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АНОТАЦІЯ 

       Русова О. С. Країни «Веймарського трикутника» в європейських 

інтеграційних та безпекових процесах. – Кваліфікаційна наукова праця на 

правах рукопису. 

       Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за 

спеціальністю 23.00.04 «Політичні проблеми міжнародних систем та 

глобального розвитку». – Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка, МОН України, Київ, 2017. 

       Дисертація присвячена визначенню ролі країн «Веймарського 

трикутника» в процесі європейської інтеграції. В роботі досліджується те, 

яким чином «Веймарський трикутник» впливає на сучасну зовнішню 

політику ЄС та які перспективи він має як незалежна політична одиниця. 

Питання подальшого розвитку європейської інтеграції розглядається крізь 

призму партнерських відносин між Німеччиною, Францією та Польщею, що 

відображають механізм взаємодії між державами ЄС з різною політичною 

вагою. 

         В дослідженні  висвітлюються особливості тристоронньої кооперації 

Німеччини, Польщі та Франції в безпековій галузі. Підкреслюється, що 

держави-члени ЄС впритул підійшли до створення колективного військового 

потенціалу та передачі певної частини своїх суверенних прав відносно його 

керування до компетенції спеціалізованих інститутів Союзу. Проте не всі 

учасники демонструють готовність зважитись на такий крок. В свою чергу це 

призводить до певного розколу між противниками та прибічниками Спільної 

політики безпеки та оборони ЄС, і суттєво гальмує кооперацію в цій сфері. 

        Дана дисертаційна робота окремо вивчає витоки безпекової політики  

Німеччини, Франції  і Польщі з метою проведення поглибленого  аналізу їх 

сучасного політичного курсу як в ЄС, так і поза його межами. Адже вивчення 

характеру історичних зв’язків між державами «Веймарського трикутника» 

допомагає  визначити їх геополітичні пріоритети. Важливість дослідження 

полягає у вирішенні теоретичного питання – спростування або 
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підтвердження гіпотези щодо поступової еволюції «Веймарського 

трикутника» від формальної моделі міждержавної співпраці до ефективного 

актора міжнародних відносин. 

      Ключові слова: країни «Веймарського трикутника», європейська система 

безпеки, інтеграційні процеси, тристороннє співробітництво, держави-члени 

ЄС. 

                                               

АННОТАЦИЯ 

       Русова О.С. Страны «Веймарского треугольника» в европейских 

интеграционных процессах и процессах безопасности. – Квалификационная 

научная работа 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, МОН Украины, Киев, 2017. 

         Диссертация посвящена определению роли стран «Веймарского 

треугольника» в процессе европейской интеграции. В работе исследуется то, 

каким образом «Веймарский треугольник» влияет на современную внешнюю 

политику ЕС и какими перспективами он обладает как независимая 

политическая единица. Вопрос дальнейшего развития европейской 

интеграции рассматривается сквозь призму партнерских отношений между 

Германией, Францией и Польшей, которые отображают механизм 

взаимодействия между странами ЕС, обладающими различным 

политическим весом. 

          В исследовании освещаются особенности трехстороннего 

сотрудничества этих стран в области безопасности. Подчеркивается, что 

государства-члены ЕС вплотную подошли к созданию коллективного 

военного потенциала и передачи части своих суверенных прав относительно 

его командования в компетенцию специализированных институтов ЕС. 

Однако не все участники  демонстрируют  готовность  решиться на данный 
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шаг. В свою очередь это приводит к расколу между противниками и 

сторонниками Общей политики безопасности и обороны ЕС, а также 

существенно замедляет кооперацию в этой сфере. 

        Данная диссертационная работа по отдельности изучает истоки 

политики безопасности Германии, Франции и Польши с целью проведения 

детального анализа  их современного политического курса, как в   рамках ЕС, 

так и за его пределами. А именно изучение характера исторических связей 

между странами «Веймарского треугольника» помагает определить их 

геополитические приоритеты. Важность исследования заключается в 

решении теоретического вопроса – опровержение или подтверждение 

гипотезы относительно поступательной эволюции «Веймарского 

треугольника» от формальной модели межгосударственного сотрудничества 

до эффективного актора международных отношений. 

       Ключевые слова: страны «Веймарского треугольника», европейская 

система безопасности, интеграционные процессы, трехстороннее 

сотрудничество, государства-члены ЕС. 

 

 ABSTRACT 

        Rusova O.S. The Weimar Triangle countries within the context of the 

European integration and security processes. – The qualifying scientific paper with 

manuscript copyright. 

        Thesis for the Ph.D. Degree in Political Science, Specialty 23.00.04 «Political 

problems of international systems and global development». – Kyiv National Taras 

Shevchenko University, MES Ukraine, Kyiv, 2017. 

        The thesis is devoted to the definition of the Weimar Triangle states’ role in 

the process of the European integration and reshaping of the existing regional 

security system. The dissertation is focused on the solution of following scientific 

problem – how the «Weimar Triangle» influences over the current EU foreign 

policy and what perspectives it has as an independent political entity. The greatest 

challenge of this scientific study is connected with the problem that the European 
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integration is a continuously changing process, primarily, because of a great 

number of its participants. Every single member-state has its own national interests 

and it takes a lot of time and efforts to coordinate their national policies. The 

question of the European integration is treated in light of the partnership between 

Germany, France and Poland, which reflects the interaction mechanism between 

the states with the different political heft in the EU and demonstrates how the 

strong trilateral relations morphs into the full-scale cooperation on the all-

European level. 

        The research provides insight into day-to-day European realities, where 

France and Germany accomplish a function of driving forces of the European 

integration in order to hold Europe together. Poland, through the Weimar Triangle 

format, joins this line and considers itself as a pioneer of the integration processes 

among the other Eastern European states. Due to the strengthening of the Franco-

German-Polish relations, the Weimar Triangle has a potential to become an 

important sub-regional actor, but with the requirement that all three participants 

will act in a united way. 

         It is an obvious point that over the past ten years, the cooperation of the 

Weimar triangle states in the security area also raised in importance. They initiated 

a wide range of projects in this regard, namely «Weimar Battlegroup» – organized 

with the aim to carry out the joint EU operations and to coordinate the civil and 

military components;  a conduct of the constant negotiations with Russia, 

discussing its place in the system of the European security; the active dialogue with 

the Northern European state, called «Ghent initiative» and the setting up of the 

program «Polling and Sharing» as to get the extra financing for the military needs. 

It is emphasized that the EU member-states now came very close to the creation of 

collective military forces and have to delegate some of their sovereign rights to the 

competence of the specialized EU institutions, but not all of them demonstrate such 

a willingness. Consequently, it leads to the split between the opponents and 

supporters of the Common Security and Defense Policy and even can temporary 

suspend the further integration in this field. 
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         The thesis paper deals with the research into the origins of the security policy 

of Germany, France and Poland separately and in conjunction, aiming to carry out 

the detailed analysis of their present-day political course within and beyond the 

EU. The in-depth study of the historical ties between the Weimar Triangle states 

helps to set their geopolitical priorities. It is pointed out that the significance of the 

research resides in the solution of the theoretical issue – a refutation or a 

confirmation of the hypothesis about the rectilinear evolution of the «Weimar 

Triangle» from the formal model of interstate cooperation to the full-fledged actor 

in the realm of international relations. 

          Key words: Weimar Triangle countries, European security system, 

integration processes, trilateral cooperation, the EU member-states. 
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https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjlj57Gg_XVAhWDJ5oKHWVoBjIQFgg_MAQ&url=https%3A%2F%2Fuk.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2592%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D0%25B2%25D0%25BD%25D1%2583%25D1%2582%25D1%2580%25D1%2596%25D1%2588%25D0%25BD%25D1%2596%25D0%25B9_%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B4%25D1%2583%25D0%25BA%25D1%2582&usg=AFQjCNEjKhGm2UEXchpyIsHfYSd-D7Ol7g
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7_(%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
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ВСТУП 

Актуальність теми дослідження. «Веймарський трикутник» з'явився на 

політичній мапі світу 28 серпня 1991 року, внаслідок підписання угоди про 

створення нового дорадчого форуму урядів Польщі, Німеччини та Франції. 

Тогочасні геополітичні трансформації, а саме розпад соціалістичного табору 

та СРСР, «оксамитові революції» в країнах Східної та Центральної Європі 

визначили вектор їх зовнішньополітичного курсу та зумовили необхідність 

долучитися до процесу європейської інтеграції. В даному контексті 

«Веймарський трикутник» усіляко сприяв пожвавленню, у першу чергу, 

двосторонніх польсько-німецьких відносин та створював гарні умови для 

започаткування активного французько-польського діалогу. Він представляв 

собою унікальний консультаційний механізм з розвитку тристоронньої 

співпраці у різних площинах, який допоміг консолідувати сили 

єврооптимістів поза межами ЄС.  

    Після того як в травні 2004 р. Польща стала членом ЄС, відбувається 

переосмислення ролі «Веймарського трикутника». Веймарська група 

стикається з необхідністю скорегувати власні цілі та задачі. Постало питання 

про місце об’єднання в архітектурі європейської безпеки та інших галузях 

прискореної інтеграції. Зокрема, мова йде про Європейську політику 

сусідства та ініціативу «Східного партнерства», де державам «Веймарського 

трикутника» відводилась роль з’єднуючої ланки, яка мала зміцнити поняття 

«європейських цінностей», зосереджуючись на таких аспектах як розвиток 

громадянського суспільства, культура та політична співпраця. З цієї причини 

саме даний період викликає науковий інтерес автора, адже це надає 

можливість не тільки провести всебічний аналіз взаємодії Польщі з 

головними локомотивами європейської інтеграції – Францією та 

Німеччиною, вже у статусі члена ЄС, а й відслідкувати ті якісні зміні, що 

відбуваються всередині самого «Веймарського трикутника». 

  Актуальність досліджуваної теми також підтверджується зростанням 

важливості співпраці між Німеччиною, Польщею та Францією в сфері 
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безпеки та оборони, особливо в умовах появи нових загроз. Сьогодні країни-

члени ЄС впритул наблизились до створення колективного військового 

потенціалу, але це визиває достатньо гострі дискусії в межах ЄС. В цей час 

Веймарська трійка вже має власну бойову групу під назвою «Веймарська 

бригада» та здійснює спільне командування нею. З огляду на такий 

позитивний досвід, в дисертаційній  роботі зроблено спробу оцінити 

перспективи розвитку Спільної зовнішньої політики і політики безпеки за 

сприяння країн «Веймарського трикутникa та можливості формування 

подібних невеликих військових підрозділів за участі інших членів ЄС. 

   Наразі «Веймарський трикутник» продовжує працювати як платформа 

для пошуків компромісів та слугує винятковим прикладом регіональної 

кооперації, а його подальше вивчення залишається актуальною науковою 

проблемою в тому числі і для українських дослідників. Адже враховуючи 

сучасну міжнародну ситуацію та відцентрові тенденції, що панують в ЄС, 

об’єднання потребує зміцнілого «Веймарського трикутникa», який 

слугуватиме додатковою точкою опори. В цьому контексті Україна може 

використовувати «Веймарський трикутник»  як додатковий майданчик 

поглибленої співпраці з державами-членами ЄС, виступаючи з власними 

проектами та переймаючи їх досвід з реформування економічної системи та 

інших галузей суспільно-політичного життя країни.  

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота 

виконана на кафедрі міжнародних відносин Інституту соціальних наук 

Одеського національного університету імені І. І. Мечникова в межах 

наукової теми кафедри: «Міжнародні відносини і політика держав в умовах 

глобальних трансформацій: концептуальні виміри та зовнішньополітична 

практика» (державна реєстрація № 0107U012509), яка зорієнтована на 

науково-аналітичне забезпечення діяльності урядових та неурядових установ 

нашої країни. 
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Мета дисертаційної роботи полягає у дослідженні ролі держав 

«Веймарського трикутника» у процесах європейської інтеграції та розвитку 

політики безпеки ЄС.  

Зважаючи на недостатню розробленість проблеми, досягнення 

зазначеної мети зумовило необхідність вирішення наступних завдань:  

- висвітлити ключові аспекти політичної інтеграції Франції, Польщі та 

Німеччини в межах ЄС; 

- оцінити внесок Франці, Польщі та Німеччини у реформування системи 

європейської безпеки після розширення 2004 р.; 

- визначити  яким чином політичні еліти країн «Веймарського 

трикутника» приймали участь в ухваленні Лісабонської угоди; 

- розглянути діяльність «Веймарського трикутника» з точки зору 

розвитку східного напрямку зовнішньої політики ЄС; 

- виділити та проаналізувати спільні ініціативи Веймарської трійки в 

галузі європейської політики безпеки в XXI ст.; 

- дослідити вплив внутрішньополітичної ситуації та національних 

інтересів кожної з держав «Веймарського трикутника» на перебіг сучасних 

інтеграційних процесів в Європі та навпаки; 

- охарактеризувати основні тенденції у трьохсторонніх польсько-

німецьких, французько-німецьких та польсько-французьких відносинах на 

сучасному етапі та з’ясувати як вони впливають на формування порядку 

денного в ЄС. 

Об'єктом дослідження виступають інтеграційні та безпекові процеси в 

ЄС як окремій одиниці системи міжнародних відносин. Предмет 

дослідження становить комплекс взаємовідносин країн «Веймарського 

трикутника» у контексті європейської інтеграції та трансформації системи 

європейської безпеки. 

         Методи дослідження. Обрана методологічна база була сформована з 

огляду на багатовимірність та складність самого явища інтеграції в Європі. 

Основні труднощі наукового дослідження цього процесу пов'язані з його 
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мінливим характером, та перш за все через велику кількість акторів, які 

приймають участь в ньому. Кожна держава-член ЄС має свої власні 

національні інтереси, через це надзвичайно багато часу і зусиль 

спрямовується на координацію та узгодження національної політики із 

загальноєвропейською. Тому з метою поглибленого вивчення сутності 

європейської інтеграції, її проявів та еволюції, в дисертаційному дослідженні 

було використано комплекс підходів теоретичного пізнання та декілька 

загальнонаукових методів. Ключовим компонентом методологічної частини є 

системний підхід. Він базується на сприйнятті ЄС та «Веймарського 

трикутникa» в якості системи та підсистеми, що існують в міжнародних 

відносинах. Наголос робиться на тому, що їх елементи є взаємозалежними, 

виконують ряд функцій та займають унікальне місце в кожній з них. 

Природнім є той факт, що структурні елементи будь-якої ширшої системи, 

здатні до саморганізації в підсистеми, і це спостерігається на прикладі країн 

«Веймарського трикутникa». Створюючи таку підсистему, її три елементи 

можуть досягти посилення власних позицій в межах більшої системи, що 

безумовно є характерним і важливим для Польщі. Німеччина та Франція як 

елементи підсистеми та системи дбають більше про втримання свого статусу 

«великих держав».          

             Структурно-функціональний метод використовується паралельно з 

системним, через їх комплементарний характер, продовжуючи дослідження 

«підсистеми - «Веймарський трикутник» та «системи - ЄС». Проте даний 

підхід фокусується більше на ролі, яку відіграє кожна їх складова - Франція, 

Польща та Німеччина, аніж на їх власній життєдіяльності. Зокрема, це 

дозволяє у третьому розділі дисертації окремо розглянути та оцінити внесок 

кожної з держав «Веймарського трикутника» у розвиток системи 

європейської безпеки, а потім повернувшись то системного підходу, 

проаналізувати їх колективні зусилля в даному напрямку. 

               Завдяки синергетичному методу автор зосередився на вивченні ще 

однієї системної якості - емерджентності. Таким чином досліджуються нові 
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властивості, яких набувають елементи, приєднуючись до певної системи. 

Також за цим методом можливо представити процес європейської інтеграції 

у вигляді періодів стабільного розвитку та біфуркацій, що змінюють один 

одного. 

             Історичний метод було обрано для того, щоб проаналізувати умови, 

причини виникнення та еволюцію завдань «підсистеми - «Веймарський 

трикутник». Одночасно автор прагнув дослідити шлях формування 

тристоронньої кооперації між Німеччиною, Польщею і Францією на 

політичному рівні в конкретному часовому проміжку. Саме за допомогою 

історичного підходу стало можливим розглянути цей процес у 

хронологічному порядку та динаміці.  

             Як було зазначено вище, в даній дисертаційній роботі також були 

використані загальнонаукові методи індукції та дедукції. Їх застосування 

дозволяє якісніше вивчити явище «європейських інтеграційних процесів» з 

точки зору загального та одиничного, глобального та локального. Слід 

зазначити, що також проводилась робота з емпіричними даними, які 

складались із великої кількості відкритих аналітичних джерел, зокрема 

публікацій в ЗМІ, заяв і офіційних виступів політиків та вищих посадових 

осіб країн ЄС, нормативних документів, матеріалів науково-дослідницьких 

центрів і науково-аналітичних статей. 

             Наукова новизна одержаних результатів визначається вибором 

теми, сукупністю поставлених завдань та методологією дисертаційного 

дослідження, й сформульована в наступних положеннях: 

вперше:   

   в українській політичній науці проведено комплексне наукове 

дослідження тристоронньої співпраці країн «Веймарського трикутника» в 

контексті європейських інтеграційних та безпекових процесів. Бажаний 

результат автора полягає в демонстрації яким чином вибудовувались 

відносини між Польщею, Німеччиною та Францією, що змогли призвести до 

всебічної та поглибленої інтеграції на загальноєвропейському рівні; 
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 запропоновано дослідити «Веймарський трикутник» як 

субрегіональний інтеграційний механізм та визначити ступінь взаємовпливу і 

взаємозалежності його складових; 

обґрунтовано нову дослідницьку позицію щодо застосування 

системного  підходу по лінії відносин «система ЄС» і «підсистема 

«Веймарський трикутник»; 

розглянуто веймарський формат співпраці як засіб втілення 

Європейської політики сусідства та такої зовнішньополітичної ініціативи ЄС 

як «Східне партнерство»;  

       уточнено: 

      характер історичних зв'язків між Францією, Німеччиною і Польщею 

за допомогою поглибленого вивчення причин та мотивів їх участі в 

діяльності «Веймарського трикутника; 

       завдання та цілі Веймарської трійки у 2000-х рр., а також ключові 

сфери її співробітництва з огляду на політичні процеси, що відбувалися на 

європейському континенті у зазначений у період; 

   розуміння європейських інтеграційних процесів, їх форм, 

детермінуючих факторів, специфіки та закономірностей трансформацій;  

        набуло подальшого розвитку: 

       визначення концептуальних засад безпекової політики Німеччини, 

Франції та Польщі, як у сукупності, так і окремо, що дає змогу краще 

зрозуміти політичний курс цих держав в межах ЄС та і їх ролі в гарантуванні 

міжнародної безпеки; 

     вивчення спільних проектів країн «Веймарського трикутника» в 

галузі безпеки і оборони, а також перспектив розбудови якісно нового рівня 

взаємовідносин з Росією з урахуванням її стратегічних інтересів в  регіоні; 

     представлення картини сучасних безпекових реалій в Європі,  а 

також визначення місця та ролі Франції і Німеччини, як головних рушійних 

сил європейської інтеграції, у протистоянні новим загрозам. Підкреслюється 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjxl6GX79HMAhUCVSwKHZgqApoQFggfMAE&url=http%3A%2F%2Fslovean.ru%2Fino.php%3Fgo%3D%25EE%25E1%25B4%25F0%25F3%25ED%25F2%25EE%25E2%25E0%25ED%25EE%26ln%3Duk&usg=AFQjCNGNSjXPSl6ERO98qqlvTjQLVUl4IA
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залучення до їх політичного тандему Польщі, яка за допомогою 

«Веймарського трикутника» активно реалізовує власну безпекову політику, 

виступаючи з позиції безумовного лідера серед інших східноєвропейських 

держав в даному напрямку; 

            розроблення комплексу знань, пов'язаних з процесом європейської 

інтеграції в XXI ст.  

         Практичне значення дисертації. Щодо прикладного аспекту розробок 

здобувача, то результати дослідження можуть бути використані при 

підготовці курсів з  історії міжнародних відносин, теорії зовнішньої політики 

держав, спецкурсів із «Зовнішньої політики країн Східної Європи після 

Другої світової війни», «Зовнішньої політики країн Західної Європи», «Теорії 

та історії європейської інтеграції», «Політики регіонального співробітництва 

ЄС», «ЄС в системі міжнародної безпеки ХХI ст.», що читаються в Інституті 

соціальних наук ОНУ імені І. І. Мечникова. Викладені в дисертації матеріали 

складають теоретико-методологічну базу для написання інших наукових 

робіт за схожою тематикою. 

          Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійним 

науковим дослідженням. Усі наукові результати, що одержані автором, 

викладені в авторефераті та опубліковані в наукових статтях, підготовлених 

самостійно або за участю співавторів.  

  Апробація результатів дисертації. Матеріали дисертації 

обговорювалися на Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасна 

система міжнародних  відносин: глобальні та регіональні аспекти розвитку» 

11 жовтня 2013 р., м. Миколаїв, Міжвузівському науковому семінарі з 

проблем теорії, історії і історіографії міжнародних відносин 28 травня 2014 

р., м. Одеса, Міжнародному практичному семінарі для журналістів та 

молодих науковців з Білорусі, України, Молдови та Росії «Федеральні вибори 

у Німеччині: політична та виборча системи» 18-26 вересня 2014 р., м. Берлін, 

ФРН, Міжнародній літній школі в Тартуському Університеті «Перспективи 

для демократії, стабільності та європеїзації України: уроки Балтійського 
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досвіду?»  25-29 серпня 2014 р., м. Тарту, Естонія,  міжвузівській науково-

практичній конференції «Європейська інтеграція в контексті світових 

глобалізаційних процесів» 24 грудня 2014 р.,  м. Одеса, Міжнародній 

науково-практичній конференції «Європейська інтеграція. Історія, 

сьогодення, перспективи» 15-16 квітня 2015 р., м. Львів, Міжнародній літній 

школі «Демократія та ринкова економіка як механізми запобігання 

конфліктів в Україні та Молдові», організованої за підтримки Німецької 

служби академічних обмінів DAAD, Франкфуртського університету ім. Й. В. 

Гете та Національного Університету «Києво-Могилянська Академія» 15-19 

червня 2015 р., м. Одеса, Всеукраїнській літній школі «Безпека в небезпеці» в 

Дипломатичній академії України за підтримки Фундації Фрідріха Еберта 24-

26 червня 2015 р., м. Київ, Міжнародній літній школі із запобігання 

конфліктів в Україні та Молдові за підтримки DAAD та Гамбурзького 

Університету ім. Г. Шмідта  13-23 вересня 2015 р., Київ – Одеса – Кишинів та 

фінальній сесії зазначеного заходу 23-27 листопада 2015 р., м. Гамбург, ФРН, 

Міжнародній міждисциплінарній німецько-українській літній школі «Від 

Homo Sovieticus до громадянина: виміри суспільних змін в Україні», 

організованій Інститутом Східних та Південно-східних досліджень та 

Університетом м. Регенсбург 13-21 вересня 2016 р., м. Чернівці та м. Дніпро, 

Міжнародному семінарі «Політичний вимір соціальної роботи в країнах 

«Східного партнерства» – в республіці Молдова та Україні» за підтримки 

DAAD та у співпраці з Вищою професійною школою м. Ерфурт (ФРН), 

Державним педагогічним  університетом ім. Іона Крянга (Республіка 

Молдова, м. Кишинів,) та австрійською експертною платформою «SSC 

Europe» 3-8 квітня 2017 р., м. Кишинів, Республіка Молдова, 7-ому 

міжнародному симпозіумі з питань сусідства, організованому Центром 

Міжнародних та європейських досліджень Кадір Хас Університету (м. 

Стамбул, Туреччина), академічним журналом «UA: Ukraine Analytica» та 

неурядовим аналітичним центром «Українська  Призма» 13-18 червня 2017 

р., м. Одеса, Міжнародній літній школі «Солідарність поза межами 
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кордонів», організованій факультетом політології та міжнародних студій 

Варшавського університету 3-9 липня 2017 р., м. Варшава, Республіка 

Польща у рамках дослідницького проекту «Європейські шляхи 

транснаціональної солідарності у часи кризи: Умови, форми, рольові моделі 

та політика» (TransSOL), а також Міжвузівському науковому семінарі з 

проблем теорії, історії і історіографії міжнародних відносин (Одеса) та на 

засіданнях кафедри міжнародних відносин Інституту соціальних наук ОНУ 

імені І.І. Мечникова. 

 Публікації. Основні положення та висновки дисертаційного 

дослідження  викладені автором в 11 публікаціях, з яких 5 розміщені у 

фахових виданнях та збірниках наукових праць, затверджених МОН України, 

2 статті в міжнародних періодичних виданнях, 2 статті у нефахових 

вітчизняних виданнях та 2 тези доповідей на наукових конференціях. 

Структура дисертації зумовлена логікою дослідження, метою та 

завданнями. Дисертація складається зі вступу, 3 розділів, 11 підрозділів,  

висновків, списку використаних джерел і додатків. Загальний обсяг роботи 

становить 252 сторінки, з них основного тексту 218 стор. Список 

використаних джерел  містить 254 найменуваня (30 сторінок). 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОІГЧНІ ЗАСАДИ ТА ДОКУМЕНТАЛЬНО-

ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

   

       1.1. Теоретичні аспекти європейської інтеграції та понятійно-

категоріальний апарат дисертації 

       Сьогодні інтеграційні процеси відбуваються у багатьох сферах 

суспільного життя, тому розмаїття підходів, які намагаються пояснити 

природу цього явища є також значним. Інтеграція – це процес багатогранний 

та всеохоплюючий, тому сформулювати певні закономірності за якими він 

розвивається достатньо важко. По-перше, через велику кількість учасників, 

залучених до нього, а по-друге, через постійну і різку зміну умов в яких 

знаходиться світова спільнота. Для окремо взятої країни  участь у цьому 

процесі виглядає привабливою через можливість просувати свої власні 

геополітичні та економічні інтереси як в рамках регіону, так і на 

міжнародному рівні. Впровадження певних ініціатив відбувається легше і 

швидше, коли країна отримує підтримку інших держав, що є членами того 

самого об’єднання або організації. Так за допомогою комунітарних зусиль 

об’єднаній Європі вдалося подолати страшні наслідки Другої світової війни у 

другій половині ХХ століття. За твердженням Р. Шумана: «Європу не буде 

створено швидко чи за єдиним планом. Вона розбудовуватиметься через 

послідовні досягнення, які слугуватимуть основою реальної солідарності» 

[142]. Отже принцип співробітництва став запорукою сталого економічного 

та політичного розвитку, створивши для Європи імідж «острову добробуту» 

посеред буремного світового океану. Хоча протягом останнього десятиліття 

цей міф поступово розвінчується під тягарем неспростовних доказів у 

вигляді світової фінансової кризи, військових конфліктів у безпосередній 

близькості до кордонів ЄС та проблем на кшталт нелегальних емігрантів та їх 

адаптації до європейського способу життя. 
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      Говорячи про сутність феномену європейської інтеграції, старший 

науковий співробітник Інституту світової економіки та міжнародних 

відносин НАН України Єва Кіш зазначає, що вищезгадана теза з декларації 

Р.Шумана  відображає сутність філософії розвитку євроінтеграції, а саме - 

надання переваги практиці, а не формуванню апріорі ідеологем чи 

теоретичних конструкцій, якими має керуватися практика [39, c. 103].  Також 

один з найпослідовніших захисників європейської інтеграції історик А. 

