зовнішньополітичних аспектів інтеграційних процесів 

у ЄС, формалізованих після підписання Лісабонського договору. На погляд 

автора це передбачає: аналіз особливостей інституційних змін у ЄС, їх вплив на 

характер зовнішніх відносин з глобальними центрами сили – США та Китаєм, 

країнами Центрально-Східної Європи (далі – ЦСЄ) в рамках програми ЄС 

«Східне партнерство», а також прикладний аналіз перспектив співпраці 

України та ЄС після набуття чинності Угоди про асоціацію та Поглиблену й 

всеосяжну зону вільної торгівлі (далі – ПВ ЗВТ) Україна-ЄС. 

Реалізація поставленої наукової мети передбачає виконання таких 

дослідницьких завдань: 

 систематизувати актуальні наукові дослідження з проблем 

євроінтеграції у вимірі інституційного розвитку ЄС; 

 проаналізувати характер змін політичних ролей очільників ЄС, 

глибину та напрям інтеграційних процесів ЄС після впровадження 

Лісабонського договору; 

 узагальнити основні етапи структурного реформування інституцій 

управління зовнішньою політикою ЄС; 

 проаналізувати сучасні тенденції та окреслити перспективи 

міжнародної взаємодії ЄС з провідними міжнародними акторами – США та 

Китаєм; 

 розкрити ключові аспекти співпраці ЄС з країнами ЦСЄ в межах 

програми «Східного партнерства»; 

 охарактеризувати ключові зовнішньополітичні напрями взаємодії ЄС 

та України після впровадження інституційних змін в ЄС, розкрити основні 

точки напруженості між Україною та ЄС у «постлісабонський період»; 

 розробити аналітичні сценарії перспектив співробітництва України з 

ЄС та Митним/Євразійським Союзом у світлі підписання Угоди про асоціацію 

та ПВ ЗВТ Україна–ЄС, спрогнозувати вплив гіпотетичних сценаріїв на 

євроінтеграційні прагнення України. 

Об’єктом дослідження є процес політико-правової інтеграції в межах ЄС 

на етапі проведення інституціональної реформи цього міждержавного 

утворення та вплив цих трансформацій на реалізацію спільної зовнішньої 

політики ЄС. 

Предметом дослідження є зовнішньополітичні аспекти європейської 

інтеграції та особливості теоретичних засад і практичних рішень у процесі 

міжнародної взаємодії ЄС зі світовими акторами у період після підписання 

Лісабонського договору. 

Методологія та методи дослідження. Щоб вирішити поставлені у 

дисертації завдання, зрозуміти конкретні явища у перебігу європейської 

інтеграції та у процесі реалізації практики зовнішньополітичної взаємодії 



Європейського Союзу на міжнародній арені, спрогнозувати цей політичний 

процес, використано низку методів, серед яких основними є: загальнонаукові 

(аналіз, синтез, індукція, дедукція), загальнологічні (компаративістика, 

спільне/відмінне), історичні (ретроспектива, проблемно-хронологічний метод) 

та спеціальні (методології науки, теорії міжнародних відносин, політології, 

соціології, комунікативістики, іміджеології) методи дослідження, які обрано з 

урахуванням хронологічних меж дослідження, мети цієї роботи, окреслених 

завдань та джерельної бази. Одним із ключових методів дослідження 

міжнародних відносин є застосування системного та комплексного аналізу, при 

якому Європейський Союз розглядається як цілісний механізм, що передбачає 

динамічну та функціональну взаємодію внутрішніх і зовнішніх чинників. Такий 

підхід забезпечив комплексне дослідження перспектив зміни ролі ЄС у 

глобальних політичних та економічних процесах; метод структурно-

функціонального аналізу, використаний для визначення основних параметрів 

реформування структури ЄС за сучасних геополітичних умов та з урахуванням 

перспектив взаємодії ЄС зі світовими центрами сили, як то США чи Китай; 

використання інституціонального методу сприяло вивченню наднаціональних 

інституцій ЄС, на які покладено завдання з реалізації спільної зовнішньої 

політики держав-членів ЄС; соціологічний метод було застосовано з метою 

з’ясувати соціальну зумовленість зовнішньополітичних рішень, зокрема вплив 

на політичну систему економічної ситуації в країнах ЄС та перспективи його 

міжнародної господарської співпраці, трансформацію соціальної структури 

загальноєвропейського суспільства; використання порівняльного аналізу 

дозволило визначити траєкторію зміни політичної та економічної ролі ЄС на 

міжнародній арені. Застосування емпіричного моделювання дало можливість 

побудувати прогностичну модель розвитку взаємин ЄС з потенційними 

членами цього об’єднання; аналіз документальних джерел різного статусу – 

дозволило найбільш повно і точно відобразити думку різних політичних та 

наукових кіл на проблеми європейської інтеграції, знайти обґрунтування 

рішень лідерів європейських інтеграційних структур та особливих позицій 

національних еліт держав-членів ЄС щодо управління та регулювання 

міжнародної політики. Водночас статистичний аналіз виявився ефективним, 

щоб з’ясувати потенціал, яким володіє ЄС для затвердження його нової ролі на 

міжнародній арені. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що на 

теоретичному рівні у вітчизняній політичній літературі було системно та 

концептуально досліджено етапи новітнього реформування найбільш 

важливого для України міждержавного інтеграційного об’єднання – ЄС, а 

також простежено основні тенденції розвитку ЄС у напрямі співпраці з 

найбільшими центрами сили, у першу чергу – США та Китаєм. Виявлено 

особливості структурної реформи ЄС, а також її можливий вплив на розвиток 

відносин з Україною у контексті підписання та ратифікації Угоди про асоціацію 

між Україною та ЄС. У межах проведеного дослідження обґрунтовано 



теоретичні положення, які виносяться на захист, а саме: 

уперше: 

- запропоновано розглядати перспективи розвитку відносин оновленого 

та реформованого ЄС з основними міжнародними партнерами та державами-

потенційними членами ЄС через призму діяльності нових функціональних 

підрозділів ЄС; 

- досліджено та системно розглянуто аспект розвитку міжнародної 

співпраці «постлісабонського ЄС» з двома категоріями акторів: світові центри 

сили (США, Китай) та країни ЦСЄ, які залучені до рамкової програми ЄС 

«Східне партнерство»; обґрунтовано авторське бачення подальших перспектив 

розвитку відносин по лінії Україна-ЄС, США-ЄС, Китай-ЄС, що демонструє 

різношвидкісне та різнокаліберне співробітництво ЄС з міжнародними 

партнерами; 

поглиблено: 

- розуміння взаємозалежності розвитку внутрішніх процесів у ЄС та 

динаміку співпраці з основними міжнародними акторами; визначено та 

проілюстровано на практичних прикладах основні риси взаємодії 

реформованого ЄС з ключовим міжнародним актором - США, який прагне 

розвивати з ЄС рівноправні та взаємовигідні відносини; 