Мілворд у праці «Кордони національного суверенітету» зазначав, що успіх 

європейської інтеграції свідчить про ефективність інтеграційної політики і 

має добрі перспективи, оскільки країни переконались в її перевагах перед 

двосторонньою формою відносин [66, c. 11]. Тому ключовим поняттям, що 

визначає процес європейської інтеграції є якісна взаємодія її учасників. 

      Витоки європейської інтеграції знаходились у прагненні лідерів 

західноєвропейських держав уникнути повторення військових зіткнень, що 

мали місце у першій половині минулого століття. А отже, забезпечити базові 

умови для існування кожної держави, тобто її фізичну безпеку.  Екс-канцлер 

ФРН Гельмут Коль в одній зі своїх промов сказав: «Європейська інтеграція є 

насправді питанням війни і миру у ХХІ сторіччі» [213, p. 211]. Попри той 

факт, що європейська інтеграція розпочиналася як економічна співпраця, 

можна стверджувати, що вона є похідною від інтеграції в військово-

оборонній галузі. Якщо ж ці процеси відбуваються одночасно, то це створює 

умови взаємозалежності між учасниками інтеграції, де економічного 

зростання можна досягнути лише шляхом поглиблення кооперації, а 

«безпека» сприймається виключно як колективне поняття. 

       Предметом дослідження в даному розділі дисертації є саме 

інтеграційні процеси, що відбуваються між всіма державами-членами ЄС. На 

жаль, жодна з теоретичних шкіл не займається поглибленим вивченням 

подібних процесів в межах «Веймарського трикутника». Зважаючи на те, що 

Німеччина, Польща та Франція є членами ЄС, аналіз тристоронніх відносин у 

трикутнику не виокремлюється із загальноєвропейського інтеграційного 
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контексту. Треба визнати, що французько-польсько-німецьке 

співробітництво, особливо на найнижчих щаблях (контакти між людьми, 

органами місцевого самоврядування) відбувається за такими ж принципами 

як і між усіма іншими членами ЄС. Проте чим вищий рівень кооперації, тим 

більше з’являється розбіжностей, і звісно, не витримує ніякого порівняння 

система структурних та інституційних зв’язків між членами ЄС та 

«Веймарського трикутника».  Тому автор як і більшість дослідників в даній 

галузі вдається до оцінки галузей, де європейська інтеграція досягла 

найбільших успіхів, а також до визначення основних проблем, які гальмують 

цей процес, безперечно роблячи наголос на ролі країн «Веймарського 

трикутника» в їх вирішенні. 

       Дискусія переважної більшості теоретичних шкіл, як пропонують різні 

підходи та методи дослідження процесів інтеграції, зводиться головним 

чином до визначення в них ролі держави. Хоча держава і залишається  

центральним компонентом в апараті ЄС, державо-центричний підхід не є 

найбільш придатним для його дослідження. Вже на початковому етапі 

вивчення процесу євроінтеграції, виникає питання до якої групи акторів 

сучасних міжнародних відносин слід віднести ЄС. Чи слід розглядати ЄС як 

міжурядову організацію, державу з обмеженими функціями і 

повноваженнями або взагалі як окремий та унікальний приклад регіональної 

інтеграції. Зважаючи на подібну контроверсійність, на погляд автора, є 

доцільним розглянути європейські інтеграційні процеси крізь призму 

поглядів двох класичних теоретичних шкіл, а саме реалістів та лібералів в 

умовах сучасних викликів та тенденцій відповідно до яких сьогодні 

розвивається сфера міжнародних відносин [69, c. 126]. 

       У 1990-і роки, вкрай рідко неореалісти вдавалися до трактування 

природи процесів європейської інтеграції. Американський політолог, автор 

теорії агресивного реалізму Джон Міршаймер, коментуючи результати 

завершення Холодної війни наголосив, що до цього моменту європейські 

держави були змушені діяти в системі альянсів, яку диктувала доба 
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біполярності [181, p. 91] задля консолідації капіталістичного табору. Тобто 

поглиблене співробітництво та приналежність до одного з політичних блоків 

були єдиною гарантією власної безпеки. Після розпаду СРСР він передрікав 

згортання процесів європейської інтеграції та повернення національних 

держав до основних засад націоналізму. У свою чергу доктор політичних 

наук, професор Дюкського університету у Північній Кароліні Джозеф Грико 

заперечував можливості співпраці між державами на підставах їх інтересів в 

сфері безпеки, так як вважав, що вони мають відносний коефіцієнт 

спрямованої дії [156, p. 488]. Таким чином він натякав на головну причину 

того, чому сьогодні СЗБП є вразливим місце європейської наднаціональної 

структури, а саме проблему узгодження зовнішньополітичних інтересів усіх 

держав-членів ЄС.  

       Намагаючись пожвавити дискусію в колах неореалістів та пояснити 

поведінку європейських держав під час переговорів щодо Маастрихтського 

договору,  Дж. Грико наголошував на ситуації, коли держави, маючи спільні 

інтереси, розпочинають переговори за правилами складових механізму 

співробітництва, у той час як слабші, але все ще впливові партнери прагнуть 

запровадити такі правила, що забезпечуватимуть достатні можливості для 

захисту їх  власних інтересів і тим самим запобігатимуть або принаймні 

пом'якшуватимуть домінування сильніших за них партнерів [157, p. 34]. 

Отже для неореалістів політика регіоналізму мала багато спільного із 

стратегією побудови різного роду союзів. Проте тодішні європейські реалії, а 

саме ухвалення Маастрихтського та Амстердамського договорів, розширення 

ЄС і поглиблення процесів європейської інтеграції демонстрували посилення 

позицій неолібералів. Вони визнають державу як політичну організацію. 

До акторів світової політики неолібералізм відносить міжнародні урядові і 

неурядові організації, транснаціональні корпорації, політичні партії та групи 

інтересів, взаємодія між якими і його інституціоналізація знижують анархію 

і, відповідно, рівень конфліктності міжнародного середовища, який 
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визначається не тільки «високою політикою», а й економічними інтересами 

[179, p.112]. 

       Широке розуміння актора і оптимістичні оцінки міжнародного 

співробітництва визначають позитивне ставлення лібералів до ЄС та його 

інститутів і дозволяють спиратися на їх теорії в європейських дослідженнях. 

Але слід пам'ятати, що лібералізм це не цілісна концепція, а ряд 

співіснуючих теорій: демократичних, інституційних, комерційних та інших. 

Вони пояснюють європейську інтеграцію як результат післявоєнної 

демократизації, економічного відновлення, глобалізації  і спосіб подолання 

анархії [191, p. 61]. Ліберали майже не розглядають питання безпеки і 

оборони, залишаючи його реалістам [166, p. 201]. Проте ліберальні теорії 

можуть відповісти на багато питань, пов'язаних з СЗБП, а саме чому країни-

члени не поспішають з виконанням взятих на себе зобов'язань (теорія 

суспільних благ),  чому економічна інтеграція є більш вдалим проектом ніж  

військово-політична (теорія взаємозалежності), чому СЗБП і НАТО 

співіснують, а не виключають один одного (економічна теорія альянсів),  і 

чому ЄС позиціонує себе як «м’яку силу» у світовій політиці і розвиває 

переважно невійськові інструменти реагування на виклики безпеки. 

Дотичним до даної школи є ліберальний інтерговернменталізм, що виходить 

із визначальної ролі національних інтересів і національних урядів в 

інтеграційному процесі [172, s. 17]. Ця теорія розглядає європейську 

інтеграцію як міжурядовий режим, що визначається взаємодією інтересів на 

міжнаціональному і національному рівнях та впливає на рішення урядів 

відносно делегування повноважень на наднаціональний рівень. Оскільки 

прийняття рішень щодо СЗБП залишається на міжнаціональному рівні, ця 

теорія не є актуальною у внутрішньополітичних дебатах. Однак вона може 

допомогти пояснити позиції урядів та їх зміни під час переговорів відносно 

СЗБП, а через них  —  успіхи та невдачі інтеграції. 

     Європейська інтеграція  представляє собою унікальний випадок в 

історії, коли в традиційній системі національних держав з їх же згоди 



26 

 

виникає наднаціональне об’єднання, яке з часом набуває все більше і більше 

атрибутів, до нині притаманних виключно державі. В даному контексті 

цікаво буде розглянути «синхронічну теорію» європейської інтеграції, яка 

розглядає Європейське співтовариство як об’єднання, що поєднує в собі 

внутрішні національні інтереси держав-членів та загальні комунітарні 

інтереси. Прибічники подібних ідей вважають, що держави не тільки 

поступово втрачають характер домінуючих акторів міжнародних відносин, 

вони все менше здатні у повній мірі та успішно висловлювати свої 

ексклюзивні національні преференції [207, p. 81]. Сама держава подається у 

вигляді комплексу внутрішніх інтересів політичних, економічних та 

політичних угрупувань, які формують власну політику та визначають власні 

міжнародні можливості без урахування культурної та історичної 

ідентичності. У такому вигляді держава як система політичної влади є 

виразником інтересів суспільства у процесі міжнародного політичного 

співробітництва. 

       Неоліберали розвиваючи попередню тезу, притримуються думки, що 

протистояння між країнами-членами якщо і існує, то базується в більшому 

ступені на економічних, а не на геополітичних інтересах. Ліберальна теорія 

намагається передбачити, яким чином зовнішньоекономічна політика ЄС 

визначає зовнішню та безпекову політику об’єднання держав [82, c. 166]. 

Проте прибічники  школи політичного неореалізму вважають, що ЄС все ж 

не є державою і вважають його утворенням, що не має власних чітко 

визначених національних інтересів. Замість цього в зовнішній політиці ЄС 

домінують геополітичні та безпекові уподобання країн-членів. Представники 

основного ядра неореалістів відносять економічні інтереси до політики 

«нижчого рівня», як такі, що не можуть конкурувати з інтересами 

забезпечення державної безпеки. Для них вони грають скоріше доповнюючи 

роль, адже за їх логікою держава, яка має необхідний потенціал,  у першу 

чергу прагне стати гегемоном. Разом з тим, неореалісти очікують сталості 

зовнішньополітичних інтересів, а неоліберали – змін. Для неолібералів 
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державна політика змінюється внаслідок впливу групп, які керуються 

внутрішньоекономічними інтересами. Неореалісти вважають інституційне 

оформлення здійснення зовнішньої політики ЄС недоцільним, тоді як 

неоліберали, навпаки, підтримують створення окремої інституції, що 

визначає стратегічні пріоритети та ухвалює рішення [82, c. 167]. 

        Зважаючи на даний порівняльний аналіз, автор має підстави 

стверджувати, що неоліберальний та неореалістичний підходи в дослідженні 

європейських інтеграційних процесів є взаємодоповнюючими, кожен з них 

набуває більшої актуальності на різних етапах історичного розвитку ЄС та з 

урахуванням глобальної політичної ситуації в якій він знаходиться на даний 

момент. 

        Вартою уваги видається значна частина аргументів неореалістів щодо 

загрози багатополярності в Європі на початку 90-х років минулого століття. 

Вони спирались на припущення, що такі європейські країни як Німеччина, 

Франція, Британія, і можливо Італія, набудуть статусу великих держав [194, 

p.7], одночасно перебуваючи у складі ЄС, і це призведе до певних 

диспропорцій. Можна стверджувати, що неореалісти частково мали рацію. 

Аджде деякі з названих країн є такими за рівнем ВВП та чисельністю 

населення.  Що є стосується Франції і Німеччини, то вони дійсно мають 

значний політичний вплив в ЄС. Це ті дві держави, які виступають з 

найбільшою кількістю ініціатив, а головне без їх згоди дуже складно 

реалізувати будь-який проект, що відбиватиметься на подальшій долі всього 

ЄС. А що ж стосується Великобританії,  то  країна безперечно декларує свою 

приналежність до спільних з Європою цінностей, але разом з тим 

почувається затісно в межах ЄС. 8 вересня 2015 року нижня палата 

парламенту Великобританії навіть проголосувала за проведення 

референдуму  щодо того, чи варто її державі залишатись в ЄС або вийти з 

його складу. Волевиявлення британців відбулось 23 червня 2016 року. 

Майже рік пішов на на аналіз позицій Британії, усіх можливих негативних і 

позитивних наслідків подібного кроку, але більшість вирішила на користь 
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Brexit. Лідер Партії незалежності Об’єднаного Королівста Найджел Фарадж 

впевнений, що Британія може скористатися прикладом Норвегії, яка не 

будучи членом ЄС має вільний доступ до його єдиного ринку, і не змушена 

виконувати обов’язки згідно з законодавством ЄС в таких галузях як сільське 

господарство, судочинство та внутрішні справи [139]. Також держава 

отримає змогу самостійно регулювати свої торгівельні відносини з третіми 

країнами. Проте позбуваючись членства в ЄС, Британія ризикує набути 

статусу аутсайдера, залишитись осторонь європейських інтеграційних 

процесів.  

      Такий підхід політичної еліти Великобританії підштовхує країну до 

активного впровадження альтернативних або компромісних інтеграційних 

стратегій. В даному контексті варто згадати концепцію «Європи змінних 

геометрій», автори якої концентруються на виробленні практичних шляхів та 

методів реалізації регіональних інтеграційних процесів [42, c. 32]. Однією з її 

складових частин є проект «карткової Європи», ідеологом якого виступив у 

свій час голова британського уряду Джон Мейджор. Відповідно до цієї 

моделі інтеграції держави самі вирішують, брати чи ні участь у певній 

конкретній інтеграційній ініціативі, тобто країни-члени мають змогу 

вибирати стратегії розвитку і долучатися до їх реалізації [91, c. 69]. Ця 

концепція дозволяла Великобританії не приймати участь у тих 

загальноєвропейських заходах, які видавались таким, що не відповідають її 

власним інтересам. Наприклад, країна продовжувала використовувати власну 

валюту —  фунт і не виказувала бажання приєднуватись до зони євро. Ця 

концепція дійсно виглядала дуже привабливою і передбачала наявність 

великої кількості інших спільних цілей між елементами інтеграційного 

об’єднання. Проте потенційний ризик його дезінтеграції перетворився на 

реальну загрозу. 

        Контраргумент неолібералів щодо диспропорцій в межах Союзу 

звучить наступним чином. ЄС створено за таким принципом, що навіть більш 

потужні держави-члени не отримують ніякого особливого ставлення 
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(пропорційна система розподілення голосів та представників у парламенті). 

Акцент робиться на одностайності та пошуку компромісів в межах 

Європейської Ради, кожна країна має право висловити свою думку щодо того 

чи іншого питання. ЄС поступово сам по собі стає великою державою в 

міжнародній політиці. Це створює проблему для тези неореалістів, які лише 

державу визнають як законного актора міжнародних відносин. Проте це не 

спростовує факту розвитку та поглиблення такого феномену як «Європа 

різних швидкостей» [69, c. 128]. Хоча можливо саме завдяки розвитку такої 

моделі ЄС, він зміг досягти успіхів у проведенні Спільної зовнішньої 

політики та політики безпеки і не допустити розпаду об’єднання. Адже 

держави-члени з огляду на власні економічні та політичні можливості, 

просто не здатні взаємодіяти на однаковому рівні в окремих галузях з такими 

країнами як Франція та Німеччина. Тому виділення груп «сильних» та 

«слабких» держав є цілком логічним, і відіграє роль імпульсу європейських 

інтеграційних процесів, так  як постійно знаходяться сфери де співпраця між 

членами ЄС може бути більш ефективною. 

        Проте на думку прибічників політичного неореалізму для людей є 

неприродною ідея наявності одного провладного центру через те, що держава 

сьогодні залишається головною формою існування людської спільноти. 

Національні держави ніколи не перестануть існувати бо вони являють собою 

волю народу. Тому делегування деяких аспектів національного суверенітету 

наднаціональним об’єднанням (наприклад державами-членами ЄС до 

Європейського парламенту або Європейської Ради)  досі сприймається як 

часткова втрата власної державності. Все це породжує формування певних 

упереджень, що укорінюються глибоко у свідомості громадян країн ЄС. Вони 

пов’язані із відчуттям того, що інтереси тієї або іншої держави утискаються 

за для досягнення загальноєвропейської мети. Такий собі комплекс 

меншовартості в межах сучасного наднаціонального об’єднання. Звісно, 

подібні  психологічні бар’єри вдається з успіхом долати, особливо в умовах 

сталого росту європейської економіки. Проте світова фінансова криза, яка 
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безумовно зачепила держави ЄС, лише загострила дискусії на подібні теми. 

Яскраво помітно це було під час боргової та політичної кризи в Греції. 

Накопичення такого роду взаємних претензій призвело до системної кризи 

ЄС та швидкого розповсюдження відцентрових тенденцій. Перемога 

євроскептиків і правих партій на виборах до Європейського парламенту у 

травні 2014 року («Національний фронт» у Франції,  «Партія незалежності 

Сполученого Королівства» у Великобританії, «Золотий світанок» в Греції та 

«Йоббік» в Угорщині) викликала пожвавлення у лавах політичних реалістів. 

Вони констатували той факт, що з однієї сторони подальше поглиблення 

європейської інтеграції суттєво пробуксовує, коли це стосується таких сфер 

як Спільна зовнішня політика та політика безпеки, а з іншої – держави ЄС 

все частіше повертаються до риторики в стилі примату національних 

інтересів [69, c. 128]. Тут варто зупинити свою увагу на одній з потенційних 

загроз для цілісності ЄС про яку ще у 1990 році говорив американський 

політолог Джон Міршаймер: «Гіпернаціоналізм можна вважати причиною 

розгортання минулих воєн в Європі, і він буде чинником, що спровокує 

початок воєн у майбутньому» [236]. Рівно через 20 років  у своїй Берлінській 

промові екс-голова Європейської Ради Герман ван Ромпей вторить йому, 

заявляючи: «Найбільшим ворогом Європи є страх. Страх призводить до 

егоїзму, який у свою чергу до націоналізму, а націоналізм веде до війни. 

Сучасний націоналізм часто виявляється зовсім непростим почуттям гордості 

через власну національну приналежність, а є негативним почуттям 

настороженості відносно інших». Але водночас підкреслює: «Наш союз 

народився з бажання співпрацювати, щоб примирити та діяти в дусі 

солідарності» [249].  

     Серед численних перешкод на прогресивному шляху європейської 

інтеграції окрім націоналізму, французький політолог Пьєр Манент вважає 

відсутність почуття єдності серед європейців. В майбутньому він вбачає ЄС у 

якості нової, деполітизованої «царини цивілізації». Найбільш характерною 

ознакою якої є нескінченний процес територіальної експансії шляхом 
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прийняття нової держави-члена, але одночасно він констатує, що ця 

неоднозначність привела Європу до політичного паралічу [170, p.178], 

фактично заганяючи процес європейської інтеграції у глухий кут. 

      У той самий час провідний німецький філософ та соціолог Юрген 

Габермас розглядає європейську інтеграцію як «неминучу відповідь  на 

підводне каміння у процесі  глобалізації та недоліки обмеженої системи, 

сконцентрованої на національній державі» [200, p.145]. Реакція на 

глобалізацію багатьох громадян в Європі у більшості випадків виявилась в 

умовах страху втрати ідентичності. На основі проведених референдумів і 

опитувань громадської думки в державах-членах, ідентифікація ЄС з 

процесом глобалізації підриває національну ідентичність.Так референдуми у 

Франції і Нідерландах щодо ухвалення Лісабонської угоди стали уособлення 

цього страху з приводу втрати суверенітету та власної ідентичності. 

       Подібне загострення суперечностей між процесом європейської 

інтеграції та захистом національних інтересів і ідентичностей, сьогодні 

формує порядок денний в Європі, негативно впливаючи на економічну та 

політичну стабільність в регіоні. Поки що очільникам ЄС, вдавалось 

зберігати крихкий баланс, маневруючи між представниками лівого та 

правого спектру, але постає питання, що станеться з ЄС, якщо наступна 

проблема з якою він стикнеться, завдасть «європейській ідеї» міцнішого 

удару. Сьогоднішня катастрофічна ситуація з надзвичайною великою  

кількістю біженців з Близького Сходу, які намагаються потрапити на 

територію ЄС і безперечно високий рівень терористичної загрози аж ніяк не 

сприяють внутрішній консолідації об’єднання. Адже окрім додаткового 

фінансового навантаження на національні бюджети у вигляді вилучення 

вилучення коштів на утримання новоприбулих іммігрантів, приймаюча 

держава повинна подбати про їх соціальну адаптацію до нових умов життя і 

забезпечити місцем роботи. Дані зобов’язання нелегко виконати, враховуючи 

що у деяких державах ЄС рівень безробіття перевищує позначку у 25% [69, c. 

129]. Це створює для місцевих жителів небажану конкуренцію та сприяє 
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розповсюдженню націоналістичних поглядів вже серед широких верств 

населення. Даний фактор розмиває поняття європейської ідентичності та 

спонукає до пошуків нових альтернатив. В таких умовах саме 

націоналістична ідеологія виглядає найбільш привабливою, яка така, що 

виступає на захисті державності країн-членів ЄС. Європейські популісти 

безжально експлуатують націоналістичну риторику, формуючи таким чином 

образ ворога, якого можна звинуватити у всіх негараздах, що стали 

результатом їх власної недолугої політики в тій чи іншій галузі. Але це вкрай 

небезпечна гра, яка може призвести до трагічних наслідків. Причому 

масштаби трагедії можуть бути різними, починаючи від різного роду 

соціальних вибухів до кривавих громадських конфліктів. Таким чином коло 

історії замикається і Європа може повернутися до того, що вона так бажала 

уникнути, розпочавши процес європейської інтеграції, а саме – 

унеможливити поновлення військових дій на цій території.  

       Сьогодні ЄС стикається з цілим рядом загроз, які є потенційно 

небезпечними для його існування та потребують негайного вирішення. З 

точки зору автора, найбільш серйозна криза з якою коли-небудь стикався ЄС, 

це криза «європейської ідеї», те від чого відштовхувалися засновники 

Європейської спільноти вугілля та сталі. Квола інституційна реформа, 

економічна нестабільність, слабка безпекова політика та цілий ряд 

соціальних проблем, що накопичувалися протягом останнього десятиліття, 

значно ускладнюють процес європейської інтеграції. Забезпечення безпеки 

на кордонах ЄС, відцентрові тенденції, зростання популярності правих сил та 

розмиття поняття «європейської ідентичності» – ось питання, які 

найближчим часом визначатимуть програму дій ЄС. Європа потребує 

перегляду засад свого концептуального розвитку, а ЄС повинен нарешті 

перетворитися з громіздкої міжурядової організації на гнучкий, монолітний і 

швидко реагуючий на сучасні запити механізм. Для цього перш за все 

необхідно визначитись, а що ж саме об’єднує сьогодні  країни-члени ЄС, які 

задачі та цілі стоять перед ними, і наскільки ефективною є їх робота. 
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Достатньо складно робити припущення відносно того, що собою являтиме 

ЄС через 10-20 років, але ігнорування вищезазначених проблем неминуче 

призведе не лише до загострення ситуації  в середині об’єднання, а й 

здійснюватиме дестабілізуючий вплив на глобальну систему міжнародних 

відносин. 

       Отже, накопичений масив теоретичних знань з вивчення процесу 

європейської інтеграції, слугує гарним підґрунтям для формування 

понятійно-категоріального апарату дисертації. Саме він допомагає 

систематизувати накопичені наукові знання в окремій галузі, абстрагуватись 

від конкретної ситуації або подій та сфокусуватись на виявленні загальних 

властивостей і характеристик цілої групи певних явищ. Політологія та 

міжнародні відносини не є винятком, вони використовують власний 

категоріальний апарат, завдання якого полягає в тому, щоб спростити 

реальність для цілей дослідження, але при цьому не спотворити її суті [17, c. 

315]. Дослідник обирає таку інтерпретацію того чи іншого поняття, яка 

найкращим чином розкриває його сутність. Категоріальний апарат даної 

дисертації складається зокрема з таких одиниць як «інтеграція», 

«регіоналізм», «європеїзація», «регіональна інтеграція», «національна» та 

«колективна ідентичності». Вони розглядаються у певному логічному 

взаємозв’язку між собою, доповнюють один одного та дозволяються 

проаналізувати різні аспекти складного і багатогранного  процесу 

європейської інтеграції. Тому автор вважає доцільним розпочати саме з 

розкриття поняття «інтеграція», його ідейного підґрунтя та безпосередньої 

імплементації на теренах Європи. 

        У науковій літературі існує велика кількість визначень терміна 

«інтеграція».  Можна розглядати його як процес і результат 

взаємозв'язку, взаємодії, зближення та об'єднання в єдине ціле будь-

яких частин, елементів країн, їхніх економік, соціальних і політичних 

структур, культур, соціальних і політичних груп, етносів, партій, рухів, 

організацій [61, c. 312]. Проте таке трактування сутності інтеграційних 
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процесів є достатньо узагальненим. Зважаючи на той факт, що у 

наступному підрозділі автор сфокусується на системному підході у якості 

центрального методу дослідження, доречним буде звернути увагу на 

тлумачення інтеграції як процесу «взаємодії між суб’єктами, які є 

взаємозалежними і спільно виробляють той системний продукт, якого вони 

поодинці будуть позбавлені [133, p. 198]. Ця теза видається ключовою, а саме 

словосполучення« системний продукт», а головне як його створити, яку 

форму він повинен мати, так щоб бути однаково привабливим для усіх 

зацікавлених сторін. Також цей феномен ще називають «синергетичним 

ефектом». Розставляючи акценти подібним чином та переносячи їх на 

європейські реалії, можна стверджувати, що подібним системним продуктом 

стали економічні та політичні досягнення усіх держав-членів ЄС за час його 

існування. А саме високий рівень життя, прямі прибутки та надходження до 

національних бюджетів (як результат поглибленої економічної співпраці), 

безперешкодне пересування громадян по території ЄС, підвищення 

політичної ролі об’єднання у світі та багато іншого. 

         Вдаючись до вивчення терміну «інтеграція», значно легше описати та 

зрозуміти сучасні трансформаційні процеси в Європі. Він змушує автора 

звертатися до перегляду значення категорій «національні інтереси» і 

«національна держава», відносячи останніх до нової транснаціональної 

політичної системи. Йозеф Батора, експерт із міжнародних питань з 

Університету Коменського в Братиславі, оцінює ЄС не як політичну 

одиницю,яка розвиває власну державність, а скоріше свою правосуб’єктність, 

і в дипломатичній системі виконує таку ж саму роль як і інші держави [114]. 

Успіх європейської інтеграції став можливим завдяки унікальному механізму 

прийняття рішень та пошуків компромісу. Незважаючи на закиди щодо 

надмірної забюрократизованості інститутів ЄС, саме вони сьогодні є 

гарантом  ухвалення таких рішень, що адекватно відображають інтереси усіх 

держав-членів. Проте це зовсім не означає, що між членами інтеграційного 

об’єднання не виникають суперечності з цього приводу.   
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        Аналізуючи історію європейської інтеграції, звісно ж з фокусом на її 

сучасному етапі, можна виокремити декілька головних протиріч, які відчутно 

гальмують цей процес. У першу чергу це постійне балансування між 

загальним та національними інтересами країн, пошук компромісів  та нових 

форматів взаємодії. Друга полягає в тому, які повноваження залишати в сфері 

компетенції національних органів державної влади, а які передавати на 

наднаціональний рівень. Це напряму стосується суверенітету держав та його 

можливого обмеження на користь інтеграції. Тому успіх цього процесу 

залежить від того чи готові країни підкорятися колективній волі, постійно 

шукаючи відповіді на питання які переваги має членство в ЄС та чи не надто 

дорогою ціною воно набуте. Третій вузол протиріч слід розглядати у 

безпосередньому зв’язку з двома попередніми. Для нього характерний 

певний антагонізмом між поглибленням інтеграції та цілісністю ЄС [70]. В 

умовах фінансової кризи, нестабільної безпекової ситуації в світі та 

проблеми масової імміграції громадян Сирії до європейських країн, все це 

змушує їх переглядати своє ставлення до членства в ЄС. 

     Слід зазначити, що кооперація між європейськими країнами являє 

собою яскравий приклад регіональної інтеграції. Вчені вважають, що 

регіональна інтеграція є наступним, після національної, етапом спільного 

процесу. Досягнувши високого рівня національної державності, країни таким 

чином переходять на вищий щабель свого розвитку [81, c. 65]. Проте перед 

тим як розпочати більш детальний аналіз процесу регіональної інтеграції на 

території об’єднаної Європи, слід звернутися до поняття «регіоналізм», а 

точніше до тих параметрів, що характеризували його протягом ХХ століття і  

видаються  актуальними і сьогодні. Цей термін попадає у фокус дослідження 

професора Ґетеборзького університету (Швеція) Бьорна Хеттне, який 

запропонував наступну класифікацію цих відмінностей: «старий регіоналізм» 

існував в умовах біполярності, включав лише відносини між суверенними 

державами, формувався в основному «зверху», під контролем двох 

конкуруючих наддержав та мав протекційний характер. Як правило, чітко 
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орієнтувався на розв’язання або економічних проблем, або проблем безпеки. 

В цей час «новий регіоналізм» розвивається як сучасна версія 

багатополярності, передбачає участь недержавних та субнаціональних 

акторів і  формується «знизу». Тобто процес сучасної регіоналізації містить 

елементи спонтанності та автономії його учасників. «Новий регіоналізм» 

прагне реалізації ідеї «відкритого регіоналізму», сумісного з економічною 

взаємозалежністю, а також включає торговельно-фінансові, екологічні, 

соціально-політичні та інші виміри [162, p. 22]. 

            Останній пункт в категорії «новий регіоналізм» влучно описує 

зміни, що відбулися в процесі європейської інтеграції. Поступово його 

учасниками стають субрегіони, що складаються з кількох  країн-членів ЄС, 

хоча раніше ця роль належала виключно національним державам. Цікавим 

видається той факт, що на цьому етапі інтеграція та регіоналізм стають 

спорідненими один одному поняттями, що представляє певний виклик 

національній державі [178, p. 17], а точніше її провідній ролі в міжнародних 

відносинах. Такий стан речей дозволяє регіональним акторам успішно діяти 

як на національному, так і наднаціональному рівнях, постійно модифікуючи 

політичний простір до якого вони належать. ЄС є яскравим прикладом того, 

що на одній і тій же території можуть функціонувати різні рівні управління 

[166, p. 228]. Таким чином регіони виступають провідниками, кураторами 

зовнішніх відносин, виступаючи одночасно ініціатором-актором, об’єктом 

впливу інших акторів, каналом взаємодії субрегіональних акторів і 

зовнішнього середовища, що відображає подвійність статусу регіону [206, p. 

32]. 

          Характерною рисою регіональної інтеграції є економічна співпраця. 

Хоча цей аспект процесу європейської інтеграції і не знаходиться поза 

межами даного дослідження, їм ні в якому разі не можна нехтувати.  

Вивчаючи мотиви французько–німецького партнерства після Другої світової 

війни, як зразкової моделі кооперації в Європі, слід зауважити, що 

інституціоналізація їх відносин була складової частиною післявоєнної 
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стратегії розвитку регіону. Таким чином Франція намагалась лімітувати і 

спрямувати у потрібному напрямку політику Німеччини. Тобто економічний 

важіль впливу виявився напрочуд ефективним політичним інструментом. 

Адже саме можливість отримання прямих фінансових прибутків дозволяла і 

дозволяє  підтримувати зацікавленість країн-учасників у даному процесі на 

досить високому рівні протягом довгого часу. Так, зростаюча 

взаємозалежність національних економік підвищує роль регіональної 

інтеграції в системі міжнародних економічних відносин [70]. 

        Грецький дослідник та професор Афінського університету Лукас 

Цукаліс визначив європейську інтеграцію як економічно обумовлений процес 

з політичним забарвленням, сутність якого полягає у високорозвиненій 

системі управління взаємозалежністю в інтересах окремих осіб, регіонів та 

держав. Регіональну інтеграцію дослідник вважає інструментом 

економічного розвитку, каталізатором модернізації суспільства, зближення 

європейських держав в інтересах найменш розвинених з них [244]. Проте 

таке трактування є достатньо вузьким та одностороннім. Як показує досвід 

розвитку інтеграційних процесів, їх учасники виходять з того, що саме 

колективна реалізація суверенітету (а не досягнення політичної мети одних 

держав за рахунок інших) виступає у сучасному світі кращим шляхом 

забезпечення національних інтересів та реальної самостійності, ніж простий 

державний суверенітет минулих століть [18]. 

        Взагалі регіон постає у ролі цілісного концепту лише тоді, коли він 

формується не тільки з урахуванням економічних та політичних зв’язків між 

його складовими, але й виходячи з їх уявлень про індивідуальну та 

колективну ідентичність.Саме це виступає у ролі його системоутворюючих 

параметрів. Сюди входять такі поняття як схожість культур, мова, релігія та і 

традиції. Регіональна ідентифікація посилюється, коли ці зв’язки стають ще 

міцнішими. Гомогенність даних елементів прискорює інтеграцію та 

гармонізує процес вироблення спільної політики у різноманітних галузях, але 

вона не є обов’язковою умовою. Наприклад, не всі країни-члені ЄС є 
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культурно гомогенними, а такого поняття як «європейська раса» взагалі не 

існує. Крім того населення ЄС розмовляє більш ніж 40 мовами, які 

захищаються як символи національної ідентичності та постійно нагадують 

про відмінності між європейцями [193, p. 36].  

        Проте з іншої сторони,  почуття ідентичності можна вважати 

похідною від спільних національних інтересів, які у випадку Європи, 

сформувалися ще у післявоєнний період. Джеймс Капорасо, політолог та 

професор Вашингтонського Університету, зазначає, що ще 60 років назад 

спільна європейська ідентичність була лише мрією. 20 років назад об’єднана 

Європа залежала від перебігу та результату Холодної війни. Сьогодні ж 

європейська ідентичність, її політичний та культурологічний аспекти є 

прогресивним досягненням та частиною процесу, що досі триває [124, p. 74]. 

        На думку одного із найвідоміших політичних теоретиків та істориків 

ХХ століття Ханни Арендт, «європейський проект» як процес та самоціль, 

сформовані і втілені в життя завдяки соціокультурній та економічній 

модернізації, призвели до зародження пан’європейської ідентичності [221, 

p.158].  Аналізуючи саме ці аспекти європейської інтеграції, логічним є 

висновок, що вона зображується як процес послідовного ідентичності-

будування, який окрім надання суттєвих матеріальних благ створює відчуття 

єдності в межах ЄС, і приналежності його держав-членів до спільної справи. 

Таким чином актуальності набуває процес так званої «європеїзації»,  яка 

відбувається у двох напрямках, ЄС – держави-члени та держави-члени - ЄС. 

Тут треба чітко усвідомлювати, що не лише ЄС разом з його принципами 

існування, трансформує новоприбулу державу зсередини (законодавство, 

зовнішньополітичне спрямування, економічний курс), а й кожен новий член 

ЄС вносить цілий ряд питань на порядок денний об’єднаної Європи. Це 

зворотній процес, не тільки ЄС змінив сьогоднішнє сприйняття національної 

держави, а й навпаки, з часом національні держави, які входять до його 

складу, трансформували ЄС. Трансформації помітні і в процесі набуття 

членства ЄС, формуванні завдань, цілей, інституційній архітектурі та 
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міжнародній  політиці. З того часу як ЄС став винятково важливим актором у 

глобальних і багатосторонніх форумах та торгівельних зносинах, йому 

вдалося частково переписати кодекс з ведення перемовин. З появою ЄС у 

міжнародній дипломатії і переосмисленні його ролі в процесі регіональної 

інтеграції, зазнало змін і поняття суверенітету [201, p. 236]. Німецький 

політолог Маркус Яхтенфухс взагалі вважає, що одним з найцікавіших та 

найважливіших аспектів європейської інтеграції і є трансформація 

традиційної національної держави в суб’єкт, складовий елемент нової 

транснаціональної політичної системи [168, p. 256].  

        Через те, що політичні процеси в Європі сьогодні досліджується 

великою кількістю вчених, «європеїзація» так само виступає у якості 

предмету наукових дискусій.  Через багатовимірність даного процесу, існує 

безліч трактувань самого терміну. Автор використовує визначення 

італійського дослідника, професора політології Ексетерського університету 

К.Раделлі, відповідного до якого європеїзація – це процес 1) створення, 2) 

розповсюдження, 3) інституціоналізації формальних та неформальних 

правил, процедур, політичних парадигм, стилів, вірувань та норм, що 

спочатку визначаються та узгоджуються в ході політичного процесу на рівні 

ЄС, і лише після того інкорпоруються до національного політичного процесу 

[220, p. 30]. Також вчений пропонує розглядати європеїзацію як наслідок 

європейської інтеграції, тобто як процес, який стартував після досягнення 

певної «критичної точки» в політичному об’єднанні Європи [24, C.30]. Хоча 

між поняттями європейської інтеграції та європеїзації не має чіткого 

розмежування, так і не встановлено, який з двох процесів розпочався раніше, 

є навіть припущення, що вони ідентичні. 

        Проте професори Лондонської школи економіки та політичних студій 

Кевін Фізерстоун та Георгіос Казаміас бачать в європеїзації явище, що 

виходить за межі європейської інтеграції [141, p. 6]. Вони пропонують 

розглядати її на трьох рівнях. Перший з них — ЄС, який має на увазі 

розширення владної компетенції об’єднання, координацію зовнішньої 
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політики та заходів із забезпечення безпеки континенту. Другий — 

інституційний, який діє на рівні національних держав-суб’єктів 

Європейського Союзу і має інкорпорувати закони, урядові постанови, етнічні 

та культурні особливості, а також інтереси країн. Третій рівень виходить за 

межі ЄС і поширюється на ті держави, які не є членами спільноти, але тісно 

пов’язані з нею [141, p. 16]. Такий трирівневий аналіз процесу європеїзації є 

напрочуд вдалим відносно теми даної дисертації, так як питанням 

проведення Спільної зовнішньої політики держав-членів ЄС та їх зусиллям 

щодо створення загальноєвропейської системи безпеки присвячені другий та 

третій розрідили даного дослідження. Інституційна проблематики також 

порушується автором, зокрема у контексті суперечностей між збереження 

суверенних прав окремої європейської країни та передачі ширших 

повноважень до компетенції Брюсселя. Третій рівень європеїзації також 

розглянуто в структурі дисертаційного дослідження. Він представлений 

аналізом східного напрямку зовнішньої політики ЄС, наскільки вона є 

успішною та ефективною в даному регіоні.  Вивчення саме цього аспекту в 

історичній ретроспективі, дозволяє зробити висновок, що європеїзація 

застосовувалась і по відношенню до колишніх кандидатів на вступ до ЄС, 

зокрема Польщі після розпаду соціалістичного табору, а формат 

«Веймарського трикутника був одним з засобів її втілення [70].   

         Таким чином європеїзація представляє собою складний феномен, де 

держави-члени ЄС одночасно виступають його об’єктами і суб’єктами. 

Розрізняють  висхідну (від держави-члена до наднаціонального рівня) та 

спадну (від Брюсселя до національних і регіональних столиць) динаміку 

цього процесу [247, p. 42]. Так, національні держави отримують можливість в 

умовах європейської інтеграції конкурувати між собою за право просувати 

свою національну модель організації будь-якої суспільно значущої діяльності 

на наднаціональний рівень. Якщо це вдається, тоді їх власна національна 

модель стає типовою наднаціональною моделлю. Її авторам  набагато легше 

пристосуватися до національної варіації на рідну національну тему, ніж 
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витрачати додаткові ресурси на адаптацію до чужих їх національній 

специфіці рішень, на розробку яких вони змогли вплинути не в достатній мірі 

[121]. Тому Франція та Німеччина так не бажають втрачати роль головних 

європейських інтеграторів, а держави з меншим політичним впливом або 

інакшим поглядом на подальший розвиток ЄС все частіше відмовляються від 

участі у спільних проектах, не бажаючи поглиблювати інтеграцію. 

         Необхідно зазначити, що європеїзація може мати як усвідомлений 

характер, що випливає з діяльності суспільства та держави, так і 

опосередкований, результат якого виходить за рамки реалізації конкретного 

політичного курсу. Прикладом такого підходу можуть слугувати поступові 

перетворення у суспільній свідомості, що сприяють утвердженню так званих 

«європейських цінностей» [10, c. 5] або європейської ідентичності.  

       Хоча в дисертації ЄС розглядається як політична система, звертаючись 

до поняття європейської ідентичності, автор апелює до соціального аспекту 

інтеграційних процесів. Почуття ідентичності витупає фактором, що 

цементує європейський політичний простір, підтримує цілісність ЄС як 

суб’єкта політики. В даному випадку ми маємо справу з макрорегіональною  

ідентичністю. Вона направлена не на заперечення  ідентичності, що існує на 

локальному, регіональному або національному рівня в межах вказаного 

регіону, а на пошук тих рис, що їх об’єднує. Наголос робиться не на 

французьких, німецьких або польських ідентифікаційних кодах, а на 

загальнолюдських цінностях, які отримують приблизно однакову, позитивну 

оцінку зі сторони суспільства в будь-якій європейській державі (перш за все 

йде мова про забезпечення базових прав людини та демократію). 

       Представники неореалістичної школи виступають з жорсткою 

критикою ініціативи створення колективної ідентичності. Головний аргумент 

полягає у надзвичайно малій ймовірності її втілення. Не дивлячись на те, що 

процес європейської інтеграції вже триває понад півсторіччя, заміщення 

національної ідентичності європейською досі не завершився. Адже у 

переважній більшості випадків національна або  локальна ідентичність є 
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продуктом політичної та національної еволюції свідомості громадян 

протягом багатьох століть. Тому розраховувати на різку зміну або навіть 

підміну цих понять не доводиться [70]. Можна швидко запровадити єдину 

валюту або створити спільний військовий підрозділ, проте скорегувати 

спосіб або категорії мислення європейця, який надзвичайно дорожить 

історією та традиціями власної країни у стислі терміни майже неможливо. 

Формування ідентичності є природнім процесом, тому політичним лідерам 

вкрай складно взяти його під контроль. Все залежить від того, наскільки цим 

політичним елітам вдається спрямовувати дискурс євроінтеграції, 

враховуючи національні інтереси всіх держав-членів ЄС. 

       Неоліберали навпаки стверджують, що в Європі все ж відбувається 

створення пан’європейської або транснаціональної ідентичності. Вона 

здійснює значний вплив на життя європейців, але її подільші наслідки нікому 

невідомі. Попри це національна ідентичність залишається важливим 

соціокультурним компонентом суспільств, і не важливо де, в Німеччині та 

Франції – країнах-піонерах євроінтеграційних процесів або в Польщі чи 

Великобританії, які часто-густо його сповільнюють. 

         Через поняття національної та пан’європейської ідентичності можна 

спробувати пояснити кризу, яка виникла під час прийняття Конституції ЄС. 

Питання полягало у тому, чи стосувалася відмова від конституції на 

референдумі проблеми ідентичності в ЄС або недосконалості самого 

документу і невдоволення їм громадянами Європи. Конституція є тією 

точкою, де ідентичності деяких держав накладаються одна на одну і ніяким 

чином не можуть співіснувати. Більшість країн дійсно виступають на 

підтримку подальшої інтеграції в ЄС, але в такому вигляді як це було 

запропоновано у Лісабонській угоді [70].  

        Брюссель досяг успіхів у переконанні таких країн як Польща в тому, 

що членство в ЄС є її національним інтересом. На даному етапі національна 

ідентичність стає інструментом маніпуляцій політичних еліт та підриває 

національну концепцію. Таким чином особиста зацікавленість держав у тому, 
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щоб приймати участь в європейській інтеграції (економічна вигода) 

оформлюється в контексті національної ідентичності. Через це багато поляків 

розглядали ЄС як шлях до законності та добробуту, вони  бажали отримувати 

ті самі економічні переваги, якими вже на той час користувалися європейці. 

Але польські політики майже одразу стали вимагати розширених прав при 

процедурі голосування для своєї країни, а також багатьох інших поступок. В 

цьому полягало роз’єднання між елітами та польською громадськістю. 

Опозиційні партії були незграбними та не мали великого досвіду протестної 

діяльності, тому не могли стати реальною опозиційною силою  керуючим 

елітам,  що підривали польський вплив в ЄС, висуваючи незліченні вимоги 

до Брюсселя. В Польщі ЄС ототожнювався не тільки з економічним 

процвітанням, а й політичною законністю. Поляки у переважній більшості 

схвально ставились до ЄС, і навпаки негативно до власного уряду. 

Залишається незрозумілим, чи поляки так швидко перейняли нюанси 

західного стилю демократії, чи просто в суспільстві ще зберігався низький 

рівень довіри до органів державної влади, які ще за часів соціалістичної 

Польщі скомпрометували себе залученістю до корупційних схем.  Хоча 

позитивний вплив, який здійснила європейська ідентичність на польську, в 

цьому випадку є очевидним. Проте національні ідентичності залишаються 

центральним компонентом життя в Європі, хоча процес інтеграції та 

побудування спільних інституцій має певний ефект на їх трансформацію. 

Політизація поняття ідентичності дає можливість політичним елітам держав-

членів ЄС маніпулювати думкою громадськості, скеровуючи її  у певному 

напрямку, а саме – підтримувати подальшу інтеграцію всередині ЄС чи 

навпаки запевняють, що цей процес загрожує руйнацією їх політичної 

національної ідентичності. 

           На думку автора категоріальна база, представлена в дисертації,  у 

достатньому обсязі розкриває зміст обраної теми дослідження. Ключовим 

поняттям для вивчення було обрано термін «інтеграція», який розглядався на 

конкретному прикладі розвитку сучасних взаємовідносин між державами-
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членами ЄС, їх сусідами, партнерами та іншими світовими акторами. Задля 

проведення комплексного аналізу категорії «європейська інтеграція», автор 

звернувся до залучення суміжних понять, які допомагають краще зрозуміти 

ті політичні процеси, що сьогодні мають місце на європейському континенті. 

Зокрема до пояснення основних засад сучасного регіоналізму, сутності 

процесу європеїзації та ролі часто конфліктуючих між собою  національної та 

колективної ідентичностей в подальшій розбудові об’єднаної Європи. Кожна 

понятійно-категоріальна одиниця може слугувати окремим об’єктом 

дослідження, проте задача автора полягала в тому, щоб дослідити їх в 

контексті європейських політичних процесів та визначити причинно-

наслідковий зв'язок між ними. 

 

         1.2. Стан наукової розробки проблеми та джерельна база роботи 

      «Веймарський трикутник» існує вже  понад чверть століття. Протягом 

цього часу змінювались інтереси та цілі його учасників, тим самим 

трансформуючи і саме об’єднання. Його головна мета полягала не тільки у 

вирішенні соціально-політичних і економічних проблем Польщі, але й у 

визначенні її зовнішньополітичних та безпекових потреб. Виходячи з позицій 

Польщі, це було великим досягнення дістати статус привілейованого 

партнера на рівні з німцями та французами. Колишній міністр закордонних 

справ Польщі Броніслав Геремек охарактеризував значення цього 

тристороннього співробітництва наступним чином: «Французько-німецька 

кооперація служить гарним прикладом правильних відносини, що склалися 

між сусідніми країнами та може бути використана для наслідування. Ці 

відносини часто згадуються у якості двигуна європейської інтеграції. ... Для 

суверенної Польщі, яка отримала можливість самостійно формувати свою 

зовнішню політику з 1989 року, співпраця між Францією та Німеччиною 

надихає та закликає поліпшити наші двосторонні відносини з цими 

державами» [151]. Дана цитата як найкраще пасувала для відображення стану 
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трьохсторонніх зносин держав наприкінці ХХ століття, й головне, 

окреслювала чіткі перспективи для їх кооперації в майбутньому.       

        Вивчення проблематики «Веймарського трикутника» бере свій 

початок з літератури, яка була присвячена перш за все геополітичній 

трансформації в регіоні Центральної і Східної Європи та спробам ЄС 

заповнити ідеологічний вакуум в якому вони опинились після розпаду СРСР. 

«Веймарський трикутник» як раз і був однією з подібних спроб. Тому значна 

кількість літератури присвячена саме початковому періоду його існування —  

з моменту заснування 28 серпня 1991р. і до 1 травня 2004р., коли Польща 

стає членом ЄС. Протягом цих 13 років Веймарський трикутник виконував 

своє першочергове завдання – пришвидшити процес політичної і економічної 

модернізації Республіки Польща та включити її до загальноєвропейського 

простору після падіння комуністичного режиму. Можна стверджувати, що 

цей період розвитку співпраці у форматі «Веймарського трикутника» був 

достатньо успішним, але більше характеризувався приєднанням Польщі до 

білатеральних німецько-французьких відносин у якості молодшого партнера, 

аніж надав їй можливість проводити самостійну політичну лінію в межах 

даної геополітичної конфігурації. Варто наголосити, що  внутрішні реформи 

90-х років у Польщі проводились не лише за підтримки Франції та 

Німеччини, але й завдяки структурним фондам ЄС, які надавали суттєву 

фінансову допомогу для цього. Тому перш за все, Польща взаємодіяла з ЄС, а 

кооперація у «Веймарському трикутнику» була важливим політичним 

жестом. Таким чином Німеччина та Франція демонстрували особливий, 

преференціальний характер своїх відносин з РП, вбачаючи в ній майбутнього 

регіонального лідера. Відносно даного дослідження, увагу автора привертає 

література, яка стосується діяльності «Веймарського трикутника» вже в 

період коли Польща взаємодіє з фрацузько-німецьким дуетом як 

повноправний член ЄС. На даному етапі Польща виступає як актор з вже 

сформованими національними інтересами, чітким бачення своєї ролі в 

європейських інтеграційних процесах та місця в архітектурі системи 
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європейської безпеки. Все це дозволяло їй виступати з ініціативою власних 

проектів як в межах «Веймарського трикутника», так і поза ним. 

       Детальний аналіз джерельної бази дослідження виявив, що як у 

вітчизняній, так і в зарубіжній літературі тематиці взаємовідносин 

Німеччини, Польщі та Франції в межах «Веймарського трикутника», його 

ролі в європейських інтеграційних процесах і трансформації системи безпеки 

ЄС присвячена достатньо невелика кількість наукових публікацій. Можна 

припустити, що це пов’язано з низькою політичною активністю даного 

об’єднання та невеликим впливом, яке воно здійснює на перебіг подій у 

світовій системі міжнародних відносин. Переважна більшість наукових 

праць, що були використані у роботі, досліджують двосторонні польсько-

німецькі, польсько-французькі, і звісно, французько-німецькі відносини. 

Головна задача автора полягала у тому, щоб не вдатися до простого опису 

цих трьохсторонніх відносин, аналізуючи результати найбільш значущих 

офіційних зустрічей політиків вищого щабля  у форматі «Веймарського 

трикутника». На меті було поставлено обробити отримані дані, 

систематизувати характер французько-німецько-польських відносин та 

зрозуміти логіку процесу їх співробітництва.    

        Найбільшу групу фахової літератури складають англомовні 

публікації, які охоплюють роботи не лише німецьких, французьких та 

польських науковців, а й представників інших європейських аналітичних 

центрів та видань. Їх головна відмінність від «національної» історіографії, 

яка розглядатиметься автором нижче, полягає у предметі досліджень. З однієї 

сторони, тематика «Веймарського трикутника» висвітлюється доволі рідко, 

комплексний підхід до вивчення історії і динаміки співробітництва трьох 

країн відсутній, що в свою чергу становить суттєву прогалину в західній 

політологічній думці. Але з іншої сторони, ці матеріали пропонують 

вичерпну інформацію та глибокий аналіз сучасних європейських 

інтеграційних процесів, що є безперечно невід’ємною частиною даної 

дисертації. Для проведення якісної класифікації англомовної бібліографії  
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також пропонується розбити дану групу на дві окремі підгрупи за тематикою 

їх досліджень. До першої підгрупи слід віднести авторів, що вивчають етапи 

становлення європейської оборонної політики та політики безпеки, 

розглядають проблеми багатостороннього управління в галузі безпеки, 

еволюцію стратегічної культури ЄС, коментують головні досягання та 

невдачі на шляху формування спільної європейської політики безпеки, а саме 

– П. Петрова [214], Н. Гренхольма і П. Джонсона [153], П. Корніша і Г. 

Едвардса [131], В. ван Екельна [138], П. Белкіна [115] та К. о’Мейєра [197]. 

Другу групу репрезентують вчені та політологи, які наголошують на таких 

аспектах європейської інтеграції як спільні зусилля країн ЄС задля 

вироблення та проведення спільної зовнішньої політики, акцентуючи увагу 

на її східному вимірі, зокрема на Європейській політиці сусідства та програмі 

«Східного партнерства». З огляду на це, найбільш цікавими видаються 

публікації  Г. Сассе [225], Ч. Хілліона  і А. Мейхью [163], С. Гензле [146], Ч. 

Гранта та М. Леонарда [154]. 

        Теза про «Веймарський трикутник» міститься і в відомій монографії 

Збігнєва Бжезінського «Велика шахівниця». Він згадує про тристороннє 

польсько-німецько-французьке співробітництво в контексті поширення 

політичного впливу Німеччини на схід та прогнозує зростання значення 

новоствореної геополітичної вісі.  

        Аналізуючи спрямованість досліджень, які проводились західними 

науковцями, слід зауважити, що значний інтерес викликали окремі напрямки  

взаємодії ЄС, США та НАТО в контексті вивчення питань європейської 

безпеки. Так, особливої уваги вартує монографія британського історика та 

директора Центру європейських досліджень Тімоті Гартона-Еша «Вільний 

світ: Америка, Європа та неочікуване майбутнє Заходу» [108]. На фоні 

Іракської кризи, що призвела до розколу не лише між США та Європою, а  й 

в лавах країн «Веймарського трикутника», автор констатує кризу західного 

світу. Він стверджує, що це має призвести до оновлення та перегляду 

євроатлантичного світу, і в тому числі  системи європейської безпеки. Т. 