- теоретичну базу про місце і роль провідних наднаціональних структур 

ЄС у зовнішній та безпековій політиці ЄС, які набули значних повноважень 

після набуття чинності положень Лісабонського договору; 

- тезу про необхідність розвитку секторальної співпраці між ЄС та 

потенційними країнами-членами ЄС й Україною, що дозволяє таким державам 

більш ефективно рухатися до повноправного членства в ЄС; 

набуло подальшого розвитку: 

 трансформація поняття ЄС в «постлісабонський» період, що означає 

фактично запровадження нового іміджу та нових можливостей розвитку цього 

міждержавного утворення в сучасних міжнародних системах; 

 методики та понятійний апарат міжнародного співробітництва ЄС 

після імплементації інституційних реформ. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що 

висновки, отримані у процесі наукового дослідження, дають цілісне уявлення 

про зарубіжний і вітчизняний досвід у розвитку взаємовигідних та 

рівноправних відносин з одним із найбільш потужних у світі міждержавних 

об’єднань – ЄС. Вони мають важливе значення для подальшого розроблення 

проблематики побудови відносин по лінії «ЄС–потенційні країни-члени ЄС–

найбільші міжнародні актори» з урахуванням інтересів України, а основні 

теоретичні положення та висновки роботи, узагальнені до рівня конкретних 

рекомендацій, що мають узгоджену для застосування у практичній діяльності 

форму. Вони можуть бути запропоновані для розроблення зовнішньополітичної 

стратегії України на міжнародній арені, а також враховані у діяльності 

урядових, політичних і громадських інституцій, у практиці 



зовнішньополітичного відомства. Зокрема слід зауважити, що теоретичні 

міркування було застосовано під час експертних дискусій у межах громадських 

обговорень перспектив підписання Україною Угоди про асоціацію з ЄС, а 

також для підготовки аналітичних звітів, на зразок фонду «Українська 

ідентичність» під назвою «Створення зони вільної торгівлі між Україною та 

ЄС: плюси та мінуси для національної економіки». Практичні рекомендації, 

напрацьовані автором, було використано під час співробітництва із 

національними виробниками аграрної продукції, що експортують її до держав-

членів ЄС, а також у межах співпраці із представниками парламентських 

фракцій. Що стосується навчально-методичної складової, то положення 

дисертаційного дослідження дістали апробацію у межах наукової, навчально-

методичної та педагогічної діяльності (семінарських занять, майстер-класів) 

аспірантки. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є завершеним 

самостійним науковим дослідженням, у якому викладено авторський підхід до 

узагальнення актуальних теоретичних розробок та вивчення практичних 

аспектів багатогранного процесу європейської інтеграції, а саме питань 

співпраці «постлісабонського ЄС» як із провідними центрами сили, так і 

країнами, що лише заявили про свої євроінтеграційні прагнення. Представлені 

результати наукових досліджень, висновки і рекомендації, які виносяться на 

захист, одержані автором особисто.  

Апробація результатів дослідження. Результати наукового 

дослідження було апробовано на міжнародних наукових, всеукраїнських та 

студентських науково-практичних конференціях, зокрема: «Актуальні 

проблеми міжнародних відносин» (Київ, 22 жовтня 2009 р., 21 жовтня 2010 р., 

24 жовтня 2013 р.); «Досвід України та Туреччини в подоланні глобальної 

кризи: політичний, економічний, соціальний та безпековий аспекти» (Київ, 

30 січня 2010 р.); «Шевченківська весна» (Київ, 25 березня 2010 р., 23 березня 

2011 р., 22 березня 2012 р., 21 березня 2013 р.); «Міжнародні інформаційні 

відносини ХХІ століття: тенденції і перспективи» (Київ, 19 травня 2010 р.); 

«Геополітичний вимір європейської інтеграції: інформаційний аспект» (Київ, 

20 травня 2010 р.); «Аналітичні дослідження міжнародних відносин та 

зовнішньої політики: прагматика і прогнозування» (Київ, 21 травня 2010 р.); 

«Перспективи відносин України зі США, РФ, ЄС і НАТО в посткризовому 

світі» (Київ, 4 березня 2011 р.); «Міжнародна інформаційна безпека: сучасні 

концепції і практика» (Київ, 18 березня 2011 р.); «Америка та Європа на 

початку ХХІ століття: аналітика та прогностика» (Київ, 23 травня 2011 р.); 

«Південний фланг Євразії: конкуренція та співробітництво» (Київ, 9 грудня 

2011 р.); «Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук» 

(Дніпропетровськ, 17 грудня 2011 р.); «Американістика у вітчизняній 

політичній науці: концептуальні та прикладні аспекти» (Київ, 10 лютого 

2012 р.); «Актуальні проблеми міжнародних відносин і зовнішньої політики 

країн світу» (Луцьк, 11–12 жовтня 2012 р.), а також на засіданнях кафедри 



міжнародних медіакомунікацій і комунікативних технологій Інституту 

міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. 

Публікації. За результатами дослідження опубліковано сім наукових 

праць загальним обсягом 5,8 друк. арк., зокрема чотири у фахових виданнях 

України, одна наукова стаття у міжнародному виданні, внесеному до 

міжнародної спеціалізованої наукометричної бази даних Index Copernicus 

International sp.z o.o., а також дві праці апробаційного характеру. 

Структурно дисертація складається зі вступу, трьох розділів, восьми 

підрозділів, висновків та списку використаних джерел. Загальний обсяг 

дисертації становить 190 сторінок, з них обсяг основного тексту – 176 сторінок, 

список використаних джерел (203 найменування) – 14 сторінок. 

 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У Вступі обґрунтовано вибір теми дослідження, актуальність, сутність 

наукової проблеми і сучасний стан її вивчення, сформульовано мету і ключові 

завдання дисертаційної роботи, визначено об’єкт та предмет, методологічні 

засади та хронологічні рамки дослідження, розкрито наукову новизну 

одержаних результатів та їх практичне значення, показано ступінь та характер 

апробації, подано загальну характеристику роботи. 

Перший розділ «Теоретичні та методологічні засади дослідження 

зовнішньополітичної діяльності ЄС в контексті інституційних змін» 

присвячено з’ясуванню стану розроблення наукової проблеми, а також 

формулюванню концептуальних та методологічних підходів до вивчення 

практичних аспектів реалізації зовнішньої політики Європейського Союзу в 

контексті інституційних перетворень, започаткованих Лісабонським договором. 

Проаналізовано наукові дослідження процесів та векторів європейської 

інтеграції, що були проведені представниками різних політологічних шкіл. 