48 

 

Гартон-Еш наголошує, що ті питання, які роз’єднують ЄС та США, а також і 

саму Європу з середини є менш значущими, ніж ті цінності, що їх поєднують. 

Подібні розходження насправді є проявом комплексу розмежувальної 

боротьби ідентичностей і поняття «спільноти» всередині і серед Сполучених 

Штатів, Сполученого Королівства і континентальної Європи. Книга 

завершується закликом до повернення Заходу до його установчої місії, а саме 

– просування справи свободи в усьому світі. Таким чином, автор відводить 

для ЄС роль важливого міжнародного гравця, який має дбати про 

забезпечення регіональної безпеки і здатен приймати участь у формуванні 

світового порядку. 

        Вивчаючи стан розробки проблематики «Веймарського трикутника» в 

німецькій літературі, потрібно зауважити, що розгляд окремих аспектів 

зовнішньої політики Німеччини в історичній ретроспективі є обов’язковим, 

особливо, якщо це стосується формування стратегічної культури  та політики 

безпеки держави. В даному контексті видається необхідними відзначити 

роботи Хельги Хафтендорн [159], С. Хаке [158], А. Сієдшлага [229], Т. 

Бюльманна [122], Х. Цимерманна [253], К. Мейджера [190], Б. Норберта 

[205], К. Мьолліга [194], Т. Беннера [116], А. Шокенхофа  і Р. Кієзеветерра 

[227], а також Н. Блока [120]. Питання проведення незалежної 

зовнішньополітичної лінії ЄС та зміцнення його в якості самостійного 

міжнародного гравця порушується в працях М. Заранді [251], М. Оверхауза 

[200; 210], М. Джоппа та П. Шлоттера [172]. 

       В німецькій бібліографії важливе місце посідають аналітичні статті  

відомого німецького економіста та політолога Клауса–Генріха Штандке [102; 

234]. До його наукового доробку входить чимала кількість публікацій, які 

всебічно досліджують тристоронню модель кооперації країн «Веймарського 

трикутника». В своїх роботах К.-Г. Штандке торкається не лише питань 

виконання «Веймарським трикутником» його політичної функції, але й 

описує інші напрямки співпраці, які необхідно розвивати. Так з’являються 

авторські матеріли щодо перспектив кооперації в галузі освіти (зокрема 
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створення єдиного простору для ВНЗ трьох країн), інноваційної політики та 

стартапів, енергетичної стратегії, громадського суспільства та культури.  

Дана тематика не розглядається жодним з інших науковців, роботи яких були 

використані в ході підготовки дисертації. Саме в цьому й полягає 

унікальність та наукова новизна статей Штандке. 

        Безсумнівно вартують уваги роботи старшого наукового 

співпрацівника Німецького інституту міжнародних відносин та безпеки  Кая-

Олафа Ланга та його колеги Даніели Шварцер [228]. Вони досліджують 

період, коли з моменту заснування «Веймарського трикутника» пройшло 20 

років і констатують, що окрім гучних зустрічей політичної верхівки  трьох 

держав, їх співпраця досі не відіграє значної ролі в європейській політиці. 

Тим не менш, вони притримуються думки, що тристороння кооперація може 

взяти на себе ряд корисних функцій в ЄС, забезпечуючи спільноту терміново 

необхідними потужностями, такими як лідерство, досягнення консенсусу або 

стратегічне  керівництво. За часів криз і потрясінь це, звичайно, вирішення 

актуальних економічних проблем, де спільні ініціативи трикутника можуть 

бути прибутковим для ЄС. Автори наголошують, що тріо може зіграти свою 

роль в системі європейської безпеки та оборонної політики, де трикутник вже 

починає давати результати, а також в енергетичній галузі та політиці 

сусідства, де поточні стратегії вимагають переосмислення. 

         Зовсім невелику групу становить в даній дисертації французька 

наукова література. Переважна більшість робіт написана французькою 

мовою без англійського перекладу, тому це суттєво ускладнює процес 

ознайомлення з ними. З цієї причини  автор зменшила кількість подібних 

публікацій і звертається до англомовної літератури, написаної французькими 

науковцями або іншими дослідниками, які висвітлюють тему формування 

зовнішньополітичного курсу Франції та її оборонної політики. До них 

відносяться Ж. Понтон [217], Ф. Терпан [237], Д. Відаль [246], Дж. Гедда 

[148] та Б. Геремек [150;151]. 
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       Польська історіографія представляє собою досить масивний 

інформаційний пласт. В ній найбільше представлені публікації, що 

безпосередньо стосуються вивчення місця країн Веймарського трикутника на 

політичній мапі Європи. Подібна зацікавленість у даній темі пов’язана з 

роллю, яку починаючи з 1991 року і до сьогоднішнього дня відіграє 

«Веймарський трикутника» у зовнішній політиці Польщі. В першу чергу слід 

відзначити праці наступних польських політологів та істориків: Д. 

Янковського [169], Ф. Драуса [135], К. Міщака [198] і М. Казани [177]. Вони 

стверджують, що в стосунках між Францією, Німеччиною та Польщею 

зберігається певна асиметрія,  проте все ж наголошують на інтенсифікації їх 

співпраці та наявності спільного порядку денного. Не залишається без уваги 

проблема військової співпраці країн «Веймарського трикутника», її значення 

для формування спільної безпекової політики ЄС, а також порушується 

питання ефективності та актуальності самого існування трикутника. 

        Робота з літературою на дану тематику, дозволяє констатувати той 

факт, що серед вітчизняних та зарубіжних авторів майже відсутні науковці, 

які всебічно досліджують історію виникнення та функціонування 

«Веймарського трикутника» як незалежної політичної одиниці. Чи не 

поодиноким винятком є робота польського політолога, професора факультету 

політології та журналістики університету ім. Адама Міцкевича у Познані 

Богдана Кожела «Веймарський трикутник: ґенеза, діяльність та перспективи 

співпраці» [182]. У своїй праці автор дає оцінку діяльності «Веймарського 

трикутника» за трьома аспектами: білатеральні та трьохсторонні відносини 

країн, що утворюють «Веймарський трикутник»; вплив національних 

інтересів окремих держав на процес співпраці; характер взаємодії та 

можливість тристоронньої кооперації в структурах ЄС. 

      Дана монографія є першою роботою, яка фокусується безпосередньо на 

«Веймарському трикутнику», у той час як інші науковці досліджують цей 

формат кооперації як один з аспектів тристоронніх відносин або те, яке місце 

він займає у зовнішній політиці окремо Німеччини, Польщі та Франції. Такий 
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підхід до дослідження є комплексним та багатогранним, але в той же час 

створює неабиякі труднощі для автора, який намагається уникнути 

розмивання головної тези.  

       Вищезгадана робота безперечно посідає чинне місце в ході вивчення 

процесів європейської інтеграції, починаючи з кінця 80-х років минулого 

століття і до 2006 р. Адже зміни політичного клімату, які відбувались в 

Європі та світі в цей час відбивались і на відносинах Франції, Німеччини та 

Польщі. Хоча автор дисертації в більшій мірі зосереджується на дослідженні  

сучасного етапу взаємодії країн «Веймарського трикутника», дана 

монографія допомагає глибше проаналізувати принципи, які були закладені в 

основу співробітництва і мотиви кооперації цих держав сьогодні. 

       Ще одна монографія польських політологів Адама Бальцера  та 

Казимира Вуйчицького під назвою «Польща на світовій шахівниці» [111] 

хоча і не присвячує значної уваги діяльності «Веймарського трикутника», 

проте змушує читача зосередитися на загрозах з якими сьогодні стикається 

світ і Польща в тому числі. Автори перераховують фактори, що 

дестабілізують геополітичне становище РП, заважають забезпеченню 

національної безпеки та поліпшенню рівня життя населення вже в 

найближчій перспективі. Найбільш корисними, з огляду на тему 

дисертаційного дослідження, видаються розділи книги щодо військового 

потенціалу Польщі, ролі країни у формуванні Спільної зовнішньої політики 

та політики безпеки ЄС, інтересів РП в Європі та, звісно, характеру 

двосторонніх польсько-німецьких та французько-польських зв’язків. 

          Продовжуючи вивчення теми зносин між Польщею, Францією та 

Німеччиною, були використані публікації таких польських авторів як К. 

Скубішевський [231] та С. Паржимес [211; 212]. Також великою кількістю 

аналітичних статей представлена польська бібліографія стосовно східного 

напрямку зовнішньої політики ЄС та Польщі, де окреме місце посідає аналіз 

програми «Східного партнерства». Серед польських авторів, що займаються 
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цими питаннями можна виділити А. Смоляра [232], Л. Адамскі [105], А. 

Джевіцкі [26] та Б. Войну [14]. 

       Питання ролі «Веймарського трикутника» в процесах європейської 

інтеграціїї не було належним чином розглянуто вітчизняними науковцями. 

Існують поодинокі праці таких авторів як В. Химинець [94], Т. Черкас [98], 

О. Панаріна [57; 58], О. Кучик [46] та А. Москалик [52]. Статті останнього 

присвячені аналізу політико-історичних передумов створення «Веймарського 

трикутника», де акцентується увага на розвитку французько - німецької та 

німецько - польської співпраці крізь призму політичних змін у Центральній 

Європі в кінці 1980-х рр. і на початку 1990-х рр.  ХХ століття. Також 

аналізується євроатлантичний та європейський вимір «Веймарського 

трикутника» у зовнішній політиці Республіки Польща. Розглядається 

розбіжність у поглядах стосовно військової кампанії США в Іраку з боку 

держав-членів «Веймарського трикутника» та напрямки діяльності Польщі у 

зазначеному форматі на сучасному етапі. Роботи О. Панаріної [57;58] 

висвітлюють багатосторонній вимір співробітництва Польщі та Німеччини в 

рамках «Веймарського трикутника», роблячи наголос на східному напрямку 

їх зовнішньої політики. В. Химинець [94] оцінює діяльність «Веймарського 

трикутника» з точки зору участі в ньому Німеччини, а також позначає 

напрямки тристоронньої кооперації, де він має найбільші перспективи 

реалізувати власний потенціал. Т. Черкас [98] вивчає питання щодо 

можливого вступу України в ЄС та визначає роль «Веймарського 

трикутника», зокрема Німеччини та Польщі в цьому питанні. А також 

торкається теми можливого розширення «Веймарського трикутника» за 

рахунок приєднання до нього України. Такі автори як Р. Кривонос [43]  та С. 

Федуняк [90] в своїх статтях аналізують зміни, що відбуваються у 

європейській системі міжнародних відносин та досліджують характер 

безпекових процесів і сучасні тенденції в цій сфері. З огляду на тематику 

робіт, можна констатувати, що вони переважно порушують ті аспекти 

співробітництва країн «Веймарського трикутника», які стосуються регіону 
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Східної Європи. Традиційно це є зоною інтересів Польщі та Німеччини, в той 

час як питання ролі Франції  в даному об’єднанні майже ігнорується 

українськими дослідниками. Виключення становить розглянута стаття І. 

Каспрук [37] щодо динаміки французько-польських політичних відносин в 

контексті політики розширення Європейського Союзу на Схід. 

       В окрему, більш ширшу групу можна виділити роботи українських 

вчених, а саме В. Копійки [42], В. Орлика [54], О. Гладенко [21], Є. Кіш [39], 

О. Шаповалової [100], В. Стрельцова [82], О. Перепаді [59], В. Халаджи та  

Н. Яковенко [92]. Вони присвячені проблемам європейської інтеграції, її 

теоретичним та концептуальним засадам наприкінці ХХ століття. Особлива 

увага надається питанню втілення Європейської політики сусідства, 

оформлення Конституції ЄС та окремим правовим аспектам ухваленої 

Лісабонської угоди. Також автором дисертації була використана література, 

що  аналізує питання зовнішньої політики Польщі,  її  співпраці  у військовій 

галузі та прагнення зміцнити позиції в ЄС. Тут варто згадати праці О. 

Звягіної [32], А. Гетьманчук [20], О. Затинайко, В. Павленко та В. 

Бочарнікова [30]. 

         Російську історіографію по даному питанню представляють 

публікації М. Титової [85], В. Толкачова та О. Семенової [86]. В своїх статтях 

М. Титова [82] досліджує історію виникнення тристоронньої кооперації, 

мотиви та цілі його учасників, вдається до формулювання основних проблем, 

з якими сьогодні стикається об’єднання та визначає роль субрегіонального 

партнерства в сучасній системі міжнародних відносин на прикладі 

«Веймарського трикутника». В роботі В. Толкачова та О. Семенової [86] 

аналізуються особливості створення та розвитку нового формату співпраці 

Франції, ФРН і Польщі, його роль у трансформації міжнародних відносин в 

Європі на рубежі XX-XXI ст. Виявляються досягнення та причини невдач 

даної форми співробітництва. Крім того, увага зосереджується на відносинах 

цих трьох країн з Росією. Проте так само як і українська, російська 

бібліографія з даної тематики є достатньо обмеженою та вузьконаправленою. 
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З цієї причини автор змушений шукати інформацію в літературі, яка 

займається дослідженням дотичних тем. За цих умов науковий інтерес 

викликають публікації таких російських науковців як Л. Ентін [103], М. 

Кавешніков [35], І. Тарасов [83], А. Тевдой-Бурмулі [88], Н. Арбатова [3] і В. 

Іванова [33]. Цей літературний доробок фокусується на проблемах 

європейської інтеграції, зокрема розглядає процес прийняття Лісабонської 

угоди та реформування ЄС, дає оцінку розвитку східного напрямку ЄПС, 

підбиває підсумки розширення 2004 року, аналізує комплекс проблем і 

протиріч, пов'язаних з включенням до складу Євросоюзу східноєвропейських 

країн, вивчає етнополітичну ситуацію в регіоні, констатує кризу ЄС як 

інституційного проекту і моделі ефективної регіональної інтеграції. В 

дисертації також використовується роботи Т. Зверєвої [31], Є. Черкасової 

[99] та Ю. Седякіна [75], які  зосереджуються на окремих напрямках 

зовнішньополітичного курсу Франції, Польщі, Іспанії та Великобританії. 

Вцілому, російські вчені налаштовані песимістично та роблять невтішні 

прогнози щодо майбутнього об’єднаної Європи. 

          Тема тристоронніх відносин між державами «Веймарського 

трикутника» та їх участь у різноманітних інтеграційних проектах досить 

широко висвітлювалась у засобах масової інформації, як в Україні, так і за 

кордоном. Зважаючи на те, що часові рамки роботи охоплюють сучасний 

період, надзвичайно важливим для актуальності дослідження було 

використання таких матеріалів, які містять аналітичну оцінку останніх 

політичних подій в Європі та світі. Зокрема до літератури подібного 

характеру належать статті на шпальтах таких поважних періодичних видань 

як «Дзеркало тижня» [20; 54], «BBC Україна» [45], «Українська правда» [48] 

«Frankfurter Allgemeine Zeitung» [112; 226], «The New York Times» [230], 

«The Washington Post» [148], «The Economist» [216], «Le Monde 

Diplomatique» [246], «The Telegraph» [248; 249] та інтернет-пропозиція 

німецької державної радіостанції «Deutsche Welle» [6; 16; 36; 119].  
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       Документальний доробок дослідження складається із значної кількості 

різноманітних джерел. Його основу складають документи урядів Франції, 

Польщі та Німеччини, зовнішньополітичних та інших відомств, офіційні 

виступи та заяви президентів, урядових коаліцій, керівників і членів кабінетів 

міністрів, заяви урядових коаліцій,  документи національних парламентів. 

Чималою мірою використовувались виступи та заяви депутатів парламентів 

європейських держав. Такий широкий спектр документів дає можливість 

сформувати чітке уявлення про пріоритетні напрямки зовнішньої політики 

країн «Веймарського трикутника», і головне зрозуміти, яким чином 

політична верхівка цих держав уявляє їх майбутнє в межах ЄС. Також ці 

документи містять інформацію про окремі елементи їх тристороннього 

співробітництва, що допомагає проаналізувати в яких галузях комунітарні 

зусилля Польщі, Німеччини і Франції зазнали найбільшого успіху, а де, на 

жаль, були малоефективними. 

   Основою для написання розділу, присвяченого питанням трансформації 

сучасної системи європейської безпеки стали Білі книги з оборони та 

національної безпеки Франції (2008) [240], Німеччини (2006) [250], Стратегії  

національної безпеки Польщі від 2003 р. та 2007 р. [202; 203], а також 

Стратегія розвитку системи національної безпеки РП до 2022 р. [235]. 

Вивчення цих документів дозволяє краще зрозуміти стратегічні концепції 

обраних держав в галузі оборони та безпеки, і виявити який вплив вони мали 

на впровадження та реалізацію єдиної Європейської стратегії безпеки (2003) . 

Найцікавішим в процесі дослідженням видається те, що Білі книги Франції та 

Німеччини багато в чому перекликаються з положеннями Європейської 

стратегії безпеки та навіть доповнюють одна одну. Проте, все ж варто 

враховувати наявність власних інтересів в кожної з держав. Поглиблений 

аналіз демонструє, що Німеччина не розділяє на окремі поняття німецьку та 

загальноєвропейську безпеки. В той же час Франція посилює співпрацю в 

галузі безпеки задля збільшення власного впливу у якості міжнародного 

гравця, а Польща прагне набуття статусу надійного партнера, який, окрім 
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розвитку атлантичного напрямку власної безпекової політики, робить 

значний внесок у забезпеченя стабільності Європи, особливо на його східних 

теренах. 

         Невелику групу джерел представляють спільні заяви та офіційні 

листи міністрів закордонних справ «Веймарського трикутника», які слугують 

гарним підґрунтям для вивчення спільних зовнішньополітичних ініціатив 

трьох держав. Важливе місце у вивченні європейських інтеграційних 

процесів посідає аналіз офіційних документів ЄС, зокрема Європейської 

стратегії безпеки 2003 р. (Європейська служба  зовнішньополітичної 

діяльності) [140], звітів Європейської Комісії щодо її виконання [128], проект 

Конституції 2004 року [242], текст Лісабонської угоди [243], документації  

Європейського парламенту [173; 186]. 

         До дисертації автором також були залучені матеріли таких науко-

дослідних центрів як Німецький інститут міжнародних відносин та безпеки 

(Stiftung Wissenschaft und Politik) [184; 199], Центр міжнародних досліджень 

Білоруського державного університету [95],  Інститут глобальної публічної 

політики [116], Європейська Фундація з розвитку демократії [243],  Інститут 

політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса [57],  

Європейський інститут та Лондонська школа з економіки та політології 

[244],  Інститут ЄС з стратегічних досліджень [155], Фундація Форуму 

Східної Політики [26], Московський інститут стратегічних оцінок та аналізу 

[96], Центр міжнародних відносин (Варшава) [232], Військовий центр із 

стратегічних досліджень [218], Західний інститут ім. Зигмунда 

Войцеховського (Познань) [182],  Шведська дослідницька агенція з питань 

безпеки [153], Польський інститут міжнародних відносин [14;175],  Асоціація 

з вивчення ЄС [2327,  Центр з вивчення європейської політики (Бельгія) 

[138], Центр з Європейських реформ [154],  Німецький Фонд Марашалла у 

США [241], Фундація стратегічних досліджень (Франція) [190],  

Національний інститут стратегічних досліджень (Україна) [77], Інститут ЄС з 
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питань безпеки Західноєвропейського Союзу [107] та Женевський центр 

демократичного контролю над збройними силами [138].  

      Складовою джерельної бази стали інформаційні повідомлення  в 

інтернет-виданнях та порталах, які не носять аналітичного характеру, проте 

подають хроніку досліджуваних подій, зокрема Еженедельник «2000» [28], 

«Независимая газета» [96], «Європейський простір» [59], «Польське радіо» 

[22; 65], «Лента.ру» [62],  «Українські новини» [53], «Живой журнал» [12], 

Новостной портал «Правда.ру» [87],  «EUobserve»r [223] та «EurActiv» [180].  

       Підсумовуючи аналіз джерельної бази дослідження та стану наукової 

розробки теми дисертації, автор приходить до висновку, що вона є 

недостатньо розглянутою як вітчизняними, так і зарубіжними науковцями і 

потребує подальшого вивчення. Тим роботам, які вже існують бракує 

комплексного підходу, вони мають спорадичний характер та висвітлюють 

лише окремі аспекти кооперації держав «Веймарського трикутника». 

Тематика дослідження французько-німецько-польської співпраці привертає 

увагу незначної кількості політологів та істориків. Переважна більшість 

науковців вважає, що «Веймарський трикутник» є малоефективною 

структурою, яка ще у 2004 році досягла свої головної мети (членство Польщі 

в ЄС) та вичерпала себе. А сьогодні у фокусі дослідження має знаходитися 

взаємодія Німеччини, Польщі та Франції в межах ЄС, їх спільні ініціативи та 

проекти. Проте динаміка діяльності «Веймарського трикутника» є досить 

цікавою і до сьогодні знаходиться в прямій залежності від стану 

білатеральних відносин країн. За історію свого існування «Веймарський 

трикутник» пережив декілька спроб ревіталізації, і кожного разу це було 

спричинено двома факторами – змінами  внутрішньополітичної ситуації в 

кожній з держав, і звісно, зовнішніми обставинами, а саме появою нових 

проблем в процесі європейської інтеграції та виникненням загроз для 

європейської системи безпеки. Тоді можна припустити, що збереження вісі 

Берлін-Париж-Варшава має перш за все політичне значення, а практичне 

втілення кооперації є його додатковою складовою. На думку автора, 
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значення «Веймарського трикутника» не слід недооцінювати. Адже його 

політична, економічна та соціокультурна діяльність представляє собою 

масивне підґрунтя для майбутніх досліджень. 

 

 

            1.3.  Методологічне обґрунтування дослідження 

           Дослідження в галузі міжнародних відносин намагаються дати 

пояснення широкому спектру форматів та прикладів політичної взаємодії між  

державами, організаціями та суспільствами. Методологічно орієнтоване 

розуміння природи та характеру міжнародних відносин вимагає системного 

та всеохоплюючого підходу задля проведення глибинного аналізу тих 

процесів, що відбуваються в межах світової політичної системи. Беручи до 

уваги постійно зростаючу важливість  економічного фактору та фінансової 

взаємозалежності міжнародних акторів, а також періодичне виникнення 

нових гарячих точок та загострення «заморожених» конфліктів,  штовхає 

вчених поступово розширювати напрямки дослідження. Окрім вивчення  

зовнішньополітичних курсів окремих держав та їх об’єднань, виникає 

необхідність звертатись до таких питань як проблеми миру та конфліктів, 

економічна та політична інтеграція, екологічна тематика та глобалізація. 

      Основними трьома складовими інтелектуального прогресу в 

академічний галузі є емпіричні явища, розвиток теорії та методології, які 

використовується для оцінки теоретичних розробок та емпіричних даних 

відносно конкретного питання. Взагалі зв’язки між теорією та методологією 

є достатньо складними і заслуговують на те, щоб на них зупинитись окремо.      

      Саме слово «теорія» визначається Словником Американської 

Спадщини наступним чином: «систематично організоване знання, яке може 

бути застосованим відносно широкого спектру обставин, особливо у якості 

системи припущень, прийнятих принципів, і процедурних правил, 

розроблених для аналізу, прогнозування або пояснення природи чи поведінки 

зазначеної сукупності явищ» [238, p. 732]. Тобто теорія дає чітке пояснення 



59 

 

важливих явищ в тій чи іншій галузі на основі конкретних припущень, 

виробляє чисто аксіоматичні знання та не завжди буває корисною в 

поясненні реальної «світової політики». Її увага зосереджена на ключових 

складових, які формують порядок денний дослідження. Методологію ж слід 

віднести до систематично структурованого та кодифікованого способу 

перевірки теорій.  

    Метод є одним «із найважливіших питань будь-якої науки, оскільки в 

підсумку йдеться не тільки про те, як отримати нове знання, а як застосувати 

його в практичній діяльності» [84, c. 47]. Таким чином методологія сприяє 

критичній оцінці теорії та еволюції дослідження.  

   В цілому методи дослідження пов’язані з метою, об’єктом і науковими 

завданнями, що постають перед дослідником. Процес дослідження 

міжнародних відносин відповідає загальній логіці наукового пізнання, хоча 

їхня специфіка зумовлює певні особливості у застосуванні підходів та 

окремих методів. Переду усім це пов’язано з особливостями міжнародних 

відносин як окремого суспільного явища, а також з неоднозначністю 

тлумачення явищ і процесів, що їх стосуються. Застосування синтезу 

історичних і логічних методів забезпечує конкретно-історичний характер 

дослідження в реальних часових і просторових межах.  В міжнародних 

відносинах загальні методи пізнання селекціонують і адаптують до об’єкта  

дослідження та переймають методи інших дисциплін, адже як більшість 

суспільних наук, не мають власних [19, c. 189]. 

   Одним з найпоширеніших у суспільних науках є системний підхід. 

Польський вчений-міжнародник Й. Кукулка доводить, що системний підхід  

потрібний з огляду на взаємозалежність всіх суб’єктів міжнародних відносин 

і функціонування міжнародних систем [183, s.154]. Вихідним для системного 

підходу, на думку його автора Л. фон Берталамфі, є поняття «система», що 

являє собою «сукупність елементів, що перебувають у взаємодії один з 

одним». Більш поширене визначення дав американський вчений Т. Парсонс: 

«Система – це поняття, яке розкриває взаємозалежність між складовими 
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частинами, елементами та процесами таким чином, що може бути 

встановлена правильність у відносинах. І водночас воно вказує на 

взаємозалежність  між таким комплексом та його оточенням. Під оточенням  

розуміється сукупність людських, матеріальних,  технічних, економічних, 

ідеологічних факторів, що можуть впливати на міжнародну політику та 

визначати стосунки між суб’єктами міжнародного життя» [38, c. 39]. З огляду 

на тему даного дисертаційного дослідження далі ЄС буде розглядатись як 

самостійна політична система, а «Веймарський трикутник» як його 

«підсистема». Такий висновок було сформовано виходячи з тези про те, що 

кожен з елементів є найпростішою складовою частиною системи  й 

одночасно може виступати як «підсистема» зі своєю сукупністю елементів 

[38, c. 40]. Слід зазначити, що у випадку ЄС та «Веймарського трикутника» 

елементи системи та підсистеми співпадають, проте характер зв’язків між 

ними на цих двох рівнях відрізняється. Виходячи з цього автор намагається 

дослідити вплив системи на підсистему та навпаки, визначити певні 

закономірності їх взаємодії між собою та зовнішнім середовищем, а також 

встановити причини виокремлення підсистеми. Вище наведені аргументи 

штовхають до більш поглибленого вивчення системного підходу.  

      Так, американський вчений, реаліст М. Каплан переконаний, що 

«аналіз»  міжнародних систем передбачає вивчення обставин і умов, в яких 

кожна з них може існувати  або трансформуватись у систему іншого типу. У 

зв’язку з цим він виділяє п’ять груп змінних, які властиві кожній системі: 

основні правила системи, правила трансформації системи, правила 

класифікації акторів, їх можливості та інформація [84, c. 214-215]. Головними 

є перші три групи. «Основні правила» описують відносини між акторами, а їх 

поведінка залежить не стільки від індивідуальної мети та волі кожного з них, 

скільки від характеру системи, компонентами якої вони є. «Правила 

трансформації» показують закони зміни системи, при цьому кожна система 

має свої правила їх адаптації й трансформації. До «правил класифікації 

акторів» відносяться їх структурні характеристики, зокрема, існуючу між 
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ними ієрархію, що має вплив на поведінку актора [176, p. 117].  Відповідно 

до кожної з цих трьох груп є доцільним проаналізувати випадок 

субрегіональної кооперації країн «Веймарського трикутника», а також ЄС, як 

прикладу регіональної системи міжнародних відносин.  

     Категорія «основні правила» у повному обсязі описує сутність та 

принципи існування ЄС. А саме той факт, що всі рішення щодо подальших 

напрямків розвитку об’єднання приймаються не в залежності від 

національних інтересів окремої держави-члена, а є продуктом 

довготривалого процесу пошуків компромісу та підпорядкуванню тим самим 

правилам співіснування, які визначалися спочатку Маастрихтським та 

Амстердамським договорами, а сьогодні регулюються Лісабонською угодою. 

Правила ж побудування зв’язків між країнами «Веймарського трикутника» 

спираються не на одну якусь колективну угоду або статут, а на низку 

двосторонніх польсько-німецьких, польсько-французьких та французько-

німецьких договорів, зокрема про дружбу та співробітництво, підписаних ще 

на початку 90-х років минулого століття (тоді коли було створено сам 

«Веймарський трикутник»). Тому завжди існує ризик того, що перемовини у 

форматі «Веймарського трикутника» можуть будь-якої миті перейти на 

рівень двосторонніх. Немає жодного офіційного документу, який би накладав 

певні юридичні зобов’язання лише на держави «Веймарського трикутника». 

Для об’єднання характерні періодичні консультації та прийняття 

меморандумів.  Переважна більшість виданих спільних документів цих трьох 

країн, мають декларативний характер, роблячи наголос на  тому, що 

«Веймарський трикутник» слугує інструментом задля посилення 

співробітництва між Німеччиною, Францією та Польщею. Хоча формування 

спільних позицій з тих чи інших питань допомагає відстоювати їх на 

засідання Європейської ради та Ради міністрів ЄС. 

      Другу групу «правила трансформації» можна приблизно однаково 

трактувати як окремо для «Веймарського трикутника», так і Європейського 

союзу вцілому. Кожна система незалежно від кількості елементів, залучених 
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до неї, протягом різних періодів свого існування переживає певні потрясіння 

(економічна криза, військовий конфлікт, геополітичні зміни), які в результаті 

призводять до розпаду або ж її зміцнення. При цьому виробляються певні 

алгоритми подолання цих кризових явищ. Так ЄС пройшов еволюцію від 

ЄЕС до потужного актора міжнародних відносин світового значення з 

військовою складовою, яка розвивається. Що ж стосується «Веймарського 

трикутника», його більш ніж 20-річна історія нараховує декілька періодів 

послаблення та активізації співробітництва між Німеччиною, Францією та 

Польщею. Проте певні трансформації все ж відбулись. Одним з початкових 

завдань цього об’єднання було наближення Польщі до рівня економічного 

розвитку держав Західної Європи, а також підтримка держави у здійсненні 

цілої низки політичних перетворень, пов’язаних з виходом країн з лав 

соціалістичного блоку часів Холодної війни. Коли ж  Польща стала членом 

ЄС 1 травня 2004 року, «Веймарський трикутник» стикнувся з ідейною 

кризою, що тривала ще 6 років, до приходу до влади, перш за все в Польщі 

(«Громадянська платформа» на чолі з Б. Комаровським та Д. Туском) тих 

політичних сил, які були зацікавленні у пожвавленні відносин в межах 

Трикутника та посиленні осі Берлін-Париж-Варшава. Сьогодні три країни 

продовжують співробітництво у різноманітних галузях, але достатньо важко 

чітко визначити, відбувається воно на рівні елементів системи чи підсистеми. 

  Третя група «правила класифікації акторів», як вже було зазначено 

вище, стосується вивчення структури взаємовідносин між елементами. 

Їєрархічність системи — ось що знаходиться у фокусі дослідження. Цей 

аспект є надзвичайно важливим для розуміння сучасних європейських 

інтеграційних процесів, у першу чергу через велику кількість його учасників.  

Кожна з 28 країн ЄС водночас виступає як окремий елемент системи, з 

власними національними інтересами, так і як член спільноти, що функціонує 

згідно з чітко визначеними європейським законодавством процедурами.  

           Стосовно «Веймарського трикутника», то навіть попри той факт, що як 

підсистема він нараховує лише три  елементи, для нього так само характерна 
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певна ієрархія. Його французько-німецька складова займає безперечно 

лідерські позиції (так само як і в межах всього ЄС), але протягом останнього 

десятиліття польська політична верхівка доклала та продовжує докладати 

максимальних зусиль щоб Польща збільшила свій політичний вплив. 

Формального членства в ЄС було не достатньо, перед поляками стояли більш 

конкретні задачі, а саме стабільне зростання польської економіки та активна 

зовнішня політика. Треба констатувати, що обидві задачі вдається успішно 

виконувати. Наприклад під час світової фінансової кризи, яка мала суттєві 

наслідки для європейських країн, польські економічні показники лише 

пригальмували свої зростання, проте так і не стали від’ємними. 

    Повертаючись до сутності ієрархічної структури кожної системи та 

розглядаючи її на прикладі ЄС та «Веймарського трикутника», необхідно 

більш детально проаналізувати їх національну та наднаціональну складові. 

Адже саме вони визначають порядок внутрішніх зв’язків та залежностей між 

елементами системи і підсистеми. Перш за все слід звернути увагу на історію 

розвитку інтеграційної системи. На початкову етапі інтеграційні процеси 

представляли собою рух від системи міжнародних відносин в європейському 

регіоні через систему наднаціонального управління, що в кінцеву рахунку 

призвело до утворення власної політичної системи європейського 

інтеграційного об’єднання. Проте наднаціональність притаманна політичній 

системі ЄС і сьогодні. Досить влучне визначення цього терміна дали 

англійські вчені-політологи Л. Крам, Д. Дінан і Н. Нугент: 

«наднаціональність передбачає існування політичної влади над або окрім 

рівня національної держави, наявність певної її автономії від національних 

урядів. Таким чином, країни-члени Європейського Союзу, створюючи 

наднаціональний орган, делегували йому повноваження у вирішенні низки 

завдань. Це неминуче створює деякі обмеження суверенітету або влади 

країн-членів, оскільки ними вже не здійснюється повний контроль над 

результатами діяльності наднаціональних інститутів» [132, p. 5-6]. А це вже 

виходить за межі компромісної формули співпраці на яку дали згоду члени 
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ЄС під час підписання Єдиного Європейського Акту: в економічній сфері - 

переважно наднаціональну, а в політичній  — послідовно міжурядову [2, c. 

135]. Тому  в процесі розвитку ЄС й виникала необхідність його 

інституційної трансформації, яка б у свою чергу забезпечувала поглиблення 

європейської інтеграції. Результатом цього процесу стало підписання 

Маастрихтського та Амстердамського договорів, і безперечно, Лісабонської 

угоди. Процес ухвалення останньої став яскравим прикладом того, що 

питання співвідношення національного і наднаціонального компонентів не 

вирішено і на сучасному етапі. Це пов’язано перш за все з тим, що інтеграція 

все більше і більше охоплює такі сфери як зовнішня політика та безпека, де 

традиційно мають пріоритет національні інтереси. До цього також додається 

конфліктність між такими поняттями як національна і європейська 

ідентичність, які мають велике значення для громадян усіх 28 країн-членів 

ЄС. Це суспільне явище знаходить своє відображення у зростанні 

консервативних настроїв серед європейців та збільшенню кількості 

представників правих партій в Європейському парламенті. Італійський 

політолог Стефано Фелла зазначає, що «шлях, пройдений у напрямку 

поглиблення інтеграції, не зменшив ні здатності держав-членів зберігати 

контроль над цим процесом, ні їхні бажання захистити свої повноваження» 

[252, p. 23]. Отже, темпи європейської інтеграції знаходяться в прямій 

залежності від здатності європейців й надалі розвивати наднаціональну 

складову. 

       Що ж стосується «Веймарського трикутника», то він є об’єднанням 

ще з більш яскраво вираженим національним компонентом. У даному 

випадку інтеграція має довільний характер і не є самоціллю. Співпрацю між 

Варшавою, Берліном та Парижем можна навіть розглядати як символічний 

політичний акт, тобто демонстрацію пріоритетності цих тристоронніх 

відносин та тому яке місце їм відводиться в зовнішній політиці кожної з 

держав. «Веймарський трикутник» як приклад субрегіональної інтеграції є 

похідною від процесу європейської інтеграції, одним з її результатів.  У той 
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же час ЄС, як регіональна система, виступає в якості середовища для 

субрегіональної системи «Веймарський трикутник». 

      Досліджуючи системний підхід та його застосування для аналізу 

європейських інтеграційних процесів, необхідно звернути увагу на ще одну 

властивість будь-якої системи, а саме її цілісність. Ступінь цілісності може 

бути різною. Наприклад міждержавні об’єднання  є прикладом «сумативних 

систем». Головна їхня ознака «полягає в тому, що при включенні і 

виключенні компонентів сумативної системи ні сама система, ні її 

компоненти не зазнають будь-яких помітних якісних змін; система лише 

збільшується або зменшується в розмірах» [4, c. 46-47]. В системах подібного 

зразка елементи зберігають свою автономність,  а характер зв’язків носить 

вкрай нестійкий характер. Таким чином, можна стверджувати, що 

«Веймарский трикутник» є саме такою сумативною субрегіональною 

системою, де внутрішні зміни компонентів залежать від них самих більше, 

ніж від трансформацій системи до якої вони належать.  

       Проте надзвичайно цікавим видається те, що Польща, Німеччина та 

Франція одночасно є не тільки елементами вищезазначеної субрегіональної 

системи «Веймарський трикутник», а також членами ЄС. Аналізуючи ж 

цілісність європейської регіональної системи, можна прийти до висновку, що 

вона  безпосередньо пов’язана з поняттям «інтеграція», оскільки «альфою і 

омегою системного підходу є визнання того, що наявність системних, 

інтегративних якостей – це визначальна ознака цілісної системи» [76, c. 70]. 

Системна якість тим і відрізняється, що нею не володіє ні один з 

компонентів, які утворюють систему. Ступінь цілісності, яка притаманна ЄС 

дозволяє його елементам утворювати власну політичну систему, де 

діалектична єдність та протиріччя таких понять як «міжурядове 

співробітництво» та «наднаціональність» надавали та надають імпульси 

подальшого поглиблення цього виду регіональної інтеграції. 

      Вище наведені аргументи автора ґрунтуються на сприйнятті ЄС та 

«Веймарського трикутника» як системи та підсистеми міжнародних 
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відносин. Безперечно елементи обох систем є взаємозалежними, виконують 

ряд функцій та займають певне місце у кожній з них. Системний підхід 

передбачає виокремлення певної системної властивості, яка об'єднує 

елементи системи в єдине ціле, систему зв'язків, структуру, враховуючи при 

цьому зв'язки і відносини із середовищем [19, c. 192]. В якості подібної 

системної властивості, яка характерна як для ЄС, так і «Веймарського 

трикутника», можна виокремити інтегративність. Звісно ці дві системи мають 

зовсім різні ступені інтегративності. «Система – ЄС» у порівнянні з 

«підсистемою – «Веймарський трикутник» демонструє величезний успіх в 

своїх інтегративних можливостях: наявність спільних органів влади та 

управління, що репрезентують інтереси усіх держав-членів, власна валюта, 

відсутність кордонів і т.п. «Веймарський трикутник» не має подібної 

практики, проте в основі його існування закладений той самий принцип, що і 

в процес європейської інтеграції в 50-х роках минулого століття. Йде мова 

про механізм всеохоплюючої багатосторонньої кооперації спочатку суто в 

економіці, а згодом він був застосований і в інших галузях. Зважаючи на цей 

фактор, треба зазначити, що історія активної співпраці між Францією та 

Німеччиною розпочалася майже одразу після завершення Другої світової 

війни, у той час як Польща, знаходячись у лавах соціалістичного табору, 

просто не мала змоги розвивати економічні та політичні зв’язки з цими 

країнами. Проте як тільки впала «залізна завіса», одразу було створено 

«Веймарський трикутник», який за своєю сутністю також є форматом 

тристоронньої кооперації, про те з власною специфікою. Можливо його 

здатність до інтеграції нижче через те, що він є підсистемою більшої системи 

міжнародних відносин. Але якщо припустити, що внаслідок того чи іншого 

потрясіння, ЄС припинить своє існування в тому складі та формі в якій він 

перебуває зараз, «Веймарський трикутник» скоріш за все продовжуватиме 

функціонувати. Головна причина цього полягає в тому, що Німеччина, 

Франція та Польща є країнами-сусідами, тому підтримка гарних відносин є 

запорукою сталого економічного розвитку та гарантією безпеки в регіоні. 
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Отже, за яким би сценарієм не розгортались події в межах «система–ЄС», 

«підсистема–«Веймарський трикутник» зберігатиметься, проте інтенсивність 

її інтеграційних процесів буде нестабільною, а характер співробітництва 

здебільшого хаотичним. 

        У поєднанні з системним методом у даному дисертаційному 

дослідження  був  також застосований структурно-функціональний метод, 

який відіграє важливу роль у вивченні політичних явищ, структур та 

процесів. Дуже важливо використовувати ці два методи одночасно, адже 

вони є комлементариними, а також структурно-функціональний аналіз 

виступає в якості одного із принципів системного аналізу. 

      Головна схожість  структурно-функціонального аналізу з системним 

полягає у тому, що він так само передбачає вивчення політики як певної 

цілісності, системи, яка має складну структуру та елементи якої 

підпорядковуються певним закономірностям розвитку і функціонування, а 

також виконує специфічні функції, спрямовані на задоволення відповідних 

потреб системи [56, c. 35]. Структурно-функціональному аналізу 

притаманний погляд на систему не тільки як на одне ціле, а її розбиття на 

складові та вивчення ролі кожної з них в межах системи, що розглядається. 

Проте обов’язковою умовою є збереження ним своєї цілісності у взаємодії із 

зовнішнім середовищем. Таким чином, структурно-функціональний метод є 

надзвичайно зручним для дослідження європейських інтеграційних процесів. 

Завдяки йому такий складний об’єкт як ЄС можна розкласти на окремі 

елементів та визначити функціональне призначення кожної структурної 

одиниці. Так само і для аналізу діяльності країн «Веймарського трикутника» 

даний метод можна використати.  Він дозволяє розглядати Францію, Польщу 

та Німеччину як незалежні держави, що відстоюють власні національні 

інтереси, але постійно стикаються з проблемою їх узгодження через те, що є 

складовими «підсистеми – «Веймарський трикутник» та «системи – ЄС». 

Цей метод передбачає поглиблене вивчення функціональних залежностей 

елементів системи. Так як дане дисертаційне дослідження фокусується на 
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сфері зовнішньої політики та політики безпеки, то воно з’ясовує яким саме 

чином зовнішня політика однієї з трьох країн впливає на 

зовнішньополітичний курс двох інших, і взагалі на зносини ЄС з державами 

на міжнародній арені.  

     Треба зазначити, що дослідження відбувається і в зворотному 

напрямку, розглядаються і безпосередні впливи системи на її складові. 

Діяльність елементів системи немовби запрограмована її структурною 

організацією, безпосередньо позиціями які вони займають і ролями, що 

виконують [56, c. 36]. 

     Ще одним аспектом на якому зосереджується увага під час 

застосування структурно-функціонального методу є розгляд політичної 

системи як різновиду суспільної, в якій суспільство – це сукупність 

інтегрованих елементів, що прагнуть до стабільності на основі вибору певної 

системи цінностей [47, c. 203]. Для ЄС та країн «Веймарського трикутника» 

такою системою цінностей виступають європейські цінності, які ґрунтуються 

на загальноприйнятих правах людини та особистості в сучасному світі. Криза 

цих цінностей породжує соціальні дисфункції. Саме це ми маємо можливість 

спостерігати на теренах об’єднаної Європи сьогодні (світова фінансова криза, 

соціальна турбулентність з причини напливу іммігрантів із Сирії). Таким 

чином, стан функціонування політичної системи, а також тенденції її 

розвитку можна визначити виходячи з аналізу цінностей. Необхідно 

підкреслити, що кожна криза призводить  до руйнації системи, або шляхом 

трансформацій виводить її на якісно інший функціональний рівень. А мета  

структурно - функціонального аналізу якраз і полягає у кількісній оцінці тих 

змін, до яких дана система може пристосуватися, чи здатна вона  до 

саморегуляції та самозбереження. 

       До методологічного доробку даного дисертаційного дослідження 

також належить синергетичний підхід. За його допомогою виявляються 

загальні закономірності самоорганізації і становлення стійких структур у 

відкритих системах [60, c. 401]. Таким чином автор продовжує вивчати ЄС та 
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«Веймарський трикутник» у якості системи та підсистеми, що сформувалися 

в сучасних міжнародних відносинах.    

     В основі принципу синергізма лежить досягнення 

мультиплікаційного, або синергетичного ефекту множення. По-перше, це 

ефект постійного наростання й множення; по-друге, він є спільним, тобто 

незрівнянно більшим, ніж сумарний ефект окремих частин системи; по-третє, 

він є інтегральним, тобто охоплює не тільки яку-небудь певну сферу, але й 

сусідні з нею області. Нововведення будь-якого характеру стимулюють зміни 

в інших об’єктах, а не просто засвоюється ними [79, c. 499]. Всі три аспекти 

синергетичного ефекту можна застосувати відносно «Веймарського 

трикутника» та ЄС. Під поняттями «наростання» та «множення» можна 

розуміти принцип добровільної та поглибленої кооперації (що є 

безперервною), який закладено в функціональну основу діяльності 

«підсистема – «Веймарський трикутник» та «система–ЄС». Щодо сумарного 

ефекту, то і ця теза знаходить підтвердження, оскільки ЄС сьогодні є 

сильним міжнародним гравцем та має набагато більший політичний вплив 

ніж будь-яка його окремо взята держава-член. Хоча «Веймарський 

трикутник» є значно слабшим суб’єктом політики, проте подібна 

тристороння співпраця є рушійною силою регіону. А спільна позиція 

Франції, Німеччини та Польщі з тих чи інших питань, які знаходяться на 

порядку денному об’єднаної Європи, допомагає пришвидшити європейські 

інтеграційні процеси в тих галузях, де вони пробуксовують. Щодо 

інтегральної складової синергетичного підходу так само не виникає сумнівів. 

Історія ЄС починалась з економічної кооперації та поступово охопила такі 

сфери як безпека, зовнішня політика, екологія та багато інших. Інтеграційні 

процеси в межах «Веймарського трикутника» також очевидні. Саме 

результативна співпраця трьох країн зробила можливою успішну 

трансформацію суспільно-політичного життя в Польщі та пришвидшила її 

вступ до ЄС.  
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    В даному контексті варто звернутися до думки французького 

філософа та соціолога Е. Морена. Він ввважає, що кожна синергетична 

система характеризується емерджентністю – новими властивостями та 

якостями, що виникають завдяки організації та загальній єдності. При цьому 

емерджентність є продуктом організації, яка, хоча вона й невід’ємна від 

системи як цілого, проявляється не тільки на рівні цілого, але й, за 

можливості, і на рівні його складових [51, c. 286]. Приклад Польщі є 

напрочуд вдалим.  Кожна з країн, яка долучалася до ЄС, ставала елементом 

даної системи, набувала характерних для неї системних якостей, які у свою 

чергу впливали на внутрішній розвиток держави. 

   Слід зазначити, що політичний розвиток в рамках синергетики 

виступає як нелінійний процес, в якому періоди стабільного розвитку – 

атрактори, змінюються зонами біфуркацій чи криз, після яких виникає цілий 

спектр альтернатив політичного розвитку [11, c. 102]. У науковій літературі 

існує декілька варіантів класифікації видів біфуркації, а саме поділ на м’які 

(заплановані, структурні) або жорсткі (непередбачувані, системні). Не 

дивлячись на різні назви, принцип класифікації застосовано однаковий. 

Зважаючи на тему дисертації, найбільший інтерес для автора складає 

вивчення саме м’яких біфуркацій: вибори до органів влади, 

загальнонаціональні референдуми з доленосних питань подальшого розвитку 

країни, політичні реформи і т.п. До жорстких біфуркацій відносять 

революції, політичні перевороти, імпічменти, терористичні перевороти, 

тобто все те, що веде до корінної зміни  в системі або навіть її самознищення. 

       В ході дослідження автор розглядає ряд м’яких біфуркацій, які мали 

або мають вплив на «систему – ЄС» та «підсистему – «Веймарський 

трикутник». В якості прикладів  подібних біфуркацій можна назвати процес 

розширення ЄС, конституційну реформу та інституційну кризу. 

Наблизившись до цих точок біфуркації, політична система ЄС втратила 

стійкість, але зберегла свої функціональні особливості та перейшла в новий 
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стан (прийняття Лісабонської угоди, яка суттєво змінила політичний статус 

ЄС  і зафіксувала модифікації в його інституційній структурі).  

     Невід’ємною частиною методологічної бази даної дисертації є 

порівняльний аналіз «системи – ЄС» та «підсистеми – «Веймарський 

трикутник».  Його особливість полягає в зіставленні двох (або більше) 

політичних об'єктів, різних засобів виконання одних і тих же політичних 

функцій, з метою виявлення їх загальних і специфічних рис, знаходження 

найбільш ефективних форм політичної організації [55, c. 17]. Через те що, 

Франція, Польща та Німеччина одночасно є елементами як системи, так і 

підсистеми, автор ставить на меті визначення основних подібностей та 

відмінностей їх функціонування в межах Європейського об’єднання та 

«Веймарського трикутника». Саме порівняльний метод дозволяє 

випробовувати висунуті гіпотези та стимулює теоретичне обґрунтування 

дослідження. 

      Політичні системи безумовно можуть виступати об’єктами таких 

порівнянь, проте автор завдяки цьому методу розглядає їх не вцілому, а 

розбиває на конкретні складові, які викликають його науковий інтерес. Отже, 

враховуючи тему дисертації такими складовими стали різноманітні напрямки 

розвитку європейської інтеграції: формування спільного 

зовнішньополітичного курсу (в особливості його східний вимір), 

конституційний процес та французько-німецько-польська співпраця в галузі 

європейської системи безпеки. 

      Під час подібної сегментації об’єктів даного дослідження також 

треба враховувати такі фактори, що характеризують сьогодні стан 

європейського суспільства і виступають у ролі змінних, а саме 

поліетнічність, соціальна нерівність і політична строкатість. Вплив 

соціального оточення не треба недооцінювати, він є складним та 

інтерактивним, навіть найменша криза може суттєво скорегувати політичну 

картину під час будь-якого аналізу [254, p. 16]. 



72 

 

       Ще однією з причин чому порівняльний метод часто 

використовується в галузі міжнародних відносин це через те, що він є 

певною альтернативою експериментального методу. Відомий американський 

політолог Г. Алмонд вважає, що логіка та мета порівняльного методу 

використовується політичними науками подібно до того, як експеримент 

використовується точними науками. Політолог не може спроектувати 

експеримент щодо політичного устрою та спостерігати за його наслідками. 

Однак порівняльний метод створює можливості описати та кваліфікувати, 

організувати та пояснити різноманітні комбінації подій, які відбуваються у 

політиці різних країн [130, p. 628]. Завдяки порівнянню стає можливим 

створити щось на кшталт експериментальної ситуації, а виходячи з 

отриманих даних дослідник формує своє оригінальне бачення того чи іншого 

суспільно-політичного феномену. В цьому і полягає наукова новизна 

дослідження, що проводиться. 

         Одним з головних завдань науковця залишається вибір параметрів 

за якими він порівнює об’єкти дослідження. Через це автор звертається до 

такого виду порівняння як порівняння регіонів, тобто групи країн, обраних в 

силу схожості їх економічних, культурних і політичних характеристик.  Це 

значно підвищує результативність самого дослідження з причини їх 

еквівалентності. А концепція виокремлення субрегіону (Польща, Франція та 

Німеччина)  в якості мікромоделі, допомагає краще та детальніше дослідити  

весь регіон в цілому (Європа). 

            За допомогою порівняльного методу робиться висновок, що 

інтеграційні здібності першої є безумовно кращими, а системні якості  - 

більш сталими. Спільні органи, які представляють інтереси держав-членів 

ЄС, власна валюта, відсутність кордонів - всі ці складові не притаманні 

«Веймарському трикутнику». Але стверджується, що в ідею його створення 

було закладено той самий принцип, який запустив процес європейської 

інтеграції в 1950-х рр.: йдеться про всеосяжний механізм багатостороннього 

співробітництва між державами-учасницями. 

http://ua-referat.com/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0


73 

 

          Наступним методологічним інструментом дослідження є 

інституційний підхід, що дозволяє створити цілісне уявлення про те, як 

інституціональна підсистема впливає на функціонування політичної системи 

в цілому. Аналіз будується виходячи зі суспільно укорінених політичних 

форм [55, c. 20] і традицій. Спираючись на тезу, що різного роду інституції 

створені задля задоволення потреб суспільства, інституційний підхід робить 

наголос на інститутах, їх правилах функціонування, чому саме вони є 

важливим для вивчення того чи іншого політичного явища, а не 

наголошують на ролі окремої особистості або групи людей, що формують ці 

інститути.  

        У зв’язку з тим, що галузь міжнародних відносин перебуває у 

постійному русі, нові політичні процеси змушують вчених адаптувати вже 

існуючі методи дослідження до сьогоднішніх реалій. Інституційний підхід не 

є винятком.  Якщо раніше його предметом дослідження були у переважній 

більшості випадків  формальні політичні інституції, конституції, законодавчі 

системи держав та їх урядові структури, то зараз увага вчених 

сконцентрована на такому понятті як «влада» (способи її отримання, 

утримання та використання). Політичні інституції розглядаються в динаміці, 

яке місце вони займають та яку роль відіграють у державі та суспільстві. 

Увага необов’язково зосереджується на інституції вцілому, науковця можуть 

цікавити лише її певні сегменти. 

        У даній дисертації автор не розглядає безпосередньо діяльність 

європейських інституцій (бо це не є метою дослідження), проте саме їх 

створення є результатом поглибленої європейської інтеграції в сфері 

управління. В процесі становлення європейської конституції та після 

прийняття Лісабонської угоди відмічається зміцнення європейських 

інституцій, як дії, що спрямована на посилення внутрішньої інтегральної 

складової. У випадку ж з країнами «Веймарського трикутника» 

інституційний метод автором не застосовується, через те, що за весь період 

його існування так і не було створено жодного офіційного органу чи 
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структури яка б регулювала його діяльність. І до сьогодні, ініціатива щодо 

трьохстороннього співробітництва походить від вищого керівництва кожної з 

держав. 