У розділі оглядово викладено основні теоретичні підходи до розуміння 

змісту й завдань європейської інтеграції та концепції розвитку інтеграційних 

процесів, а наукова проблема дисертаційного дослідження знаходить часткове 

відображення у наукових розвідках європейських та американських фахівців, 

які представляють широкий спектр наукових шкіл та течій. Що стосується 

вітчизняної політичної науки, то ця проблема досліджена, в основному, за 

традиційними та, подекуди, спеціалізованими аспектами ролі інституцій ЄС та 

їх трансформацій в інтеграційних процесах. 

Важливо також зауважити, що розглядаючи наукові роботи зарубіжних та 

вітчизняних дослідників процесів європейської інтеграції, було використано 

структурно-проблемний підхід, який дав змогу акцентувати увагу на ключових 

аспектах теми дисертаційного дослідження. В цьому контексті доцільно 

виділити групи науковців, які прямо корелюють з порушеним автором 



дисертації науковим завданням до першого розділу роботи, і які працювали над 

проблемами наднаціонально-міжурядового балансу ЄС та його 

зовнішньополітичної взаємодії в різних теоретико-прикладних аспектах, серед 

яких: Н. Кавешніков, І. Грицяк, Г. Воллес, Ф. Шарпф, Б. Колер-Кох, А. Сапсай, 

М. Флайндерс, О. Їжак, Л. Закі, О. Кресін, А. Моравчик, В. Муравйов, 

В. Копійка, А. Філіпенко, Д. Ходсон, Ю. Шишков, В. Головченко, В. Манжола, 

І. Мінгазутдінов, А. Руммель, М. Миронова, М. Сміт, Ж. Панченко, 

О. Добржанська, Т. Шинкаренко, С. Даниленко, О. Коппель, О. Пархомчук, 

В. Крушинський, В. Матвієнко, Г. Ларсен, Є. Камінський, М. Ожеван, 

О. Шнирков, Є. Макаренко, О. Брусиловська, С. Федонюк, В. Весселс, 

А. Зленко, О. Врадій, Б. Параховський, С. Гринько, І. Газізуллін, А. Отт, 

О. Резнікова, Т. Сидорук та ін. 

Аналіз теорій та концепцій представників як зарубіжних, так і 

вітчизняних політологічних напрямів дає змогу зробити висновок про основний 

зміст інституційних змін у ЄС, які покликані стати провідником в еволюції 

об’єднаної Європи від панрегіонального економічно-правового об’єднання до 

системи консолідованого наднаціонального управління усіма ключовими 

сферами міжнародних зв’язків Європейського Союзу і, що дуже важливо, у 

практиці вироблення та імплементації спільної зовнішньої та безпекової 

політики. 

Інституційно-структурний аспект розвитку інтеграційних процесів після 

Лісабонського договору, згідно з результатами дослідження, не приведе до 

формування панєвропейської супердержави. Основною причиною цьому є 

значна диференціація в економічному розвитку та геополітичних інтересах 

країн-членів Європейського Союзу. Можливо, саме у зв’язку із 

вищезазначеними причинами, нині у ЄС втілений особливий тип м’якого 

політичного управління з опорою на технологічні, соціальні та економічні 

важелі, а не, скажімо, на військову потугу. Країни-члени формують безпеку на 

основі моделі «м’якої сили». ЄС уникає використання військової сили та сприяє 

підвищенню політико-дипломатичної культури. 

Узагальнюючи характеристику теорій політики європейської інтеграції та 

процедури вироблення спільної зовнішньої та безпекової політики, варто 

зауважити, що протиріччя, які пов’язані з формуванням та визначенням основ 

сучасного комплексного процесу європейської інтеграції, мають об’єктивно 

зумовлений характер. Даний факт спровокований паралельним процесом 

поглибленням та розширенням Європейського Союзу, що у свою чергу вимагає 

корекції теоретичних підходів до вивчення суті цих процесів. 

У другому розділі «Зовнішньополітичні аспекти взаємодії ЄС з 

провідними міжнародними акторами у постлісабонську добу» висвітлено 

надзвичайно важливі питання сприйняття США та Китаю як ділових партнерів 

ЄС після ратифікації Лісабонського договору. На наш погляд, ця тематика лише 

набирає своєї ваги у публікаціях та дослідженнях, що проводяться 



відповідними установами та організаціями Сполучених Штатів Америки та 

країн Європейського Союзу. 

На основі проведеного вивчення практичних аспектів реалізації 

зовнішньої та безпекової політики ЄС виникають об’єктивні передумови до 

констатації того, що прийняття нової ролі ЄС головним чином пов’язане з 

продовженням двовекторних процесів європейської інтеграції та докорінних 

інституційних змін, які виводять європейський наднаціоналізм на якісно новий 

рівень. У цій ситуації можуть виникати колізії у процесі захисту національних 

інтересів ключових країн-членів ЄС у відносинах з основними міжнародними 

акторами, передусім США, Китаєм та, як бачимо, Російською Федерацією. 

Яскравим прикладом тут можуть бути доволі напружені переговори між двома 

світовими акторами щодо створення Зони вільної торгівлі між ЄС та США. Як 

відомо, Європейська Комісія свого часу ухвалила рішення частково 

відтермінувати переговори щодо умов та деталей утворення Трансатлантичної 

зони вільної торгівлі ЄС-США, якою передбачається скасування мит, зборів та 

інших торговельно-економічних бар’єрів, і яка, за задумом, сприятиме 

економічному зростанню, дозволить створити додаткові робочі місця. Щодо 

інших питань торговельної інтеграції даних країн, то перемовини 

продовжуються. Не зважаючи на очевидні переваги, проти цього виступають 

європейські захисники довкілля, які застерігають, що з Америки в Європу 

почнуть стрімко надходити генетично модифіковані продукти (ГМО), які 

офіційно не заборонені у Сполучених Штатах. 

Проаналізований масив інформації щодо сучасного стану та перспектив 

співпраці між ЄС та США дає підстави для подальших проміжних  висновків. 

Зокрема, відносини по лінії ЄС-США стали своєрідним барометром для 

політичних, економічних, безпекових та енергетичних процесів на Близькому 

Сході, в Африці, Середній Азії та Латинській Америці, а з появою української 

кризи вони стали визначальним чинником в «охолодженні» Росії. Сьогодні не 

існує більш фундаментальних та водночас стратегічно важливих партнерів на 

міжнародній арені, як США та ЄС. Це засвідчує їхня взаємодія у межах 

врегулювання ситуації навколо України. Вашингтон надає всіляку можливу 

підтримку інтеграційним процесам всередині ЄС, спрямованим на його 

інституційне зміцнення, оскільки вони сприяють формуванню потужного 

союзника глобального масштабу. ЄС після набуття чинності Лісабонського 

договору потребує поширення глобального політичного впливу на регіони, які 

межують з кордонами цього міждержавного об’єднання. Подолання складних 

сучасних викликів і загроз – екологічних, економічних, військово-політичних, 

інформаційних – потребує вироблення нової глобальної трансатлантичної 

стратегії. Отже, існує нагальна потреба у виробленні США та ЄС спільної 

довготермінової стратегії, яка встановлювала б ефективні механізми 

регулювання фінансової та безпекової систем, зокрема щодо Росії. Етап 

реформування ЄС під впливом дії Лісабонського договору вказує на те, що так 

звана «Європа після Лісабону» набуватиме більш серйозного геополітичного 



впливу не лише на європейському континенті, але й далеко за його 

географічними межами. Отже, Лісабонський договір стає фактично новим 

додатковим рушієм, необхідним для продовження боротьби ЄС за нові 

економічні та політичні ринки світу. 

У зовнішньополітичній сфері взаємин між Китайською Народною 

Республікою та Європейським Союзом спостерігається стала тенденція до 

безперервного та тривалого розширення двосторонньої співпраці. На 

підтвердження даної тези, було підписано угоди про співробітництво у 

важливих економічних сферах діяльності: енергетичній, науково-технічній 

галузях, а також у сфері ведення середнього та малого бізнесу. Китай, вбачаючи 

у Європі стратегічного торговельного партнера, зробив значний поступ, 

спрямований на посилення боротьби з протекціонізмом у сфері торгівлі та 

інвестицій, і цим кроком китайська влада продемонструвала свою підтримку 

європейського партнера в боротьбі з недавньою глобальною фінансовою 

кризою, яка втім, не суттєво зачепила економіку Китаю. 

Відносини по стратегічній лінії Китай-ЄС мають великий потенціал 

розвитку і широкі перспективи не лише економічної кооперації, а й політичної 

співпраці. Щоб реалізувати ці можливості сторони працюють над усуненням 

перешкод для стабільного розширення співробітництва. На нашу думку, 

основою двостороннього співробітництва ЄС та Китаю буде залишатися 

економічна складова та валютно-фінансові операції, а конкретніше – 

перспективи реалізації планів про створення Зони вільної торгівлі. Враховуючи 

важливість Китаю як торговельно-економічного та фінансово-кредитного 

партнера ЄС, очільники ЄС вирішують питання щодо зняття ембарго на 

постачання Китаю зброї та військових технологій. У політико-правовій 

площині питання перспектив розвитку відносин більш складне, адже досі 

залишаються «гострі кути», з якими ЄС важко погоджуватися – йдеться, в 

першу чергу, про проблеми захисту прав людини у Китаї (яскравим прикладом 

може слугувати питання самовизначення Тибету). 

На сучасному історичному етапі розвитку міжнародних відносин на 

європейському геополітичному просторі ЄС розглядає програму «Східне 

партнерство» як невід’ємну частину важливого зовнішньополітичного вектору 

– Європейської політики сусідства, яка є рамковою політикою ЄС щодо 

сусідніх держав, до прикладу таких, як Україна. Однак слід зауважити, що 

запровадження багатостороннього формату політично-експертного діалогу є 

однією з ключових відмінних рис «Східного партнерства» від класичної 

Європейської політики сусідства. Ключовими викликами у межах даної 

ініціативи залишається продовження ефективної інтеграційної політики з 

країнами ЦСЄ та Кавказу зі збереженням сприятливої економічної динаміки, 

яка встановилася після фінансової кризи 2008 року. 

У контексті вищезазначених положень можна окремо зауважити, що 

мультикультуралізм ЄС, який не виправдав у Європі себе цілком, попри те є 

спорідненим за своєю природою та духом до мультикультуралізму США, який 



формувався за принципом «країни емігрантів». З огляду на цей чинник, 

активізований за рахунок нових країн ЄС, де відтепер проживає близько 500 

мільйонів людей, є схожим по суті до багатонаціональних Сполучених Штатів з 

населенням у понад 300 мільйонів осіб. 

Отже, після ратифікації Лісабонського договору імідж ЄС як більш 

міцного, більш інтегрованого міждержавного об’єднання чіткіше і зрозуміліше 

сприймається його основними торговельними та військово-політичними 

партнерами – США та Китаєм. 

У третьому розділі «Практика міжнародної взаємодії ЄС та України за 

умов Асоціації» проведено аналіз співпраці ЄС як наддержавного об’єднання з 

Україною у світлі набуття чинності Лісабонського договору та підписання 

Угоди про асоціацію та Поглиблену й всеосяжну зону вільної торгівлі між 

Україною та Європейським Союзом. 

Зокрема, ключові положення ратифікованого Лісабонського договору, які 

сприяють посиленню глобальної ролі Європейського Союзу, дають підстави 

зробити наступні важливі для України висновки, що євроінтеграційний вектор 

України в загальному зумовлений прагненням до посилення політичної та 

безпекової стабільності, що є ключовим для сталого економічному поступу. 

Особливо значущі для України можливості у стратегічному напрямі 

європейської інтеграції відкриваються після вступу в дію Лісабонського 

договору, який сприятиме зміцненню ролі ЄС у світових економічних, 

військових та науково-технічних процесах, оскільки сучасний стан та тенденції 

міжнародних відносин додатково спонукають ЄС до розширення сфери його 

геополітичних інтересів. У цьому контексті Україна має змогу здобути 

серйозну вигоду від поглиблення та розширеної співпраці з Європейським 

Союзом. 

Саме тому Лісабонський договір відкриває для України нові можливості, 

адже більш активна інтеграційна співпраця з Брюсселем стане результатом 

того, що Києву вдасться розширити можливості виходу на нові світові ринки, а 

інтеграція до більш міцного і потужного ЄС, який набуває нової геополітичної 

ролі після вступу у дію Лісабонського договору, є безумовним українським 

зовнішньополітичним пріоритетом.  

ЄС, ратифікувавши Лісабонський договір, також поступово буде 

виходити на нові міжнародні ринки. «Постлісабонська» політична конфігурація 

підштовхує ЄС до проведення більш активної зовнішньої політики, 

спрямованої на розширення «європейського клубу» за рахунок сусідніх держав. 

Підтвердженням цьому є підписання Угоди про асоціацію та Поглиблену й 

всеосяжну зону вільної торгівлі Україна-ЄС з урахуванням тих проблемних 

моментів, які ще доведеться вирішувати сторонам у найближчому майбутньому 

– у першу чергу йдеться про вкрай негативне ставлення Російської Федерації до 

євроатлантичного вибору України. А для українського виробництва, 

промисловості, людських ресурсів це дає шанс успішного подальшого 

процвітання і сталого розвитку. 



Дослідження також дало змогу зробити однозначний висновок, що 

одночасно створювати ЗВТ з ЄС та інтегруватися до МС/ЄврАзЕС з урахування 

досвіду ЗВТ з країнами СНД неможливо. При цьому слід вказати, що 

малоймовірне гіпотетичне рішення України про входження до МС/ЄврАзЕС 

негативно позначилося б на всьому переговорному процесі України з 

Європейським Союзом щодо реалізації положень Угоди про асоціацію. 