      З огляду на те, що саме в органах та структурах Європейського 

Союзу відбуваються процеси подальшого розвитку безпекової політики, саме 

його інституціональний підхід відносно системи європейської безпеки є дуже 

важливим. В залежності від того наскільки скоординованою, спланованою та 

чіткою буде діяльність між структурними підрозділами інституцій, такою 

буде і система європейської безпеки [15, c. 54]. Проте слід зважати на той 

факт, що її майбутнє та розбудова цілої низки розширених складових 

колективної безпеки залежить не тільки від європейських інституцій, а й від 

координації зусиль окремих країн  всього Європейського Союзу та НАТО 

[97, c. 13]. Саме ця проблематика порушується автором у третьому розділі 

дисертації, присвяченому ролі країн «Веймарського трикутника» у 

переформатуванні сучасної системи безпеки в Європі.  

          В процесі дослідження також було застосовано один з традиційних 

та найбільш популярних методів в політологічних науках – історичний. 

Логіка цього підходу полягає в тому, щоб встановити місце, час та обставини 

за яких розгортаються певні політичні події. Використовуючи історичний 

підхід для вивчення міжнародної політики (як і у випадку з попереднім 

інституційним методом), необхідно враховувати, що міжнародний 

політичний порядок не є статичним, для нього характерні постійні зміни. А 

також коли розглядаються така складна система як ЄС або «підсистема –   

«Веймарський трикутник», треба зважати на історичне минуле кожної нації, 

що входять до їх складу та історію взаємовідносини, що склалися між ними. 

Мається на увазі процес возз’єднання Європи після завершення Другої 

світової війни та у випадку з країнами «Веймарського трикутника» – розпад 

соціалістичного табору та СРСР і падіння «залізної завіси». Подібна 

історична ретроспектива надає автору можливість проаналізувати історію 

складення французько-німецького партнерства, процес його становлення та 
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трансформації в локомотив європейської інтеграції. Що ж стосується 

«Веймарського трикутника», то дослідження цієї політичної конфігурації 

зосереджено на періоді з початку 2000-х років і до сьогодення. Проте автор 

також звертається до подій 90-х років минулого століття.  Це допомагає 

визначити як за такий відносно нетривкий час змінювались цілі та завдання 

Франції, Німеччини та Польщі в межах «Веймарського трикутника». 

   Звісно переважна більшість наукових робіт, що стосуються даного 

регіону та європейської інтеграції присвячені історії розвитку ЄС, але автора 

насамперед цікавлять країни «Веймарського трикутника», еволюція  їх 

взаємодії на політичному рівні в конкретному часовому проміжку. Саме 

завдяки історичному підходу стає можливим розглянути ці процеси в 

хронологічному порядку та динаміці. 

    Таким чином, автор використовує цілий набір методів теоретичного 

пізнання, що доповнюють один одного та дозволяють провести 

поглибленний аналіз європейських інтеграційних процесів і досягти 

вирішення  поставлених наукових задач. Також можна виокремити декілька 

загально-наукових методів, які застосовуються не лише в політичних науках, 

проте були залучені до даного дисертаційного дослідження, а саме індукція і 

дедукція.  

      Дедуктивний підхід робить припущення про характер конкретних 

елементів міжнародної системи, відштовхуючись від знань про її загальні 

особливості. Він використовує вже відому теорію або політичний феномен та 

з’ясовує чи можливо їх застосувати в конкретних умовах. Що ж стосується 

індуктивного підхіду, то це спосіб узагальнення конкретних знань щодо 

первинних елементів міжнародної системи та зв'язків між ними [50, c. 79], 

який ніколи не наближається до реального доведення теорії.  

       В якості теорії даної дисертації виступає положення щодо 

трансформації інтеграційних процесів та системи безпеки в Європі на 

сучасному етапі. Внаслідок проведеного дослідження ця теорія 

підтверджується та констатується той факт, що зміни необов’язково є 



76 

 

кардинальними, скоріше зміщуються акценти з однієї галузі поглибленої 

кооперації на іншу, наприклад з економіки на зовнішню політику та 

оборонну сферу. В той час як сутність гіпотези полягає у відведенні вагомої 

ролі країнам «Веймарського трикутника» в процесі розвитку європейської 

інтеграції. З огляду на це, дисертаційнеа робота присвячена тому, щоб 

встановити чи відповідає це припущення дійсності.  

       Отже, автор використовує широкий спектр методологічних підходів 

задля проведення всеохоплюючого аналізу питань, що порушуються. 

Формування методики дослідження здійснюється на основі обрання таких 

підходів та методів, що відповідають уявленням автора про об’єкти 

дослідження та на його думку найкращим чином висвітлюють природу 

політичних взаємовідносин між ними. 

 

 
 

         Висновки до розділу 1 

        Даний розділ представляє собою теоретико-методологічне 

дослідження сучасних інтеграційних процесів на теренах Європи. Воно 

представлено у вигляді наукової дискусії між двома провідними 

теоретичними школами в галузі міжнародних відносин – неолібералів та 

неореалістів. Автор проаналізував головні відмінності та точки дотику у 

поглядах цих двох політичних течій щодо перебігу європейської інтеграції, їх 

відношення до сучасної ролі держави і її національних  інтересів у даному 

процесі, а також  перспективи подальшого існування ЄС у якості глобального 

актора. Категоріальний апарат розділу звертається до таких центральних 

понять як «інтеграція», «європеїзація», «регіоналізм» та «національна 

ідентичність». За допомогою розкриття змісту цих термінів вдається 

зрозуміти логіку багатостороннього співробітництва між європейськими 

країнами, що знаходиться під безпосереднім впливом національної політики, 

загальноєвропейського контексту і глобальних світових подій.   
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         Дискусійніть феномену європейської інтеграції змусили автора 

застосувати широкий спектр міждисциплінарних підходів та методів, серед 

яких особливе місце посідають системний, синергетичний, порівняльний, 

структурно-функціональний та історичний методи. Їх використання задля 

вивчення проблеми європейської інтеграції дозволяє сформулювати певну 

теоретичну модель, яка відображає закономірності, характерні риси та 

трансформації цього процесу. Таким чином автор розглядає тристоронні 

відносини  між Польщею, Німеччиною та Францією в межах «системи – ЄС»  

та «підсистеми – Вемарський трикутник», що безперечно перетинаються 

одна з одною, так як всі три елементи системи є одночасно невід’ємними 

складовими і підсистеми. Тому значна частина дослідження присвячена 

вивченню саме системних парметрів ЄС і «Веймарського трикутника» та 

характеру зв’язків між їх структурними елементами. 

        Окремий підрозділ характеризує стан розробки даної проблематики у 

зарубіжній та вітчизняній літературі. З огляду на проведений аналіз, автор 

приходить до висновку, що питання участі країн «Веймарського трикутника» 

у процесах європейської інтеграції є недостатньо вивченим. Лише незначна 

кількість вчених приділяє увагу цій темі в своїх наукових роботах. Існують 

поодинокі монографії, що представляють собою комплексне дослідження 

діяльності «Веймарського трикутника» і його значення в європейській 

політиці. У переважній більшості випадків “Веймарський трикутник» 

розглядається як один із додаткових засобів збільшення політичного впливу 

Польщі в ЄС. У той час як майже ігнорується питання чи дійсно 

кооперативні зусилля трьох країн здійснюють вагомий внесок в розбудову 

європейської системи безпеки та посилюють інтеграційні здібності всього 

Союзу. Не дивлячись на численну критику науковців та дослідників щодо 

його інертності та бездіяльності, слід зазначити, що «Веймарський 

трикутник» так само як і ЄС з певною періодичністю  переживає фази більш 

та менш активного співробітництва. Проте «Веймарський трикутник», звісно, 

не має схожої з ЄС інституційної структури та його члени не пов’язані такою 
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кількістю юридичних зобов’язань. Автор не прагне довести подібність ЄС та 

«Веймарського трикутника», хоча наголошує на певних схожих механізмах 

їх функціонування. Завдання, яке виконуються в ході дослідження, полягає в 

тому, щоб продемонструвати причини чому «Веймарський трикутник» і досі 

існує та що спонукає Берлін, Париж та Варшаву знову і знову повертатися до 

цього формату взаємовідносин. Брак політичної волі та домінування 

національних інтересів є значною перепоною для розвитку сталого 

тристороннього співробітництва. Проте нові виклики, що постають перед 

Польщею, Німеччиною та Францією в межах ЄС змушують їх до пошуку 

допоміжних засобів, що стимулюватимуть процес європейської інтеграції. В 

цьому контексті «Веймарський трикутник» має значний потенціал, що в свою 

чергу і  обумовлює актуальність даної дисертаційної роботи. 
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РОЗДІЛ 2 

УЧАСТЬ КРАЇН «ВЕЙМАРСЬКОГО ТРИКУТНИКА» В 

ЄВРПЕЙСЬКИХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ 

            2.1. Ґенеза та історія становлення моделі тристороннього 

співробітництва  країн «Веймарського трикутника» 

          «Веймарський трикутник» виникає як політико-дипломатична 

конфігурація у 1991 році, відображаючи нову геополітичну ситуацію у 

регіоні Східної та Центральної Європи після завершення періоду так званих 

«оксамитових революцій».  З одного боку розпад радянського блоку та СРСР 

змусив ці держави шукати нових партнерів та альтернативні формати 

взаємодії, а з іншого – Французька Республіка і Федеративна Республіка 

Німеччина так само перебудували свою політику щодо країн 

пострадянського простору [32, c. 253]. Одним з центральних об’єктів нового 

політичного курсу Франції та Німеччини стала саме Польща. Залучення 

Польщі до цих процесів, як однієї з найбільших за кількістю населення та 

територією серед інших країн «нової Европи», стало першочерговим 

завданням. Головним зовнішньополітичним орієнтиром стала економічна та 

політична інтеграція із країнами ЄС. Поява нового геополітичного утворення 

дозволила німцям та французам утримувати поляків у межах діалогу, 

здійснюючи опосередкований контроль як над реформами у сферах 

зовнішньої та внутрішньої політики Варшави у 90-х рр. ХХ ст., так і в регіоні 

Центральної та Східної Європи вцілому. 

          Назву «трикутник» отримав від місця проведення зустрічі, яка 

відбулася в німецькому місті Веймарі. Вибір Веймару був невипадковим: 

«Веймар мав означати, що ця нова Європа має бути чимось більшим ніж 

економічна спільнота, тим, що всіх об’єднує. Це спільна європейська 

культура, внесок у яку зробили всі народи Європи. Саме тому, було 

запропоновано ні Бонн, ні Берлін, а Веймар… У цьому полягав політико–

історичний вимір «Веймарського трикутника» [94, c. 90]. Із його заснуванням 

було пов’язано багато сподівань. На думку професора Генрі Менудії з 
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Університету Париж III Нова Сорбонна, виникнення «Веймарського 

трикутника» зумовлено історичними та практичними міркуваннями. Після 

жагучої ненависті та війн у минулому столітті тільки примирення та 

співробітництво поряд із солідарністю могли визначати взаємні стосунки, а 

неміцько-французький досвід мав слугувати у даному випадку прикладом 

[102, c. 51]. Отже, за зразком французько-німецької моделі кооперації, появі 

«Веймарського трикутника» передувало встановлення міцних білатеральних 

німецько-польських та французько-польських відносин (підписання у квітні 

та червні 1991 року Договорів про дружбу і співпрацю Польщі з Німеччиною 

і Францією. 

          У контексті непростих європейських реалій, першочергововим 

завданням об’єднання було підкреслити те, що три держави розділяють 

спільні  європейські цінності. Їх зусилля повинні були консолідувати усі 

європейські держави навколо таких понять як демократія, безпека, 

фінансовий добробут і стабільність на континенті. Центральною ідеєю 

«Веймарського трикутника» було розуміння як необхідності, так і 

можливості визначення спільних основоположних інтересів між Польщею, 

Німеччиною та Францією в сфері майбутнього розвитку Європи. Хоча на 

початку дев’яностих років ці три партнерські країни зближувалися, виходячи 

з цілковито різних засад [211]. 

          Після падіння комуністичного режиму Польща вбачала в Німеччині 

союзника для реалізації своєї мети входження в усі західні структури. 

Водночас Польща шукала додаткового союзника для реалізації своєї 

євроінтеграційної мети. Франція, як один із основних партнерів Німеччини, 

найкраще підходила для досягнення цієї мети. В цьому контексті треба 

зазначити, що «Веймарський трикутник» виявився цінним інструментом для 

підтримки польських прагнень приєднатися до ЄС [205, p. 3].  Але на думку 

польського політолога Францішека Драуса, підхід, де успішність 

євроінтеграційної політики Польщі ставилася в пряму залежність від 

«Веймарського трикутника», є кон’юнктурним та поверховим. В цьому 
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зв’язку він наголошував на тому, що підхід Польщі до Трикутника мав би 

бути стратегічним, а не інструментальним, а тристороння співпраця - 

самоціллю для всіх партнерів [135]. Можна стверджувати, що завдяки участі 

в цій тристоронній ініціативі Польща отримала можливість активного 

співробітництва з державами, які не тільки були безпосередньо 

зацікавленими у просуванні процесу європейської інтеграції, але й водночас 

були його рушійною силою. Як зазначив колишній міністр закордонних 

справ К. Скубішевський, кооперація з французько-німецьким тандемом, 

використана у відповідний спосіб, посилювала позицію Польщі в Європі та 

відкривала перед польською політикою нові перспективи [231, s. 131]. 

        Німеччина невдовзі після завершення «холодної війни» та падіння 

комуністичних режимів визначила розширення на «Схід» як пріоритетне 

завдання європейської політики і наголошувала на важливому значенні, яке, з 

німецької точки зору, мало членство Польщі в ЄС. Разом з тим, Німеччина 

від самого початку була надзвичайно зацікавлена в тому, аби залучити до 

процесу розробки спільних ідей щодо значення розширення ЄС на «Схід» 

свого найважливішого партнера в європейській політиці – Францію. За 

допомогою Трикутника Німеччина прагнула розвіяти потенційні та реальні 

побоювання щодо характеру своєї зовнішньої політики відносно Центральної 

та Східної Європи після об’єднання двох німецьких держав, а також 

розпочати процес польсько-німецького примирення, спираючись на 

німецько-французький досвід [198, s. 6]. 

        Участь Франції у «Веймарському трикутнику» була продиктована 

прагненням не допустити маргіналізації своїх позицій як на європейському 

континенті в цілому, так і в Центрально-Східній Європі зокрема. Разом з тим, 

країна розробляла власні ідеї в сфері європейської політики, де 

першочерговим залишалось завдання подальшого поглиблення 

європейського інтеграційного процессу. Сутність цієї ідеї полягала в 

гармонізації власних інтересів зі стратегічними цілями Німеччини з огляду 

на загальний пошук нового порядку для всієї Європи [57, c. 399]. 
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       На думку Збігнєва Бжезінського, «Веймарський трикутник» створив на 

європейському континенті геополітичну «вісь», яка має потенційно велике 

значення і охоплює близько 180 млн осіб, що належать до трьох націй з 

яскраво вираженим почуттям національної самобутності. З одного боку, це 

ще більше зміцнило провідну роль Німеччини в Центральній Європі, але, з 

іншого боку, ця роль дещо врівноважувалась участю Франції і Польщі в 

тристоронньому діалозі [8, c. 89]. 

        Діяльність в межах «Веймарського трикутника», була однією з 

найважливіших форм співпраці Польщі та Франції, а також важливим 

засобом реалізації основних завдань зовнішньої політики Польщі [177, s. 33]. 

Формат взаємодії  передбачав щорічні зустрічі міністрів закордонних справ 

держав-членів, а починаючи з 1994 р. за ініціативою Парижа традиційними 

стали регулярні зустрічі міністрів оборони трьох держав з питань безпеки та 

активізації військового співробітництва. 

          Так, 13 липня 1998 р. з офіційним візитом до Франції прибув міністр 

закордонних справ Польщі Броніслав Геремек. У рамках візиту відбулися 

переговори з міністром закордонних справ Франції Юбером Ведріном, 

зустріч з президентом Жаком Шираком, головою сенату Рене Монорі та 

прем’єр-міністром Франції Ліонелем Жоспеном. У процесі переговорів у 

Парижі Геремек високо оцінив стан двосторонніх відносин між Польщею та 

Францією, а також підкреслив бажання зміцнити співпрацю між двома 

державами в контексті євроінтеграційних процесів [150]. Варто підкреслити, 

що французьке бачення розширеної Європи виходило за межі запровадження 

зони вільної торгівлі. Франція вважала, що без реформування інституційної 

системи розширення Європейського Союзу є неможливим. Тоді як для 

Польщі, саме розширення було пріоритетним напрямком. Такий підхід 

знайшов відображення в ході переговорів. Сторони підкреслили стратегічну 

важливість вступу Польщі до Євросоюзу як одного з найважливіших 

кандидатів на вступ до ЄС. Французька сторона наголосила, що Польща 

повинна проводити власну європейську політику та шукати постійних 
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партнерів у Європі. Переговори Броніслава Геремека в Парижі підтвердили, 

що Франція все більше розглядає Польщу в якості стратегічного партнера як 

в близькій, так і довгостроковій перспективі в контексті відносин з ЄС, 

незважаючи на те, що дата вступу Польщі до Європейського Союзу на той 

час ще не була визначена. 

           Проте період французько-польських відносин з 1991 по 2004 рр. можна 

вважати лише частково вдалим у політичному сенсі. Головні цілі, а саме 

підтягнення Польщі до європейських стандартів життя та її вступ до ЄС були 

досягнуті. Попри це у двосторонніх відносинах залишалось багато 

суперечностей, зокрема різне бачення своїх політичних ролей в Європі та 

світі. Як вже було зазначено вище, основні розбіжності стосувалися питання 

розширення Європейського Союзу та реформування інституційної системи 

ЄС [74, с. 202]. Крім цього відрізнялись їх погляди і на концепцію 

європейської безпеки. Для Франції НАТО було небажаною альтернативою 

зміцненню суто європейських інститутів безпеки. Натомість Польща 

виступала за утворення євроатлантичної системи спільної безпеки в Європі 

шляхом розширення структур НАТО. Як зазначав експерт з питань 

міжнародних відносин  та професор Варшавського Університету Станіслав 

Паржимес, основною причиною суперечок з цього приводу було нерозуміння 

з боку Франції прагнення Польщі вести незалежну та відповідну її інтересам 

зовнішню політику [212, s. 166]. 

         Не можна оминути увагою і фінансову складову цих протирічь. Мова 

йде, перш за все, про секвестрування європейського бюджету, а отже, й різке 

обмеження аграрних та регіональних субсидій для Польщі. Франція як 

країна-донор неодноразово пропонувала субсидіювати Польщу лише за 

рахунок зменшення фінансової підтримки для «старих» членів ЄС [54]. 

         Аналіз французько-польських відносин на етапі вступу Республіки 

Польща до Європейського Союзу підкреслює декларативний характер 

багатьох заяв попри запевнення Парижу про важливість співробітництва з 

Варшавою. Наведені вище проблеми посилювалися також асиметрією, що 
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давала про себе знати в різних аспектах двосторонніх відносин. Яскраво 

вираженою була диспропорція між глобальним характером зовнішньої 

політики Франції та прагненням Польщі відігравати роль лідера в своєму 

регіоні. Очевидно, що для французької дипломатії переважали контакти не з 

Польщею, а з такими країнами як Росія або Німеччина [224, s. 50]. 

Розгалужена мережа французьких дипломатичних місій, членство Франції у 

різного роду фінансових та політичних організаціях диференціювали 

потенціали не на користь Польщі [37, c. 78]. Але попри це, необхідно 

погодитись, що все ж Франція відіграла дуже важливу роль в 

євроінтеграційних процесах Польщі і виступила у якості партнера, що 

посприяв їй у досягненні стратегічної мети – вступу до Європейського 

Союзу. 

         Що стосується Німеччини, то підтримуючи проєвропейські прагнення 

Польщі, вона керувалась власними безпековими інтересами в державі, з якою 

ФРН має спільний кордон значної протяжності, й яка перебувала у 

складному процесі трансформації. В загальній перспективі йшлося про 

забезпечення стабільності та миру на всьому континенті. Для Німеччини 

надзвичайно важливим був той факт, що після перенесення кордону ЄС на 

Схід, вона змінювала свій периферійний політико-географічний статус і 

припиняла бути буферною державою на кордоні зі Східною Європою. Ще 

одним стратегічним інтересом Німеччини було бажання посилити свій вплив 

на інтеграційні процеси в Європі. Після падіння комуністичної системи 

Німеччина вважала, що ЄС має прийняти нових членів зі «Сходу», 

незважаючи на значні проблеми, пов’язані з адаптацією їхніх економік до 

вимог та стандартів ЄС. Крім того, відсутність суттєвих розбіжностей в 

оцінці напрямків європейської інтеграції серед політичних партій ФРН мало 

важливе значення. Всі найбільші політичні партії – ХДС/ХСС, Вільна 

демократична партія, Соціал-демократична партія Німеччини та Союз ’90-

Зелені підтримували розширення ЄС на «Схід». Серед причин політичного 

характеру можна також виокремити історичні традиції, відчуття провини за 
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націонал-соціалістичні злочини, вдячність полякам за їхню позицію в період 

об’єднання двох німецьких держав. Слід зазначити, що причини 

економічного характеру не мали вагомого значення на початку дев’яностих 

років, так як привабливість польської економіки оцінювалась Німеччиною 

низько. Лише з другої половини дев’яностих років ситуація змінюється, коли 

відбувається опанування великого об’єму польського внутрішнього ринку. 

Слід зазначити, що з самого початку польсько-німецькі стосунки були 

асиметричними з огляду на певні економічні та політичні диспропорції. 

Польща видавалась біль слабким партнером, але намагалась компенсувати ці 

диспропорції своєю активною участю у європейських проектах та ініціативах 

[111, s. 181]. 

         Отже, проаналізувавши причини створення «Веймарського 

трикутника», можна стверджувати, що він був вигідним для усіх трьох 

сторін. Клаус-Гейнріх Штандке, голова Комітету із сприяння німецько-

французько-польському співробітництву наголосив на оригінальній для 

міжнародних відносин структурній формі «Веймарського трикутника» і дав 

достатньо позитивну оцінку загальним успіхам на період  з 1991 по 2003 рр. 

Серед характерних рис політичного об’єднання він назвав те, що 

«Веймарський трикутник» є неформальним тристороннім консультативним 

механізмом, який не має основного документу, ні державного договору, ані 

постійного адміністративного органу (на кшталт секретаріату). Зустрічі на 

вищих представницьких рівнях (міністри закордонних справ) мають 

регулярний характер, додатково з 1994 року постійно відбуваються зустрічі 

державних секретарів з питань європейських відносин та голів управління 

зовнішньополітичного планування, а також міністрів оборони, фінансів та 

юстиції [102, c. 52]. А також наголосив, що відбувається велика кількість 

тристоронніх заходів представників громадянського суспільства у формі 

різноманітних семінарів, економічних форумів, дискусій, зустрічей студентів 

та культурно-політичних заходів. Протягом усіх цих років Німеччина, 

Франція та Польща в значній мірі розвили  культурні зв’язки, і що не менш 
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важливо, контакти між людьми.  Це допомогло створити  всередині самих 

країнах ставлення до розиширення ЄС 2004 як до поступового, але 

незворотнього процесу, який став невід’ємною частиною європейської 

інтеграції. Звичайно, найбільшу користь це принесло Польщі, для якої 

«Веймарський трикутник» став допоміжним засобом у реалізації своєї 

європейської перспективи. Саме це спонукає автора до більш детального 

аналізу діяльності «Веймарського трикутника» незадовго до і безпосередньо 

після вступу Польщі до ЄС. Відповідно до наведених вище критеріїв 

достатньо важко дати чітку дефініцію, що ж насправді являє собою 

«Веймарський трикутник». Це не є організція економічного чи виключно 

політичного спрямування, хоча при необхідності і ці питання порушуються 

трьома сторонами. Отже, «Веймарський трикутник» – це унікальна  

платформа для дискусій, допоміжний засіб ведення зовнішньої політики 

одразу трьох європейських держав.             

        Повертаючись до історії розвитку тристоронніх відносин, можна 

констатувати, що на початку 2000х відбувається певне послаблення рівня  

співробітництва. Тому саміт «Веймарського трикутника», який відбувся у 

Вроцлаві в травні 2003 року привернув до себе неабияку увагу. З ним було 

пов’язано багато надій через те, що: 1) це була перша зустріч трійки після 

завершення іракської війни, що призвела до розколу не тільки у межах таких 

структур як ООН, НАТО, ЄС, але і всередині самого «Веймарського 

трикутника». У той час як Франція та Німеччини виступили різко проти цієї 

військової операції, більшість країн Східної Європи, відкрито підтримали 

США. Така позиція країн-кандидатів на вступ до ЄС, в тому числі і Польщі, 

призвела до жорсткої критики зі сторони тодішнього президента Франції 

Жака Ширака. Він назвав їх «погано вихованими та безвідповідальними», та 

додав, що «вони втратили можливість промовчати» [31, c. 139]. Через це 

черговий саміт видавався гарною можливістю налагодити відносини по 

лінінії Берлін-Париж-Варшава; 2) після того як в Афінах 16 квітня 2003 року 

було схвалено одразу вісім  країн-кандидатів на вступ до ЄС з регіону 
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Центральної та Східної Європи, в тому числі і Польщі, існування 

«Веймарського трикутника» у якості способу підтримки її у цьому питанні (а 

також вже набуте членство в НАТО) перестало бути актуальним [102, c. 48]. 

Тому темою майбутнього саміту мав стати пошук нових точок дотику. 

         Таким чином, у черговий раз саміт «Веймарського трикутника» став 

нагодою для обговоренн нагальних питань європолітики. Президенти Польщі 

та Франції Олександр Квасьневський і Жак Ширак, а також федеральний 

канцлер Німеччини Герхард Шрьодер, висловили свою підтримку по 

відношенню до діяльності «Веймарського трикутника», який повинен був 

стати діючою силою у розширеному ЄС. У тристоронньому форматі  було 

домовлено працювати над формуванням єдиної політики ЄС  у таких галузях 

як аграрний та транспортний сектор, економічні та соціальні зв’язки. 

Підіймалося питання розвитку Європейської політики безпеки та оборони за 

допомогою проведення регулярних тристоронніх консультацій, спрямованих 

на покращення  цивільних та військових можливостей ЄПБО. Цей аспект був 

особливо важливим у контексті налагодження та зміцнення стратегічного 

партнерства між ЄС та НАТО, «старою Європою» і США після іракської 

кризи. Також було зроблено акцент на тісній співпраці трьох країн у 

просуванні реформ європейських інститутів влади та започаткування 

Спільної зовнішньої політики та політики безпеки. Голови держав здійснили 

обмін думками щодо перспективи відносин ЄС з Росією,  а також з іншими  

майбутніми «новими сусідами», зокрема з Україною. Також під час спільної 

прес-конференції, президент Франції Жак Ширак дав роз’яснення щодо своїх 

критичних висловлювань на адресу країн Центральної та Східної Європи та 

їхніх аспірацій  щодо повноправного членства в ЄС. Франція у його особі 

ніяк не виступала проти їхньої підтримки дій США в Іраку. Але на його 

думку, нові члени, які бажають бути прийнятими до європейської родини, 

повинні у першу чергу висловлювати свою солідарність із нею [102, c. 56].  