У розділі також було виокремлено рекомендації для продовження 

переговорного процесу і після створення Поглибленої та всеосяжної зони 

вільної торгівлі з ЄС, максимально урахувавши інтереси України, а саме: з 

метою захисту українських експортерів вживати відповідних заходів для 

недопущення погіршення умов доступу вітчизняної продукції на ринки держав-

учасниць ЄврАзЕС; у переговорах з російською стороною та з іншими членами 

ЄврАзЕС у подальшому фіксувати зацікавленість України як держави-члена 

СОТ у розвитку взаємодії із ЄврАзЕС, водночас відзначаючи доцільність 

початку діалогу про конкретні форми інтеграції лише після остаточного 

договірно-правового оформлення даного об’єднання і визначення 

співвідношення його нормативно-правової бази із правилами та умовами СОТ. 

У цілому третій розділ постановкою наукової проблеми, прикладним 

аналізом та чітко обґрунтованими висновками доводить, що інституційні зміни 

у ЄС відкривають нові можливості для реалізації європейської ініціативи 

України, чому активно сприятиме «постлісабонська парадигма» щодо реалізації 

спільної зовнішньої та безпекової політики, а також практики міжнародної 

взаємодії Європейського Союзу. 

 

 

ВИСНОВКИ 

Дослідження зовнішньополітичних аспектів європейської інтеграції після 

підписання Лісабонського договору, що визначив зміну ролі та функцій 

наднаціональних інституцій у виробленні спільної зовнішньої політики та 

безпекової політики Європейського Союзу, дозволило вирішити важливе 

наукове питання, а саме: дало змогу реалізувати обраний концептуальний 

підхід до визначення ключових елементів теорії та практики міжнародної 

взаємодії ЄС, зокрема, окреслити перспективи співпраці ЄС з його найбільшим 

та найпотужнішим союзником – США, визначити роль феномену нових 

наднаціональних інституцій у практиці спільної європейської зовнішньої 

політики та Європейської політики сусідства, а також спрогнозувати 

подальший розвиток відносин «постлісабонської Європи» з Україною після 

підписання та набуття чинності Угоди про асоціацію та Поглиблену та 

всеосяжну зону вільної торгівлі Україна-ЄС. 

Основні наукові і практичні результати та висновки дисертаційного 

дослідження полягають у такому: 



1. Концептуальний аналіз нової функціональної ролі Європейського 

Союзу після підписання Лісабонського договору та дослідження теоретико-

концептуальних засад формування наднаціональних інституцій ЄС з 

урахуванням ключових положень теорій процесу європейської інтеграції вказує 

на необхідність зміни усталених підходів до дослідження ЄС і його зовнішньої 

політики. Систематизація основоположних теоретико-методологічних 

концепцій та підходів сучасної політології до вивчення зовнішньополітичних 

аспектів діяльності Європейського Союзу вказує на те, що в даному напрямі 

досліджень слід керуватися моделлю оцінки взаємодії ЄС на міжнародній арені 

як єдиної та цілісної політико-правової системи. З цього випливає, що сучасні 

моделі європейської інтеграції повинні мати на меті знайти розв’язання 

бінарного завдання, яке полягає у поглибленні інтеграційних процесів і, 

водночас, у залученні до нього нових учасників. З огляду на це підписання та 

прийняття Лісабонського договору, що є логічним продовженням попередніх 

внутрішньоєвропейских інтеграційних угод, повністю корелює з вирішенням 

окреслених завдань. Крім цього, цей документ дозволив виконати ще одне 

завдання – зафіксувати на певному етапі історичного розвитку цього 

наддержавного об’єднання досягнення країн-учасників, визначивши на 

середньостроковий період архітектуру спільних органів управління та центрів 

прийняття поточних рішень. Адже проблема практики управління часто 

домінувала у теоретичних підходах до формування європейської спільноти, бо 

національні теоретичні школи по-різному підходили до оцінки шляхів 

інтеграційної еволюції, зокрема, що стосується зовнішньої політики ЄС. 

Водночас Європейський Союз, як один із ключових учасників сучасних 

міжнародних відносин, стикається з серйозними протиріччями в системі 

балансу владних повноважень наднаціональних та урядових інституцій країн-

членів співтовариства, особливо це стосується традиційних країн-лідерів 

Європи – Німеччини Великої Британії та Франції. Загалом, сучасна практика 

реалізації спільної зовнішньої політики ЄС вказує на переосмислення та 

використання новітніх розробок, зокрема, представників функціонального 

інституціоналізму, що полягає у формуванні практичних рекомендацій для 

діяльності зовнішньополітичних інституцій Європейського Союзу. 

2. Важливими інституційними змінами, які були імплементовані 

згідно з Лісабонським договором, стали запровадження посад Президента 

Європейської Ради Європейського Союзу та Високого Представника 

Європейського Союзу із закордонних справ та безпекової політики – типових 

посад для суб’єктів міжнародного публічного права, що з точки зору 

іміджеології зайвий раз покликане продемонструвати політичну консолідацію 

ЄС як цілісного, в першу чергу, політичного об’єднання. Однак, детальний 

аналіз внутрішніх функціональних зв’язків між цими двома ключовими в 

структурі ЄС посадами засвідчив, що вони опікуються представленням 

Європейського Союзу на міжнародній арені. Суперечність полягає в тому, що 

за такої ситуації відбувається дублювання даної функції представництва, 



оскільки Високий Представник повинен виконувати і виконує функцію 

зовнішнього представлення ЄС. Проте, згідно з положеннями Лісабонського 

договору дана компетенція належить також і Президентові Європейської. 

На цьому розбіжності та протиріччя, спровоковані Лісабонським 

договором, не вичерпуються. Ключовим вузлом у системі координат 

наднаціональних і національних інтересів залишається дилема щодо місця та 

функціональної ролі Європейської Комісії, Європейського Парламенту, Ради 

Міністрів ЄС у виробленні спільної зовнішньополітичної стратегії. Тут 

доцільно зауважити, що низка країн (Велика Британія, Данія, країни Бенілюксу) 

висловлювали стурбованість поглибленням наднаціональності Європейського 

Союзу, особливо у сфері зовнішньої політики, вбачаючи у цьому посилення 

позицій Франції та Німеччини у виробленні та прийнятті рішень. 

Цю проблему ми можемо розглядати на прикладі того, як спільні наміри 

породжують суперечності та, певною мірою, навіть протидію між прямими 

провідниками нової політики ЄС та тими, хто чинить тиск такому розподілу 

повноважень всередині ЄС. Можна зробити висновок про те, що лише 

поступальна практична діяльність та прагнення досягти максимального захисту 

спільних інтересів країн-членів ЄС забезпечили публічно безконфліктну та 

синергетичну діяльність цих посадових осіб. 

3. З початку XXI століття Європейський Союз пройшов складний 

шлях інституційних змін, які були покликані якісно реформувати 

співтовариство та підготувати його до нових викликів сучасності. Процес 

реформування ЄС з одночасним поглиблення міжнародної правосуб’єктності 

ЄС пройшов етапи від підготовки змін, що розпочався з 2000-х років, і до 

набуття чинності 1 грудня 2009 року Лісабонським договором. Однак, між 

цими двома датами є ще два етапних періоди: рефлексивне відторгнення 

пропонованих змін, яке проявилося у тому, що національні референдуми країн-

членів ЄС не підтримали ініціативи (2005-2006 рр.) та 2007 рік – коли було 

проведено компромісне доопрацювання нового установчого документу. 

Відповідно до нової нормативно-правової бази Європейського Союзу 

після набуття чинності Лісабонським договором усі рішення в рамках цього 

інтеграційного об’єднання ухвалюються за єдиною процедурою (окрім деяких 

безпекових та зовнішньополітичних питань), тим самим зміщуючи владні 

повноваження на користь європейських інституцій. Характерно, що 

реформування Європейського Союзу збіглося з п’ятим, найбільшим етапом 

розширення в історії Європи, коли в період з 2004 по 2007 роки новими 

членами стали 12 країн. Це стало своєрідним тестом на міцність для 

політичного та економічного функціонування ЄС. Однак, саме безпрецедентне 

інтеграційне розширення зумовило гостру потребу в поглибленні міжнародної 

суб’єктності та створення механізму вироблення та прийняття спільної 

зовнішньої і безпекової політики. Водночас ратифікація Лісабонського 

договору та імплементація його положень ніяким чином не веде до 

перетворення Європейського Союзу в наддержаву. Скоріше навпаки, 



Європейська Комісія дещо послаблює свої позиції, водночас як органи 

виконавчої влади країн-членів ЄС отримують більш широкі можливості для 

контролю за перебігом зовнішньополітичних процесів. Також можна твердити, 

що не дивлячись на усі протиріччя, викликані Лісабонським договором, на 

даний час немає більш глибокого та досконалого документу, який регулює 

функціонування цього міждержавного об’єднання. 

4. Сьогодні не існує більш фундаментальних та водночас стратегічно 

важливих партнерів як США та ЄС. У свою чергу Китай, попри значні 

зрушення у двосторонніх відносинах, усе ще поступається якісно і кількісно 

США. І це при тому, що відносини між цими двома центрами сили позначені 

суттєвими ідеологічними розбіжностями, різними тактичними підходами до 

подолання спільних викликів та загроз, а також шляхами досягнення спільних 

пріоритетів. Важливо підкреслити, що Вашингтон надає усіляку можливу 

підтримку таким інтеграційним процесам усередині ЄС, оскільки вони 

сприяють формуванню потужного союзника глобального масштабу на 

європейському геополітичному просторі, який територіально пов'язаний із ще 

одним регіоном геополітичних інтересів Сполучених Штатів Америки – 

Близьким Сходом. 

Аналіз взаємодії світових політичних акторів США та ЄС щодо гострих 

політичних процесів у різних регіонах світу вкотре засвідчують готовність 

Вашингтона та Брюсселя рухатися за єдиним стратегічним сценарієм, що дає 

можливість абсолютно об’єктивно стверджувати про формування стійкого 

американо-європейського політичного та військового дуету, підкріпленого 

новими важливими лісабонськими домовленостями. Отже, етап реформування 

ЄС під впливом дії Лісабонського договору вказує на те, що так звана «Європа 

після Лісабона» набуватиме більш серйозного геополітичного впливу не лише 

на Європейському континенті, але й далеко за його географічними межами. 

Після ратифікації Лісабонського договору імідж ЄС як більш міцного, більш 

інтегрованого міждержавного об’єднання чіткіше і зрозуміліше сприймається 

його основним торговельним та військово-політичним партнером – США. 

Водночас ключовим партнером для ЄС на Сході є Китайська Народна 

Республіка. Економічні чинники продовжуватимуть формувати підґрунтя 

відносин ЄС-Китай. Двостороння угода про Зону вільної торгівлі (FTA) може 

стати реальністю в найближчі роки, що приведе до подальшого економічного 

зростання і створення робочих місць. Однак у галузі військово-політичної 

кооперації, де є найбільший потенціал для зміцнення довіри між двома 

сторонами, рано говорити про міцні відносини, тим паче – стратегічні. Хоча 

цей аспект усе ще перебуває в зародковому стані, все ж заслуговує серйозної 

уваги як потенційно визначальний елемент стратегічного партнерства в 

майбутньому, особливо враховуючи той ключовий чинник, що таке 

співробітництво могло б внести значний вклад у глобальну безпеку. Однак на 

сьогодні діалог ЄС-Китай віддзеркалює ініціативи деяких окремих держав-

членів ЄС, що слабко корелюється із принципами Лісабонського договору. 



5. Стратегічна ініціатива ЄС щодо країн Центрально-Східної Європи 

знайшла своє відображення у форматі «Східного партнерства». Такий формат 

дозволяє країнам доносити до офіційного Брюсселя позицію щодо параметрів 

майбутньої євроінтеграції, що може розглядатися як виконання завдання з 

підготовки до більш швидкої та поглибленої інтеграції до європейських 

інституцій. Такі погляди підтверджуються тим, що «Східне партнерство» 

дозволило стратегам із Брюсселя розмежувати зовнішньополітичні підходи ЄС 

до відносин з південними (Середземноморський Союз–сусіди Європи) та 

східноєвропейськими сусідами (сусіди ЄС). Крім того, також необхідно 

зробити окремий наголос на тому, що започаткування ініціативи дозволило 

створити абсолютно нові можливості для посилення взаємодії у сфері 

енергетичної безпеки в межах відповідної багатосторонньої тематичної 

платформи. Така співпраця набуває особливого значення за умов, коли 

Російська Федерація – один із найбільших постачальників енергоносії на ринок 

Європи – відверто й брутально вдається до використання нафти і газу як 

ефективного та дієвого інструменту своєї зовнішньої політики. Ще гостріше 

геополітичне протистояння розгорнулося на тлі військової агресії РФ на 

території України та анексії Криму. Відповідно, поширення інтеграційних 

процесів у східному напрямі, зокрема, поглиблення співпраці в межах програми 

«Східного партнерства», натикається на жорстку протидію з боку нинішньої 

російської влади, яка, на прикладі Грузії та України, використовує 

сепаратистські рухи, щоб зберегти свій геополітичний вплив у регіоні. 

6. Лісабонський договір відкриває для України нові можливості у 

прагненнях до тіснішої взаємодії із європейськими структурами, адже більш 

активна інтеграційна співпраця з Брюсселем у політичній та економічній 

сферах сприятиме тому, що Києву вдасться розширити можливості виходу на 

нові світові ринки. Це твердження було підкріплено і результатами 

емпіричного дослідження, яке викладено у роботі. Основу емпіричних даних, 

що були використані при підготовці висновків щодо вузлових точок 

напруженості між Україною та Європейським Союзом у «постлісабонський 

період», склали результати експертних дискусій в рамках обговорення 

поглиблення та розширення співпраці з ЄС, а саме підписання Угоди про 

асоціацію та Поглиблену і всеосяжну зону вільної торгівлі Україна-ЄС. 