          Загалом, основним лейтмотивом зустрічі у Вроцлаві було твердження 

про те, що «Веймарський трикутник» є форумом для діалогу та кооперації, 



88 

 

який володіє достатньою силою щоб надати необхідні політичні імпульси 

розширеному ЄС. Але попри усі сподівання, динамічність діяльності 

«Веймарського трикутника» знижується, всі три держави надали перевагу 

виступати як самостійні гравці. Тому проект «Веймарський трикутник» на 

певний час втрачає свою актуальність, хоча це зовсім не означало 

призупинення двостороннього співробітництва. 

         Аналізуючи німецько-польські, французько-німецькі та французько-

польські відносини, можна констатувати наступне: німецько-польська 

співпраця в межах «Веймарського трикутника» в перші роки функціонування 

дозволяла протидіяти Франції, брати на себе роль рушійної сили в Європі. 

Також слід зазначити, що Польща та країни Центральної Європи, не входили 

до традиційної зони інтересів Франції, а президент Ніколя Саркозі спрямував 

свою увагу на Середземноморський Союз [234, s. 181]. З французько-

німецької точки зору, «Веймарський трикутник» функціонував, як 

контрольний пост для Остполітики. З іншої сторони, французько-польська 

співпраця була для Німеччини своєрідним стримуючим фактором і дозволяла 

здійснювати контроль за діями ФРГ у Центральній та Східній Європі. 

Зрозуміло, що кожна з трьох держав мала власні мотиви участі у 

«Веймарському трикутнику», але тристороння кооперація підштовхнула 

Францію та Німеччину на розгляд центральноєвропейських проблем як 

таких, що потребують спільних дій, скерованих на підтримку миру та 

безпеки в цьому регіоні [52, c. 281]. 

        Що ж стосувалося питання розширення ЄС нас «Cхід» після 2004 року, 

то Париж був скептично налаштований та не виказував великої 

зацікавленості у співробітництві з Варшавою в цьому напрямку. У Берліні 

підтримували ініціативи Веймарської трійки, але фактичних дій було досить 

мало. У Польщі, яка традиційно була найбільш «провеймарськи» 

налаштованою країною, у період після її прийняття до ЄС значно 

ускладнилось і загальмувалось її залучення до євроінтеграційних процесів. 
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Це було зумовлено, перш за все, непростою внутрішньополітичною 

ситуацією, а саме приходом до влади євроскептиків  – братів Качинських.          

        Таким чином, з 2005 року проект «Веймарський трикутник» суттєво 

пробуксовує. У наступний п’ятирічний період відбувається значне 

погіршення відносин партнерів через різні позиції щодо військового 

конфлікту між Грузією та Росією у серпні 2008 року, зокрема щодо ролі 

останньої в ньому. У цей же час, в Польщі суттєво зросли побоювання  

відносно французько-німецького домінування в ЄС та необхідності 

проведення інституційних реформ. Тому активізація «Веймарського 

трикутника»  відбувається лише у 2010 р. після впевненої перемоги на 

президентських виборах лідера іншої політичної сили – «Громадянська 

платформа» [74, с. 203]. 

          Отже, після тривалої фази відчуження в межах «Веймарского 

трикутника» у кінці 2000х намітились певні тенденції до поновлення 

співробітництва, а саме сприятливі політичні умови всередині трьох країн. 

Як вже було зазначено вище, у Польщі зміни почалися з парламентських 

віборів у 2007 році, де більшість голосів отримала партія «Громадянська 

платформа». Її лідери сформували новий уряд на чолі з Дональдом Туском, 

який підтримував ідею надання нового поштовху французько-німецько-

польським відносинам. Ця ініціатива була активно підтримана і новим 

президентом Броніславом Коморовським. Відродження «Веймарського 

трикутника” стало одним з його ключових завдань. 

         Треба зазначити, що у цей час і в Німеччині відбувається зміна 

політичного клімату. Новий уряд, коаліція ХДС-ХСС та ВДП (2009 р.) так 

само виступила з наміром інтенсифікувати німецько-польське 

співробітництво та поставити його на один щабель разом із французько-

німецькими відносинами. 21 червня 2011 року у Варшаві  відбулась офіційна 

зустріч представників польського та німецького урядів, де було складено 

амбітну програму двостороннього співробітництва,  яка також передбачала 

кооперацію в межах «Веймарського трикутника» [184]. 
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          У Франції теж складались відносно нейтральні передумови для 

налагодження трьохсторонніх відносин. Французький президент Ніколя 

Саркозі, відчуваючи наближення чергових виборів у 2012 році, хотів 

заручитись підтримкою перед усім своїх партнерів у Європі. Це був один із 

сприятливих факторів при вирішенні проблемних питань, які знаходились на 

порядку денному в ЄС під час головування Франції (липень-грудень 2008 р.). 

Спроби врегулювати економічну кризу та зміцнити конкурентноздатність 

Європи, були головними задачами для Німеччини, Франції та Польщі [74, с. 

203]. Країни мали змогу позиціонувати себе як силу, що здатна провести 

реформи та консолідувати зусилля інших членів союзу задля  їх реалізації. 

Але попри усі вищезгадані позитивні тенденції для збільшення питомої ваги 

політичного форуму «Веймарський трикутник» необхідно було докласти 

чимало зусиль.  

         В цей період зростає кількість офіційних зустрічей на вищому рівні 

представників Франціі, Польщі та Німеччини, зокрема їх міністрів 

закордонних справ та уповноважених з європейської політики. Завдяки 

цьому певне пожвавлення відбулось при обговоренні таких тем як спільна 

зовнішня політика та політика безпеки. Були розпочаті ініціативи із 

підсилення Спільної політики безпеки та оборони.  Гарним прикладом слугує 

лист шести міністрів закордонних справ та оборони до Високого 

представника ЄС з зовнішньої політики та політики безпеки Кетрін Ештон у 

грудні 2010 року: «Засвоєні уроки повинні бути застосовані на практиці з 

метою покращення результативності ЄС в межах СПБО. У майбутньому, 

перманентне структуроване співробітництво може стати корисним 

інструментом щоб досягнути успіху в зміцненні (військового) потенціалу 

Європи» [189, p.  47]. Цього листа було схвалено Радою ЄС та наголошено на 

важливому внеску Франції, Німеччини та Польщі в розвиток СПБО та 

зміцнення військової і цивільної складових у врегулюванні кризових 

ситуацій. Відповідальність за виконання цих задач була взята Польщею під 

час її головування в ЄС у другому півріччі 2011 року. Це повинно було 
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покращити політичний імідж Польщі в ЄС та посприяти тому, щоб країну 

нарешті сприймали як рівноправного партнера. Такий Трикутник має бути 

рівнобедреним, а не асиметричним. Не претендуючи на дублювання 

існуючих на союзному рівні інтеграційних функцій, «Веймарський 

трикутник» мав стати свого роду амортизатором та рушійною силою 

концепцій, що реалізуються в рамках європейських інтеграційних процесів. 

Першочерговою метою мала стати подальша розбудова тристороннього 

ініціативного та ефективного кооперативно-консультативного механізму [57, 

c.402].  

            Після остаточного відновлення тристороннього співробітництва 

Франції, Польщі та Німеччини у межах «Веймарського трикутника», в 2010 

році були сформулювані завдання, які планувалось реалізувати за допомогою 

перманентних консультацій. Зокрема: 1) стоворити центр з обміну 

інформацією (тристороння кооперація могла б сприяти досягненню 

компромісів між «старою» та «новою» Європою, допомагати у процесі 

підготовки важливих рішень та вирішення конфліктів); 2) виконання ролі 

рушійної сили (три держави могли б за спільною ініціативою виносити 

різноманітні політичні питання на порядок денний в ЄС); 3) втілення функції 

політичного управління. Так як у багатьох сферах своєї політики ЄС дуже 

часто стикається з проблемою реалізації довгострокових стратегій, 

«Веймарський трикутник» міг би підвищити роль ЄС у координації 

стратегічних дій та управління в обраних галузях. Управління не означає 

домінування або контроль, а скоріше визначення напрямків роботи; 4) 

позиціонування «Веймарського трикутниа» як з’єднувальної ланки. Адже на 

сучасному етапі інтеграції та нових загроз появи розділових ліній в Європі, 

«Веймарський трикутник» міг би зміцнити внутрішню єдність між старими 

«західними» та молодими «східними »країнами-членами ЄС.  Він також міг 

би звести воєдино регіональні об’єднання, в кожному з яких члени 

трикутника вже приймають участь [184]. 
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           Обговорюючи функції «Веймарського трикутника» слід приймати до 

увагиі певні стримуючі фактори, які можуть стати на заваді його ефективного 

функціонування. По-перше, треба пам’ятати, що «Веймарський трикутник» – 

це союз «важковаговиків». Якщо трикутник бажає реально формувати 

європейську політику, йому життєво необхідно залучити  до цих процесів 

«малі» країни-члени ЄС (як за об’єктивними критеріями, так і за рівнем їх 

політичного впливу) або навіть цілі регіональні об’днання. У даному 

контексті варто згадати Вишеградську групу, Середземноморські держави, 

партнерів по Бенелюксу та Балтійський регіон.  

         Питання щодо можливості участі в проекті «Веймарський трикутник» 

окремих країн також викликає пожвавлену дискусію. Позиції з цього 

предмета відрізняються, як щодо самої доречності такого розширення, так і 

відносно потенційних кандидатів на приєднання до Трикутника. Деякі 

дослідники висловлюють думку про те, що з погляду на інтереси 

континентальних держав, охоплених ініціативою «Веймарського 

трикутника», його розширення є недоречним. Пропозиція про включення до 

Трикутника, наприклад, Великобританії, висловлена свого часу німецьким 

політиком, представником партії ХДС/ХСС Вольфгангом Шойбле, не лише 

маргіналізувала би позицію Польщі в цій структурі, але також створила би 

враження про появу своєрідного зародку концерту держав, поділяючи 

Європу на тверде ядро та політичну периферію. В цьому контексті 

висловлюється переконання, що сила полягає в європейській єдності, а не в 

поділі Європі, до якого, безумовно, призвело би розширення «Веймарського 

трикутника» за рахунок Великобританії [198, s. 7]. Отже найбільш ймовірним 

видається варіант локального співробітництва та участь держав поза межами 

«Веймарського трикутника» в окремих проектах об’єднання. На думку 

автора, заручення підтримкою інших членів європейської спільноти могло б 

зробити діяльність «Веймарського трикутник»а більш ефективною та 

перевести його з теоретичної до практичної площини. 
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        Щодо сьогоднішніх стосунків між державами «Веймарського 

трикутника», то слід зазначити, що на них значною мірою впливає 

внутрішньополітична ситуація (вибори, стан економіки) та 

загальноєвропейський порядок денний. Саме ці фактори визначають рівень 

інтенсивності взаємодії усіх трьох складових Трикутника. Наприклад, 

Себастьян Плоченник, керівник програми Європейського Союзу в 

Польському інституті міжнародних справ (PISM), зауважив, що після 

досягнення великої, об'єднуйочої цілі вступу Польщі до ЄС, прийшли 

звичайні будні, де панують різні цілі та інтереси [180]. Але попри це між 

країнами залишається безліч точок дотику, бо перш за все, вони є сусідами. 

Польща і Німеччина дуже тісно пов'язані економічно. Польща надає дешеву і 

кваліфіковану робочу силу для німецьких компаній, а Німеччина є найбільш 

важливим ринком сбуту для польського експорту  – одна четверта частина 

всіх товарів, що експортуються з Польщі направляється до її західного 

сусіда. 

        Далі як підкреслює Павло Токарські, експерт з питань європейської 

інтеграції та польських закордонних справ Німецького інституту 

міжнародних відносин і безпеки (SWP), між трьома країнами складаються 

гарні відносини, особливо між Польщею та Німеччиною. Вони стали цілком 

досконалим, особливо після виборів Дональда Туска на посаду прем'єр-

міністра. Згідно з його думкою, Меркель і Туск працюють разом дуже тісно. 

Польща усвідомлює, що близькі відносини з Німеччиною є умовою її впливу 

на політику Брюсселя. Обидві країни мали різні підходи до енергетичної 

політики, тематики зміни клімату і внутрішнього ринку, але більшість їх 

інтересів співпадали. Німеччина розраховувала на Польщу в питаннях 

противаги франко-італійській коаліції, яка виступала проти політики 

жорсткої економії в умовах глобальної фінансової кризи [180].  При цьому 

для Польщі «Веймарський трикутник» залишається одним із засобів впливу 

на європейську політику, хоча у Варшаві складається враження, що 

Німеччина і Франція не завжди висловлюють належну зацікавленість 
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форумом. Польсько-французькі відносини взагалі були достатньо 

прохолодними протягом останніх двох десятиліть. Під час президентства 

Жака Ширака і Ніколя Саркозі вони досягли однієї з найнижчих точок за 

свою історію. Голова брюссельського офісу Французького інституту 

міжнародних відносин IFRI Вінсент Пертрусот стверджує, що до вступу в ЄС 

Польща розглядалась Парижем як «обурливо атлантична країна». Крім того, 

тісний взаємозв'язок з Німеччиною був перешкодою для налагодження 

двосторонніх відносин з Парижем [180]. Тим не менше, дві країни зміцнили 

свої відносини протягом останніх двох років. Як зазначає Миколай 

Довгілевич, колишній державний секретар з європейських справ 

Міністерства закордонних справ Польщі, перемога Франсуа Олланда на 

президентських виборах у 2012 році започаткувала період відлиги у 

двосторонніх відносинах [147]. Він відвідав столицю Польщі двічі, і міністри 

обох країн провели численні двосторонні зустрічі. Наприклад, французький 

міністр оборони Жан-Ів Ле Дріан приїхав до Польщі з метою сприяння 

розвитку французький оборонної промисловості. Польща залишається одним 

з небагатьох ринків Європи, де французька промисловість як і раніше 

знаходить для себе великі можливості. Але на дипломатичному рівні 

відносинам Франції та Польщі в межах «Веймарського трикутника» все ж не 

вистачає структурованості, хоча за заявами про наміри є кілька 

багатообіцяючих ініціатив.  Тому щоб втілити їх у життя, на думку Вінсента 

Петрусота, Польща повинна змінити свій імідж «молодшого партнера», а 

«Веймарський трикутник» повинен важити більше ніж традиційний 

французький-німецький тандем [152]. 

         М.Довгелевіч вказує на істотні відмінності у політиці Парижа і 

Варшави. Навіть карту обидві країни бачать зовсім по-іншому. Наприклад, 

для Польщі, Росія знаходиться фокусі її зовнішньої політики, для Франції -  

це у першу чергу джерело енергетичних ресурсів та економічні контракти, 

але не первинна сфера інтересів. Зростають поступово і економічні зв'язки. 

Французькі прямі закордонні інвестиції в економіку Польщі були оцінена в 
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липні 2014 як майже 25 млрд €. Крім того, 97% представників цих компаній 

рекомендували Польщу як країну, куди необхідно інвестувати. Польща 

також планує побудувати  нову атомну електростанцію, що може  стати ще 

однією галуззю співпраці між двома країнами, враховуючи значну залежність 

Франції від цього джерела енергії.  Також Довгелевіч вважає, що значно 

посилити вплив Польщі у двосторорнніх відносинах з Францією  може її 

приєднання до зони євро [152]. Якщо Польща дійсно реалізує усі ці проекти, 

то безперечно буде виглядати набагато привабливішою у економічному та 

політичному сенсі для французьких партнерів. 

         Отже, питання взаємодії усіх трьох компонентів «Веймарського 

трикутника» є запорукою успішності його діяльності. Французько-польська 

складова є не менш важливою ніж польсько-німецька чи французько-

німецька. Столиці держав «Веймарського трикутника» лежать на лініїї, що 

сполучає захід та схід Європи, і є одночасно хребтом ЄС. Це твердження 

залишається вірним незалежно від політики, яка здійснюється Францією, 

Німеччиною та Польщою. В інтересах кожної з них та особливо останньої, 

щоб «Веймарський трикутник» став чимось більшим ніж риторична фігура. 

Трикутник має бути  інструментом посилення усього ЄС, а також впливу 

Польщі на його внутрішю та зовнішню політику [182, s. 198]. 

         Таким чином, можна вважати, що «Веймарський трикутник» являє 

собою мікромодель ЄС, де формуються спільні цілі та виявляються 

суперечності між країнами-учасницями. Тому еволюцію відносин між 

державами «Веймарського трикутника» з моменту його заснування і до 

сьогодення слід розглядати як приклад європейської інтеграції в дії. Хоча 

конфлікт між національними інтересами конкретної держави та загальними 

засадами об’єднання в якому вони приймають участь (Європейський Союз 

або «Веймарський трикутник»), суттєво гальмує пошук спільних рішень 

щодо цілої низки питань загальноєвропейського та світового значення. У 

результаті це призводить до певних дисбалансів як у двосторонніх 

відносинах, так і негативно відображається на інтеграційних процесах. 
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Головна мета трьох держав має полягати у тому, щоб перейти від формату 

зручного для всіх учасників співробітництва в окремих ініціативах до 

регулярної кооперації. Вона повинна мати всеоохоплючий характер 

(економіка, зовнішня політика) з довгостроковою перспективою і торкатись 

насамперед тих проблем, що викликають найгостріші дискусії. 

 

 

          2.2. Роль країн «Веймарського трикутника» в процесі 

євроінтеграції на прикладі прийняття та реалізації Лісабонської угоди 

           Історія розвитку Европейського Союзу, особливо протягом останніх 

двох десятиліття продемонструвала, що для його ефективного 

функціонування у якості цілісного міжнародного гравця, ЄС потребує більш 

скоординованих дій  його країн-членів. Боргова криза, перевага національних 

інтересів над загальноєвропейськими та зростання політичної напруги між 

цими державами, значно послабили ЄС. Як недивно, ідея подальшої 

інтеграції спричинала зворотні процеси та чітко позначила існуючі 

розбіжності між членами даного об’єднання (провал проекту Конституції, 

важкий і довготривалий процес прийняття Лісабонської угоди). Все це 

відбувалось на тлі того як ЄС стикнувся з серйозними загрозами на своєму 

«порозі», а саме з проявами антидемократичного режиму в Білорусі, актами 

соціального невдоволення  у арабському світі, війною у Грузії, Сирії та 

кризою в Україні. Без взяття на себе відповідальності за політичні процеси, 

що відбуваються у безпосередній близькості з кордонами ЄС, об‘єднання не 

здатне надалі повноцінно саморозвиватися і відігравати значущу роль на 

міжнародній арені. 

      З метою стабілізації інтеграційного процесу ЄС потребує додаткових 

точок опори.  Однією з них можуть стати невеличкі групи держав-членів, що 

уособлюють собою платформи для тісної співпраці у різних галузях. 

Консультаційний форум «Веймарський трикутник» має саме такий 

потенціал, щоб стати подібним впливовим утворення у питаннях 
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європейської політики. Він складається з трьох ключових країн ЄС та 

базується на принципі міцних двосторонніх французько-німецьких і 

німецько-польських відносин.  

          Вже понад 60 років Франція та Німеччина традиційно виступають у 

ролі головних ініціаторів та прибічників просування інтеграційних процесів у 

Європі. Ці держави вплинули на процес становлення європейських 

інститутів, приймали участь у створенні внутрішнього ринку і розробці 

основних документів та угод, згідно з якими функціонує ЄС. 

Співробітництво двох країн було і залишається  запорукою сталого розвитку 

усього об’єднання. Відповідно до даних Міністерства закордонних справ 

Франції, партнерські стосунки Франції та Німеччини зазначені у більш ніж 

594 офіційних угодах та договорах [144]. Польща доповнила французько-

німецьку складову європейської політики у 1991 році, але на той час з 

об’єктивних причин не представляла собою рівнозначного партнера. Але 

наступне десятиліття Польща максимально використала задля впровадження 

необхідних реформ і вступила до ЄС у травні 2004 року вже на позиціях  

регіонального лідера. Проте зносини між країнам «Веймарського 

трикутника» від моменту його заснування і до нині, так само як і 

євроінтеграційні процеси, переживали етапи активної співпраці, що 

змінювались періодичними кризами. На одній із подібних криз хотілось би 

зупинитись детальніше, а саме оформлення європейського конституційного 

процесу. 

        Незважаючи на численні етапи поступової підготовки до розширення 

ЄС у 2004 р., європейській спільноті не вдалося уникнути кризи управління. 

Адже механізм роботи інститутів ЄС, визначений Маастрихтським та 

Амстердамським договорами, був розрахований на 15 країн-членів, а вже у 

2004 р. їх кількість зросла до 25, ще через два роки до них приєдналися 

Болгарія та Румунія, та у липні 2013 року – Хорватія. 

         Відповіддю на нові виклики сучасності став проект Конституції ЄС, 

робота над яким тривала три роки. Він був представлений на саміті ЄС в 



98 

 

Салоніках 20 червня 2003 року, куди були вперше запрошені представники 

10 країн, які  мали приєднатися до ЄС через рік. Дискусії на тему проекту 

майбутньої конституції допомогли з’ясувати  наявність двох протилежних 

позицій в ЄС. Розділова лінія пройшла і між країнами «Веймарського 

трикутника». Франція та Німеччина, разом з Італією, Нідерландами, Бельгією 

та Люксембургом наполягали на розширені функцій наднаціональних органів 

ЄС.  Головним противником цієї ідеї була Польща. Заручившись підтримкою 

Іспанії, вона виступила з позиції збереження цих повноважень (питання 

зовнішньої політики, оборони, оподаткування) у компетенції національних 

органів влади. Найбільшу кількість протиріч викликала процедура прийняття 

рішень. Новий проект конституції предебачав скасування принципу 

одностайності. Тепер рішення вважалось ухваленим, якщо за нього 

проголосувала більшість країн, що репрезентували інтереси не менше ніж 

60% населення ЄС. Ця пропозиція містилась у проекті  Конституції, автором 

якого був екс-президент Франції В.Ж.д’Естен. І вже на зустрічі в Салоніках 

прийшли до висновку саме його взяти на розгляд до Європейського 

парламенту. Отже, французько-німецький тандем знов виявися міцнішим за 

спільні інтереси країн «Веймарського трикутника». Це мало важкі наслідки з 

огляду на те, що досягнути консенсусу по усім суперечливим питанням не 

вдалось ані під час Міжурядової конференції у Римі в жовтні 2003 р., ані на 

Брюссельскому саміті у грудні того ж року. Таким чином, ситуація, що 

склалась унеможливлювала заплановане розширення ЄС. Фактично, 

відсутність Конституції позбавляла країн-кандидатів юридичної можливості 

приєднатися до ЄС. Тому процес перемовин щодо проекту Конституції 

продовжувався. 

          Польща та Іспанія вимагали збереження старої системи представництва 

та голосування згідно з Ніццькою угодою 2000 р. Відповідно ж до нового 

принципу розподілу голосів за кількістю населення у кожній з країн-членів 

ЄС, Польща та інші менші за демографічними показниками держави 

втрачали свій політичний вплив в інституціях об’єднання, у той час як 
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Німеччина, Франція, Італія, Великобританія збільшували її у рази. Також 

Польща наполягала на включенні до складу Єврокомісії по одному комісару 

від нових країн-членів, хоча французький проект Конституції  пропонував 

залишити їх у складі з 15 Єврокомісарів, щоб не уповільнювати робочий 

процес та не забюрокритизовувати його. Ще одним принциповим питанням 

для Варшави та Мадрида стало включення до Конституції положення про 

відданість християнським цінностям, проти чого різко заперечувала Франція.   

            Маючи міцну підтримку зі сторони Іспаніїї, Польща могла б 

розраховувати на зміну акцентів у тексті нової Конституції, але таке 

партнерство виявилось нетривким. Вже у березні 2004 року на 

парламентських виборах в Іспаніїї  влада перейшла від правлячої Народної 

партії  Х.Асара до Соціалістичної робітничої партії, яка сформувала уряд на 

чолі з Хосе Луісом Сапатеро. Це стає переломним моментом у зовнішній 

політиці Іспанії та головним чином у її європейському напрямку. Нова влада 

виступила з безумовною підтримкою проекту Конституції та зосередилась на 

«поверненні» Іспанії до європейської родини після тривалого курсу, 

спрямованого на зближення із США. 

           Подібні зміни зачепили, з одніє сторони, європейську політику Іспанії, 

яка відмовлялась від євроскептицизму та переважаючого атлантизму, і знову 

ставала європеїстською державою, виступаючи за прогрес та поглиблення 

розбудови Європи. З іншої – вони стосувались двохсторонніх відносин 

Іспанії із країнами-членами ЄС, тобто відновлювались привілейовані 

відносини з Німеччиною та Францією – головними рушійними силами 

європейської інтеграції. Вже у квітні 2004 року Х. Сапатеро здійснив 

офіційні візити до цих двох країн, під час яких Ж.Ширак заявив про 

створення осі Берлін-Париж-Мадрид. Іншими словами, це означало значну 

зацікавленість Німеччини та Франції у залученні Іспанії до ядра Європи. Х. 

Сапатеро також висловив думку, що для ЄС надзвичайно важливо стати 

сильнішим та більш згуртованим, здійснювати суттєвіший вплив на 
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міжнародні справи, і він хоче, щоб Іспанія грала ключову роль у цьому 

процесі [99, c. 71]. 

       Треба наголосити, що така політична періорієнтація  Іспанії не могла не 

позначитись на її стосунках з Польщею. Фактично, вона втратила свого 

головного союзника у боротьбі з домінуванням великих країн у ЄС. У цьому 

контексті доволі знаковим видавався візит до Варшави німецького канцлера 

Г.Шредера 23 березня 2004 року, якраз напередодні саміту ЄС, на якому 

планувалося прийняти остаточне рішення про подальші кроки щодо 

європейської Конституції. Після зустрічі з німецьким канцлером тодішній 

прем’єр-міністр Польщі Л. Міллер заявив, що польський уряд ставиться 

позитивно до діалогу у справі компромісного вирішення конституційного 

питання. Польській прем’єр-міністр визнав, що Польща змінила свою 

позицію з питання євроконституції після терактів у Мадриді, які ще раз 

довели, що Європі необхідна більша інтеграція та безпека [54]. А також з 

метою остаточного залагодження суперечок відносно Конституції, було 

запропонувало принцип подвійної більшості. За новими умовами рішення 

вважалось прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше ніж 15 країн-

членів, що репрезентували мінімум 65% населення Європейського союзу. 

Виключення складали рішення з питань зовнішньої політики и безпеки, 

соціального забезпечення та оподаткування, де зберігався принцип 

консенсусу [242]. 