Ключовими тезами, щодо яких висловлювалась застереження, були: захист 

вітчизняного виробника, доступ українських товарів та послуг на ринок ЄС та 

країн МС/ЄврАзЕС, політичні відносини з «державами-сателітами» Російської 

Федерації. 

У даному контексті можна зауважити, що набуття Лісабонським 

договором чинності додатково спонукає Євросоюз до більш активних дій у так 

званих «єесівських прикордонних регіонах». Україна традиційно бере активну 

участь у реалізації Європейської політики безпеки та оборони, кооперуючись у 

проведенні військово-цивільних навчань та тренінгів з партнерами з ЄС та 

НАТО. Враховуючи зовнішню агресію з боку Російської Федерації, для 



України така поглиблена співпраця є одним із стратегічних пріоритетів у сфері 

забезпечення національних інтересів та посилення обороноздатності – дана 

кооперація сприяє значній модернізації не так українського оборонно-

промислового комплексу, як набуттю критично необхідного в теперішній 

реаліях досвіду з підготовки та проведення антитерористичної та миротворчої 

діяльності із залученням провідних військових експертів і сучасної техніки. 

7. Останні події в Україні засвідчили, що інтеграція до більш міцного і 

потужного ЄС, який набуває нової геополітичної ролі після вступу у дію 

Лісабонського договору, є безумовним українським зовнішньополітичним 

пріоритетом. На чому наголошує українське керівництво, чиї практичні кроки 

підтверджують відданість європейському курсу України. 

Лісабонський договір підштовхує ЄС до проведення більш активної 

зовнішньої політики, спрямованої на розширення «європейського клубу» за 

рахунок сусідніх держав. Підтвердженням цього є підписання Угоди про 

асоціацію та Поглиблену й всеосяжну зону вільної торгівлі Україна–

Європейський Союз. Не зважаючи на постійний тиск з боку Російської 

Федерації, яка до останнього намагалася відтермінувати введення в дію 

положень Поглибленої та всеосяжної Зони вільної торгівлі з ЄС, і тим самим 

прагнучи схилити керівництво України інтегруватися до МС/ЄврАзЕС. 

Розглядаючи гіпотетичну можливість зміни зовнішньополітичного курсу 

України в бік поглиблення співпраці з МС/ЄврАзЕС, то з урахуванням досвіду 

країн СНД можна зробити висновок, що з торгівельно-економічної точки зору 

така співпраця могла б мати місце. У такому випадку Україна могла б 

розраховувати на значні преференції в постачанні енергоносіїв, що є наріжним 

каменем у розвитку промислового комплексу держави. Іншим надзвичайно 

важливим здобутком у теоретично змодельованому зближенні України та 

Російської Федерації могло б бути збереження територіальної цілісності нашої 

держави та уникнення конфлікту на Донбасі, однак в такому разі існував би 

ризик часткової втрати власного суверенітету внаслідок маніпулятивного тиску 

з боку російського керівництва. У будь-якому випадку, розворот 

зовнішньополітичного вектору України у бік МС/ЄврАзЕС на даному 

історичному етапі розвитку Української держави важко уявити, позаяк 

переважна частина українців утвердили євроатлантичний напрямок інтеграції 

України як пріоритетний і такий, що відповідає європейській ідентичності 

українського народу. Отож, беручи до уваги, що внутрішньо-інституційну 

кризу в Європейському Союзі загалом взято під контроль, є цілком справедливі 

підстави вважати, що процес розширення ЄС на схід буде в перспективі 

продовжено. У цьому контексті та за умов припинення військових дій на 

Донбасі українська громадськість має усі підстави сподіватися, що 

інтеграційний напрям ЄС не обмежиться лише країнами Балканського 

півострову, а перспективу членства України в Європейському Союзі рано чи 

пізно буде остаточно і безапеляційно підтверджено. 
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Дисертаційну роботу присвячено комплексному дослідженню актуальних 

зовнішньополітичних аспектів інтеграційних процесів у ЄС, формалізованих 

після підписання Лісабонського договору, а саме: аналізу особливостей 

інституційних змін у ЄС, їх впливу на характер зовнішніх відносин з 

глобальними центрами сили – США та Китаєм, а також з країнами Центрально-

Східної Європи в рамках програми Європейського Союзу «Східне 

партнерство», яка розглядається як ключовий інструмент початкового етапу 

європейської інтеграції.  

Окремим напрямом цієї наукової розвідки став прикладний аналіз 

перспектив співпраці України та ЄС за нової договірно-правової бази, йдеться 

про Угоду про асоціацію та Поглиблену та всеосяжну ЗВТ Україна-ЄС. 

Узагальнено концептуально-теоретичні та методологічні засади дослідження 

інтеграційних процесів у ЄС, а також чи не вперше на теоретичному рівні у 

вітчизняній політичній літературі було системно та концептуально досліджено 

етапи новітнього реформування найбільш важливого для України 

міждержавного інтеграційного об’єднання – ЄС, а саме виявлено взаємозв’язок 

впливу інституційних змін у ЄС після підписання Лісабонського договору на 

практику його взаємодії з основними міжнародними акторами. Простежено 

основні тенденції розвитку ЄС у напрямі співпраці з найбільшими центрами 

сили, у першу чергу – США та Китаєм. 

У роботі також виявлено особливості структурної реформи ЄС, а також її 

можливий вплив на розвиток відносин з Україною у контексті підписання та 

ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. 

Ключові слова: Лісабонський договір, «постлісабонська Європа», 

спільна зовнішня та безпекова політика, Європейський Союз, Східне 

партнерство, Зона вільної торгівлі, США, Китай, Україна. 

 

АННОТАЦИЯ 

Карманова Н. И. Внешнеполитические аспекты европейской 

интеграции: теория и практика международного взаимодействия ЕС. – На 

правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата политических наук 

по специальности 23.00.04 – политические проблемы международных систем и 

глобального развития. – Киевский национальный университет имени Тараса 

Шевченко, Институт международных отношений. – Киев, 2015. 

Диссертационная работа посвящена комплексному исследованию 

актуальных внешнеполитических аспектов интеграционных процессов в ЕС, 

формализованных после подписания Лиссабонского договора, а именно: анализ 

влияния институциональных изменений в ЕС, их влияние на характер внешних 

отношений с глобальными центрами силы – США и Китаем, а также с странами 

Центрально-Восточной Европы. Несколько отдельным направлением этой 

научного исследования станет прикладной анализ перспектив сотрудничества 



Украины и ЕС на новой договорно-правовой базе, речь идет о Соглашении об 

Ассоциации и Всеобъемлющей и углубленной ЗСТ Украина – ЕС. 

В диссертации обобщены концептуально-теоретические и 

методологические основы исследования интеграционных процессов в ЕС, а 

также впервые в отечественной политической литературе системно и 

концептуально исследованы этапы новейшего реформирования наиболее 

важного для Украины межгосударственного интеграционного объединения – 

ЕС. В частности, доказано последовательное влияние институциональных 

изменений в ЕС после подписания Лиссабонского договора на практику его 

международного взаимодействия с основными международными актерами. 

Прослежены основные тенденции развития ЕС в направлении 

сотрудничества с крупнейшими центрами силы, в первую очередь – США и 

Китаем. В работе раскрыты особенности структурной реформы ЕС, а также ее 

влияние на развитие отношений с Украиной в контексте подписания и 

ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. 

Значительное внимание в работе уделено стратегической инициативе ЕС 

по странам Центральной и Восточной Европы, которая нашла свое отражение в 

формате «Восточного партнерства». Такой формат позволяет странам доносить 

до официального Брюсселя позицию относительно параметров будущей 

евроинтеграции, что может рассматриваться как выполнение задачи по 

подготовке к более быстрой и углубленной интеграции в европейские 

институты. Такие взгляды подтверждаются тем, что «Восточное партнерство» 

позволило стратегам из Брюсселя разграничить внешнеполитические подходы 

ЕС к отношениям с южными (Средиземноморский Союз – соседи Европы) и 

восточноевропейскими соседями (соседи ЕС). Кроме того, также необходимо 

сделать отдельный акцент на том, что начало инициативы позволило создать 

совершенно новые возможности для усиления взаимодействия в сфере 

энергетической безопасности в пределах соответствующей многосторонней 

тематической платформы. 

В контексте исследования автор остановилась на этапном документе 

процесса евроинтеграции – Лиссабонском договоре. Ведь этот документ 

призван укрепить политическую интеграцию стран Европы. Особенно важным 

в этом контексте является моделирование ситуации, при которой будут 

развиваться внешние отношения ЕС с другими глобальными экономическими и 

военно-политическими партнерами. Поскольку именно на развитии 

широкомасштабных отношений с крупнейшим партнером выстраивается 

модель отношений с Китаем, а также интеграционными объединениями и 

организациями, которые располагаются в регионе Азии, Африки и Северной 

Америки. 

Ключевое место в работе занимает рассмотрение практических аспектов 

двусторонних отношений ЕС и Украины, которая неизменно держит курс на 

интеграцию в европейское экономическое и политико-правовое, а в целом 

цивилизационное пространство. Аналитические сценарии перспектив развития 



сотрудничества между Украиной и ЕС и Украина – Таможенный Союз 

позволяют разработать прогнозируемые варианты развития событий – учесть 

потери и достижения украинского государства от углубления сотрудничества с 

каждой из сторон. 

Доскональное изучение практических аспектов внешнеполитической 

деятельности ЕС со своими партнерами позволяет украинским властям 

разработать эффективный и действенный план для углубления европейской 

интеграции Украины. 

Ключевые слова: Лиссабонский договор, «постлисабонская Европа», 

общая внешняя политика и политика безопасности, Европейский Союз, 

Восточное партнерство, Зона свободной торговли, США, Китай, Украина. 

 

SUMMARY 

Karmanova N. I. Foreign policy aspects of the European integration of 

theory and practice of international cooperation the EU. – On the manuscript. 

The thesis is submitted for a scientific degree of the Candidate of Political 

Sciences on the specialty 23.00.04 – Political Issues of International Systems and 

Global Development. – Kyiv National Taras Shevchenko University, Institute of 

International Relations. – Kiev, 2015. 

The thesis is devoted to complex research of topical foreign policy issues of the 

integration processes in the European Union, formalized after the signing the Treaty 

of Lisbon, namely, analysis of the impact of institutional changes in the EU and their 

impact on the character of the external relations with the global centers of power – 

the United States and China, as well as with the countries of Central-East Europe. 

Some separate area of scientific exploration will be applied to analysis of the 

prospects of cooperation between Ukraine and the EU on a new contractual 

framework, we are talking about the Association Agreement and Deep and 

Comprehensive FTA EU-Ukraine. 

The thesis summarizes conceptual and theoretical and methodological 

foundations of the study of integration processes in the EU, as well, the first time in 

Ukrainian political literature was systematically and conceptually explored the stages 

of the latest reform of the most important interstate integration union for the Ukraine 

– the European Union, namely, found the influence of institutional changes in the 

European Union after the signing the Treaty of Lisbon on the practice of its 

international cooperation with the main international actors. 

Traces the main trends in the EU in the direction of cooperation with the major 

centers of power, firstly – the USA and China. The paper also identified particular 

structural reform of the EU, as well as its possible impact on the development of 

relations with Ukraine in the context of the signing and ratification of the Association 

Agreement between Ukraine and the European Union. 

In the context of research is extremely important to stay at a landmark 

document of the process of European integration – the Lisbon Treaty. After all, this 



document is intended to strengthen the political integration of Europe. Particularly 

important in this context is to simulate a situation in which will develop the European 

Union's external relations with other global economic and military-political partners. 

Since, on the development of large-scale relations with major partner it is 

constructing a model of relations with China, as well as with the integration 

associations and organizations which are located in Asia, Africa and North America. 

EU strategic initiative of Central and Eastern Europe is reflected in the 

"Eastern Partnership". This format allows countries to inform the official Brussels 

stance on the future of European integration parameters that can be seen as the task to 

prepare for faster and deeper integration into European institutions. These views are 

confirmed by the fact that the "Eastern Partnership" enabled strategists from Brussels 

to distinguish between foreign policy approach of the EU towards the South (the 

Mediterranean Union – neighbors of Europe) and Eastern European neighbors 

(neighboring countries). In addition, you must also place a special emphasis on the 

fact that the initiative of launching possible to create completely new opportunities to 

strengthen cooperation in energy security within the relevant multilateral thematic 

platforms. 

Key purpose of the work is to cover the practical aspects of bilateral relations 

between the European Union and Ukraine, which always keeps the policy of 

integration into European economic and political-legal, and in general civilizational 

space. Analytical scenario of prospective development of cooperation between 

Ukraine and the EU and Ukraine-Customs Union allow to develop the projected 

scenarios – take into account the losses and gains of the Ukrainian state on the 

deepening of cooperation with each of the parties. 

A thorough study of the practical aspects of the foreign policy of the European 

Union with its partners allows the Ukrainian authorities to develop an effective and 

efficient plan for deepening the European integration of Ukraine. 

Keywords: the Lisbon Treaty, "postlisbon Europe", common foreign and 

security policy, the European Union, Eastern Partnership, a Free Trade Area, the US, 

China, Ukraine. 
 

 