            Отже, Польща була змушена піти на поступки  і розв'язати кризу, тим 

більше, що напередодні розширення ЄС у травні 2004 р. у будь-якому разі 

необхідно було дійти згоди. Політична верхівка Польщі не бажала псувати 

свій імідж перед вступом країни до ЄС. Набагато вигіднішим видавалось 

виступити у ролі надійного партнера, який так само як і інші члени ЄС 

прагне злагоди у спільній «європейській родині». Проте виявлення протиріч 

у ставлені трьох країн до конституційної реформи не сприяло згуртуванню 

«Веймарського трикутника». Кожна з держав надавала перевагу захисту 

власних геополітичних інтересів, а для Франціїї з Німечининою, як держав-
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засновниць ЄС, особливо важливим був успіх проекта майбутньої 

Конституції, як втілення ідеї консолідації європейських держав. 

          Таким чином, остаточний текст Конституції було ухвалено на 

спеціальному саміті ЄС у червні 2004 року. Але на жаль, це не стало 

отстаточною крапкою в європейському конституційному процесі. Можна 

говорити лише про завершення першого етапу становлення Конституції.  

Новий документ вносив зміни до інституціальної структури ЄС, 

розмежовуючи функції між національними законодавчими органами та 

загальноєвропейськими на користь останніх. У результаті, це було сприйнято 

громадянами деяких держав-членів ЄС як обмеження їх суверенітету. 

            Не дивлячись на активну популяризацію головних ідей, що містилися 

у новій Конституції, прийняття документу було провалено на референдумах 

у Франції та Нідерландах, що відбулися 29 травня та 1 червня 2005 р. 

відповідно. Від’ємний результат голосування дав змогу ЄС усвідомити 

помилковість проведення такого масштабного розширення та неготовність 

Союзу вийти на якісно новий рівень інтеграції. Головними причинами 

негативного сприйняття проекту стала незмога адаптуватися до оновленого у 

2004 р. складу ЄС, оскільки стандарти та умови життя у новоприбулих 

країнах-членах були значно нижчими у порівняння із державами, що входили 

до ЄС-15. Відмова Франції від Конституції була також спричинена 

невпевненістю у фінансовому майбутньому ЄС, що тягнуло за собою 

нездатність віднайти консенсус щодо бюджету 2007 – 2013 рр. та означало 

для ЄС зіткнення з новою тривалою кризу. 

          Отже, результати референдумів у Франції та Нідерландах ознаменували 

собою нову віху у європейському конституційному процесі, розпочавши його 

другий етап. Через півроку після провалу Конституції ЄС та гострої 

політичної дискусії на саміті у грудні 2006 р. Було домовлено створити нову 

базову угоду ЄС. У цьому процесі слід відзначити провідну роль Німеччини, 

яка головувала в ЄС  з 1 січня по 30 червня 2007 р. Одним з першочергових 

завдань Німеччини стало розв’язання проблем, що перешкоджали прийняттю 
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Конституції шляхом узгодження позицій усіх країн-членів ЄС.  Нова «Угода 

щодо реформи» (Reform Treaty) не мала конституційного характеру, але уряд 

Німеччини включив до проекту головні інституційні аспекти, необхідні для 

ефективного функціонування Союзу. В процесі розробки документу знову 

виникли розбіжності між країнами-учасницями «Веймарського трикутника» 

– Німеччиною та Польщею. Остання поновила свої вимоги щодо отримання 

додаткових інструментів впливу під час процедури прийняття рішень в 

межах європейських інституцій та відмови від запропонованої німцями 

системи голосування, а саме процедури «подвійної більшості». Необхідно 

було знову шукати компроміс для того, щоб новий документ не зазнав такого 

ж фіаско як проект Конституції. Отже, Брюссель, репрезентований тоді 

Німеччиною, частково поступився полякам, прописавши в Договорі, що нова 

система ухвалення рішень запрацює лише в 2014 році, при цьому країни, що 

залишилися в меншості, зможуть відтермінувати момент набрання чинності 

рішення «впродовж розумного періоду часу». Так, до 2014 року Польща 

задовольнялась збереженням «долісабонської» системи ухвалення рішень 

[21, c. 76]. Таким чином, зміст самого документу було спрощено, і як 

результат, затверджено під час урядової конференції вже у другій половині 

2007 року. Ангела Меркель, підбиваючи підсумки німецького головування у 

своєму виступі  перед депутатами Європарламенту, доповіла, що Берліну 

вдалося вивести ЄС з «летаргічного сну» [16]. Проте від основної символіки 

вирішили відмовитися, щоб це не стало приводом для противників 

євроінтеграції звинуватити ЄС у планах створення європейського 

наддержавного об’єднання, але щодо Хартії фундаментальних прав, держави 

ЄС так і не змогли прийти до єдиного бачення усіх її статей. Польща також 

виступила проти права на звернення фізичних осіб безпосередньо до 

європейських судових інстанцій на основі або з метою захисту порушених 

прав згідно з Хартією. У результаті Хартія не є частиною Лісабонської угоди, 

а лише її додатком.  
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       Польський політик Анджей Кремер зазначив: «Хартія містить велику 

кількість норм так званого «м’якого характеру», тобто загальних та нечітких, 

викликаючи тим самим багато питань щодо її тлумачення та застосування. 

Задля уникнення двозначних трактувань, юридичний зміст її норм має бути 

розширений нормативними актами Союзу, які б роз’яснювали права 

громадян ЄС та надали б можливість користуватися та захищати їх в суді. В 

іншому випадку більшість прав залишаться звичайною риторичною заявою» 

[224]. У той же час Лісабонська угода, хоча й з певними виключеннями, 

відрізняється за своїм статусом від звичайної міжнародної декларації та є 

документом, що породжує юридичні зобов’язання [103, c. 108]. 

        Але незважаючи на усі внесені корективи, під час референдуму в  

Ірландії 12 липня 2008 р. проти  угоди висловилося 53,4% населення [27]. 

Випадок з Ірландією  викликав пожвавлення  серед євроскептиків у деяких 

країнах ЄС, і знову виніс на порядок денний раніше вже здвалось би 

врегулюванні політичні суперечності між державами-учасницями. Цього разу 

долю угоди, що мала замінити Конституцію ЄС, довелося вирішувати іншій 

країні «Веймарського трикутника» – Франції. Ніколя Саркозі намагався 

віднайти рішення, яке б задовольняло громадян Ірландії й не суперечило б 

головним завданням Лісабонської угоди [145]. План зводився до отримання 

поступок з боку інших країн-членів ЄС згідно з низкою пунктів угоди. 

Офіційно ці вимоги були озвучені на саміті 11-12 грудня 2008 р., а сам 

компроміс було досягнуто на наступній зустрічі влітку 2009р. 

        Роль Ірландії під час ратифікації Лісабонської угоди не могла не 

позначитись на позиції найбільш критично налаштованої на той час держави 

«Веймарського трикутника» – Польщі. Лех Качинський пояснив  свою 

відмову ратифікувати Лісабонську угоду тим, що документ треба прийняти 

одностайно, а після провалу референдуму в Ірландії, згода Польщі вже нічого 

не варта. У липні 2009 р. у Варшаві польський президент на  спільній прес-

конференції з президентом Німеччини Хорстом Келером оголосив, що тільки 

після підписання Лісабонської угоди Ірландією Польща буде готова 
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приєднатися до договору [62]. Подібне негативне ставлення Польщі до 

Лісабонської угоди не було неочікуваним, позаяк Л.Качинського можна 

віднести до числа євроскептиків, що вплинуло не тільки на позицію держави 

щодо інтеграційних процесів, але й ускладнювало її відносини по лінії 

Берлін-Париж-Варшава. Таким чином, заява Л.Качинського у першу чергу 

поставила під загрозу авторитет Н.Саркозі, який раніше стверджував, що 

вихід із інституціональної кризи ЄС буде його головним завданням під час 

головування країни [35, c. 55]. Окрім того процесс ухвалення Лісабонської 

угоди в Польщі ускладнювався внутрушьополітичною ситуацією, що 

склалася в  країні, а саме протистоянням між пропрезидентською партією 

«Право та справделивість» та партією в опозиції «Громадянська платформа» 

на передодні позачергових парламентських виборів. У результаті більшість у 

парламенті отримала остання, що значно послабило позиції Л.Качинського, 

але дозволило вчасно з’ясувати думку громадськості щодо європейської 

політики чинного президента. Отже, після вдалого проведення повторного 

референдуму в Ірландії у жовтні 2009 р., Л. Качинський підписав документ 

та попри свої особисті переконання продемонстрував солідарність Польщі з 

іншими країнами-членам ЄС, і вже 1 грудня тогож року Лісабонська угода 

набула чинності. Внаслідок цього політичний вплив держави в ЄС значно 

виріс. Про це свідчить обрання у 2009 р. президентом Європарламенту 

поляка Єжи Бузека, а також отримання Варшавою у новому складі 

Єврокомісії достатньо важливої посади Єврокомісара з питань бюджету 

(Януш Левандовський). Крім того, відчутне польське представництво у 

Європарламенті (51 депутат) давало можливість лобіювати свої позиції при 

вирішенні багатьох питань.  

              Але всупереч очевидному поліпшенню сприйняття Польщі в якості  

важливого партнера по ЄС, її вплив на процес євроінтеграції залишався 

набагато меншим у порівнянні з Німеччиною та Францією. Багато очікувань 

щодо активізації європейської політики Польщі було пов’язано з її 

головування в ЄС з 1 липня 2011 р., проте воно так і не відзначилося 
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суттєвими здобутками та досягненнями. Зусилля держави здебільшого були 

спрямовані  на розвиток  проекту «Східне партнерство» та покращення 

взаємовідносин ЄС з Росією, що стало можливим для Польщі після приходу 

до влади тандему Броніслава Коморовського та Дональда Туска [9, c. 16]. 

Під час головування у ЄС, Польща змогла проявити себе лише у тих галузях, 

де їй це було дозволено зробити, а вирішення таких важливих питань як 

європейська економічна політика та політика безпеки залишались знову ж 

таки прерогативою Німеччини та Франції. Підтвердженням такого стану 

речей є заяви польських ЗМІ напередодні головування в ЄС, які цитували 

екс-єврокомісара, відомого італійського економіста та політика Маріо Монті, 

що пояснив, яким чином в ЄС протягом останніх років приймалися 

антикризові рішення. «Більшість з них була підготовлена у Берліні, потім 

узгоджена в Парижі, і вже потім передана Херману ван Ромпею із завданням 

переконати інші країни-учасниці ЄС у правильності цього кроку» [20]. Таким 

чином, навіть станом на сьогодні, «Веймарський трикутник» не можна 

назвати рівностороннім, а склад Європейського Союзу гомогенним.  

         З моменту підписання Лісабонської угоди минуло вже вісім років, і 

можна стверджувати, що процес реалізації її положень є не менш складним, 

ніж ухвалення самого документа. Ефективному впровадженню змін за 

угодою завадила світова економічна криза, яка у першу чергу поставила на 

порядок денний вирішення питань, пов’язаних з порятунком Греції від 

банкрутства та збереженням зони євро [9, c. 16]. Вже у жовтні 2009 р. на 

саміті у Брюсселі Франція та Німеччина виступили з пропозицією внести 

зміни до Лісабонської угоди та створити антикризовий стабілізаційний фонд, 

яким змогли б користуватися країни ЄС в умовах загрози боргової кризи. Але 

на заваді стало чинне законодавство ЄС, а саме стаття 125 Лісабонської 

угоди, яка не дозволяла державам, що входять до зони євро, надавати пряму 

фінансову підтримку одна одній. На думку Франції та Німеччини, ці зміни 

були вкрай необхідними для подальшої економічної інтеграції, і якщо б вони 

не були внесені, Конституційний суд Німеччини заблокував би будь-який 
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інший пакет фінансової допомоги, аналогічний тому, що був наданий Греції 

навесні 2009 року. Разом з тим, обидві держави  запропонували впровадити 

механізм застосування санкцій щодо країн, які порушують основні принципи 

економічної політики, за якими існує зона євро. Висловлювалася навіть 

думка позбавити такі країни права голосу у вищих органах влади ЄС. 

Останнє положення викликало суперечливі дискусії серед інших країн - 

членів ЄС. Берлін та Париж звинуватили у нав’язуванні своєї думки стосовно 

майбутнього об’єднання,  а президент Європейської комісії Жозе Мануел 

Баррозу назвав цю вимогу неприпустимою і наголосив на тому, що вона 

ніколи не буде одностайно прийнятою [23]. Але надзвичайно важка 

економічна ситуація  на теренах ЄС допомогла Франції та Німеччині довести 

доцільність внесення обмежених змін до Лісабонської угоди на саміті країн 

ЄС у грудні 2010 р. У результаті реформування зазнала стаття 136, за якою 

створювався постійний механізм забезпечення фінансової стабільності у всій 

зоні євро. Він запроваджував тимчасові органи з боротьби з економічною 

кризою, а саме – Європейський фонд та Європейський механізм фінансової 

стабільності; надання будь-якої фінансової допомоги тепер мало бути чітко 

обумовленим. За словами Баррозу, внесені зміни необхідно було сприймати 

як доповнення до економічної стратегії ЄС, як такого не виходило за 

законодавчі межі Лісабонської угоди [28]. 

         На прикладі провадження економічної політики достатньо легко 

помітити вплив Франції та Німеччини – двох головних донорів 

європейського бюджету. Фактично, від їх рішення залежить фінансовий 

добробут ЄС. Що ж стосується Польщі, то тут найвагомішим досягненням є 

збереження економічної незалежності під час кризи (на відміну від Греції, 

яка є членом ЄС з 1981 року). Польща досить легко пережила її, в той час як 

інші країни Центральної та Східної Європи зазнали значних фінансових 

втрат, хоча про себе і дали знати короткотривалі труднощі, які проявилися в 

зниженні динаміки ВВП.  
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           У досить важкий час кризи 2008–2012 р.р. економіка Польщі виявилася 

стійкою до рецесії. За цей період ВВП виріс майже на 20 %, експорт на 38 %, 

а номінальна заробітна плата на 40 %. Польща виявилася найпривабливішим 

економічним партнером для найсильнішої економіки ЄС – Німеччини. І хоча 

державний борг Польщі виріс на 10 %, проте його частка у ВВП є 

найменшою у Союзі. У посткризове майбутнє Польща увійшла з 

перспективою зростання ВВП [13, c. 43]. Серед багатьох факторів, які 

допомогли польській економіці оминути потрясінь називають з однієї 

сторони збереження власної валюти – злотого, а з другої – долучення до 

чималих фондів різнобічної фінансової підтримки ЄС та масштабного ринку 

сбуту. Таким чином, поки що Польща залишається гравцем поза зоною євро, 

що перешкоджає їй впливати на формування економічної політики ЄС. 

Ситуація може якісно змінитись на користь останньої лише за умов сталого 

росту економічних показників та збільшення її частки у бюджеті ЄС. 

           Ще один аспект європейської інтеграції, який можна розглянути в 

умовах постлісабонського процесу – це спільна безпекова політика держав-

членів ЄС. Хотілось би лише позначити тенденції з якими сьогодні в даній 

галузі стикається ЄС вцілому та країни «Веймарського трикутника» зокрема. 

На відміну від економічного курсу, який довелося змінити в умовах 

фінансової кризи, сфера загальноєвропейської політики безпеки не 

відзначилась значною активністю за минулий період, незважаючи на  певні 

нововведення, завпроваджені згідно з Лісабонською угодою. Перш за все 

мається на увазі створення посади Верховного представника ЄС з питань 

закордонних справ і політики безпеки, що мало б стати запорукою 

досягнення більшої єдності у цій галузі. Але у процесі формування єдиної 

політики безпеки країни-учасниці ЄС й досі стикаються з низкою таких 

проблем як слабкість військового потенціалу окремих держав, збереження 

пріоритету НАТО, обмеженість національних оборонних бюджетів. Однією з 

головних перепон залишається те, що в країн-учасниць «Веймарського 

трикутника», як і в переважної більшості членів ЄС, не існує єдиної стратегії 
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розвитку загальної  політики в сфері безпеки та бракує злагодженості дій. 

При вирішенні питань міжнародного значення, Франція виступає з 

незалежною думкою, яка досить часто не співпадає з баченням її 

європейських партнерів (ситуація в Лівії),  Німеччина ж надає перевагу більш 

виваженим крокам. Загалом, через суперечливу політику президента Франції 

Франсуа Олланда, який мав узгоджувати вимоги ЄС до Франції з вимогами 

свого лівого електорату, склалося враження, що його керівництво не було 

ефективним, тож у Європі спостерігалась тенденція до визнання німецького 

лідерства, принаймні фінансового. Прикладом цього стала берлінська 

промова Радослава Сікорського: «Певно я буду першим в історії міністром 

закордонних справ Польщі, який скаже це: я менше боюся німецької 

потужності, аніж німецької бездіяльності» [216]. 

        Таким чином, для Польщі зближення з Німеччиною і Францією у 

форматі  «Веймарського трикутника» є гарною можливістю реалізувати свої 

політичні амбіції у межах ЄС, а для французько-німецького тандему – це 

своєрідний спосіб  продемонструвати новим членам ЄС те, що з їх думкою 

рахуються та вони мають такі самі права як і країни-засновниці. Але слід 

зазначити, що великі держави, такі як Франція та Німеччина, більше схильні 

проводити політику у дусі національних інтересів. Отже, німецько-

французьке лідерство виступає водночас як фактор єдності ЄС,  і як показник 

слабкості інтеграції. Тому у вирішенні таких питань як оборона та безпека, 

що традиційно належать до компетенції національних органів влади, 

делегування повноважень наддержавним структурам ЄС відбувається дуже 

повільно. 

          Лісабонська угода – це документ, що викликав безліч дискусій. Але 

попри усі складнощі переговорного процесу, цей договір можна вважати 

величезним кроком у сторону створення європейської наддержавності. Якою 

б важкою та довготривалою не була інституційна криза з якою зіштовхнувся 

ЄС, її вдалось подолати, і перш за все, шляхом постійних пошуків 

компромісу та узгодження позицій усіх держав-членів. Взагалі слово 
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компроміс є ключовим у цьому випадку, так як воно найкращим чином 

висловлює сутність самої Лісабонської угоди. Це, водночас, і потужна 

альтернатива європейській Конституції, і документ, що враховує вимоги усіх 

незгодних. Попри той факт, що об’єднана Європа і досі залишається 

Європою «різних швидкостей», незмінною є думка про необхідність 

поглиблення економічної та політичної інтеграції. А кожна криза, яка постає 

перед Європою, призводить до перегляду принципів політики ЄС у тій чи 

іншій галузі. А також підштовхує до висновку, що протистояти новим 

загрозам набагато легше, виходячи із спільних позицій. 

        Сьогодні співробітництво Франції, Німеччини та Польщі є  безумовно 

дуже важливим у вирішенні нагальних проблем ЄС. Однією з 

найпривабливіших рис «Веймарського трикутника» має стати його гнучкість, 

здатність  швидко коригувати свої завдання, адаптуючи їх досьогоднішніх 

реалій на європейському континенті. Проблема полягає лише у наявності 

політичної волі у керівництва цих трьох держав за для досягнення 

поставлених цілей. «Веймарський трикутник» в жодному разі не повинен 

дублювати функції ЄС, а скоріше виступати у ролі доповнючої складової, яка 

сприятиме розвитку євроінтеграційних процесів.        

 

 

           2.3. Країни «Веймарського трикутника» та втілення східного 

напрямку зовнішньої політики ЄС 

          Фактично, розширення ЄС 2004 року змінило статус ЄС на 

міжнародній арені. В той самий час об’єднання зіштовхнулось як з 

проблемою адаптації його внутрішніх інститутів до поповненого складу, так і 

перегляду своїх відносин з новими сусідами. ЄС-25 просто не був здатним 

взаємодіяти з іншими державами за тим самим алгоритмом, що і ЄС-15. Слід 

зазначити, що особливої актуальності це питання набуло в процесі 

інституційного реформування ЄС (провал проекту Конституції ЄС та 

прийняття Лісабонської угоди). Після розширень 2004 р. та 2007 р. ЄС 
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потребував своєрідного поштовху для успіху проекту «об’єднана Європа» у 

ХХІ столітті. 

       В цьому контексті варто нагадати про важливість географічного фактору. 

Тепер саме держави Східної Європи, Західних Балкан та Турція були 

єдиними країнам у світі, що поділяли з ЄС спільні кордони, які у травні 2004 

року збільшились у чотири рази.  

          Відносини ЄС з його безпосередніми сусідами та іншим, більш 

віддаленими країнами-партнерами, за своєю природою не могли бути 

однаковими. Тому над цим аспектом зовнішньої політики необхідно було 

працювати окремо, враховуючи специфіку даного регіону. Нові сусіди 

внесли ряд питань до програми дій ЄС, який повинен був відреагувати на це, 

і сформулювати таку політичну лінію в східному напрямку, яка б водночас 

узгоджувалась із загальноєвропейськими завданнями та національними 

інтересами щойно прибулих держава-членів. На період початку 2000х рр. 

подібна ситуація добре відображала те, чим являвся ЄС у галузі зовнішньої 

політики, а саме – міжнародною організацією з інституціональною 

структурою, спрямованою на  сприяння координації «національних» 

зовнішніх політик держав-членів ЄС у межах СЗБП та особливо їх відносин з 

країнами, що не входили до складу Союзу. 

          Після розширення 2004 р. та 2007 р., здатність ЄС виступати у якості 

цілісного міжнародного актора, одразу від імені 27 держав залежала від  

подальших інституційних реформ. Але щоб справді стати глобальним 

політичним гравцем, у першу чергу треба було стати ним у Європі. Тому ЄС 

потребував нової політики щодо Східної Європи, у разі успіху якої, він міг би 

досягти більш амбітної мети, а саме виконання провідної ролі у вирішенні 

питань світового значення. 

          Через те, що міжнародні відносини не є сталою величиною, ЄС мав 

постійно корегувати свою зовнішню політику відносно східноєвропейських 

сусідів. Умови в яких розвивався і розвивається сучасний світ постійно 

змінюються, і це вимагає від країн ЄС швидко пристосовуватися до 
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запропонованих обставин. Крім того характер внутрішніх та зовнішніх 

загроз, з якими стикається ЄС, так само змінився. Певну еволюція проходять 

політичні процеси і в державах- сусідах. Таким чином, зовнішньополітичний 

курс актора такого масштабу як ЄС, повинен був містити компонент 

політики залучення до співпраці та взаємодії з країнами, в яких представлені 

інтереси Європи. 

           При розробці східного напрямку зовнішньої політики ЄС, необхідно 

було шукати точки дотику, зв’язки, що поєднують постросширений ЄС з 

державами на кшталт України, Молдови, Білорусі та інших. В цьому випадку 

слід було апелювати до таких понять як «європейські цінності», а саме 

демократія, верховенство права, свобода слова та принципова боротьба з 

корупцією. Також обов’язково використовувся культурний фактор і факт 

історичної близькості ЄС з даними країнами. Потрібно було сформулювати 

дуже чіткий сигнал, що хоч держави Східної Європи не є членами ЄС, але 

безумовно представляють собою невід’ємну частину геополітичної панорами 

об’єднаної Європи. Виходячи з цього, країни-члени ЄС, усвідомлювали 

можливість подальшого розширення ЄС і просування його східних кордонів, 

тому так прагнули віднайти новий формат відносин з цілою низкою держав у 

Східній Європі [232]. Таким чином, ідея створення східного виміру 

зовнішньої політики ЄС стала природним і логічним доповненням системи 

зовнішньої політики Євросоюзу, нарівні з вже існуючими північним і 

південним напрямками. Звісно, країни «Веймарського трикутника» не могли 

та не бажали залишатись осторонь цього процесу. 

        Взагалі, заснування «Веймарського трикутника» позначило перехід від 

німецько-французького білатералізму до франко-німецько-польського 

співробітництва, яке відкривало перед трьома партнерами перспективи 

запровадження спільної Ostpolitik. Варто сказати, що кожна з держав мала 

власні підстави для співпраці. У 90-х роках Франція бажала запобігти 

односібному формуванню Німеччиною нової «східної політики» [109, p. 38], 

а залучення Польщі до тристороннього діалогу виключало можливість 
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отримання ФРГ будь-яких переваг у цій сфері. Тобто «Веймарський 

трикутник» було використано як спосіб збалансувати розстановку 

геополітичних сил у тогочасній Європі. Якщо ж говорити про сучасний етап, 

то на роль провідника «нової східної політики» претендувала саме Польща, 

вже не як держава–кандидат на вступ до ЄС, а як його повноправний член. 

Республіка Польща позиціонувала себе на даному етапі як європейську 

державу з розвинутими демократичними інститутами, що прагнула грати все 

більш активну роль в ЄС. Вона декларувала, що її зовнішньополітичний курс 

спрямований на забезпечення «сприятливих міжнародних умов, які повною 

мірою гарантують безпеку, демократичний державний лад, права і свободи 

громадян та сприяють цивілізаційній і економічній модернізації, так само як і 

підвищенню міжнародного авторитету країни» [75, c. 58].  

         Взагалі основи сучасної геополітичної концепції Республіки Польща 

почали формуватися після Другої світової війни в емігрантських колах. Своє 

відображення вони віднайшли у концепції Мерошевcького-Гедройця, яка 

передбачала активну підримку Польщею незалежності держав, котрі виникли 

після розпаду СРСР, – України, прибалтійських держав (особливо Литви), а 

також Білорусі. Ці держави отримали в концепції спеціальний термін – УЛБ.  

За своєю сутністю концепція була федералістською, але сьогодні вона 

модифікується в залежності від особистих рис і переваг політичних лідерів, 

які перебувають при владі у Польщі в конкретний момент [30, c. 8],  а також 

зміни політичних реалій (членство прибалтійських республік в НАТО та ЄС). 

       Постійний представник Польщі у Раді Європи, у минулому голова 

Департаменту стратегії та планування МЗС Польщі, П.Свитальський так 

сформулював основну мету країни: «руйнування геополітичного конструкту 

пострадянського простору, іншими словами, стримування імперських 

тенденцій Росії, а також служіння широкій модернізації Східної Європи».  

Польща висловила особливу зацікавленість розвитком відносин зі східними 

сусідами за допомогою розширеного ЄС вже під час переговорів у 1998 році. 

Це знайшло свій розвиток в документі МЗС, прийнятому в липні 2001 року 
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під назвою «Східна політика Європейського союзу в перспективі його 

розширення за рахунок держав Центральної та Східної Європи – польська 

точка зору» [239]. У січні 2003 року МЗС розширив цю концепцію в форматі 

non-paper «Польські пропозиції з питання майбутньої форми політики 

розширеного ЄС щодо східних сусідів» [204, s. 104]. Польща сформулювала 

в ньому вимоги щодо розширення відносин зі східними сусідами: в 

середньостроковій перспективі включення Росії в Європейський економічний 

простір та підписання договорів про співдружність з Україною, Молдовою і 

Білорусією, за умови демократизації останньої. В документі спочатку навіть 

була врахована можливість прийняття України в ЄС, але в довгостроковій 

перспективі. 

        Згідно з польською пропозицією стратегія ЄС повинна була спиратися 

на принцип так званої «умовності», тобто якість відносин мала відповідати 

процесу впровадження реформ у сусідніх країнах, розвитку європейських 

цінностей і відносинам даних держав з членами ЄС. Але концептуальні 

проблеми у формуванні принципів, ідей і засобів реалізації «східного 

виміру» з'явилися вже на етапі специфікації його суб'єктів. У цій області 

існувало два підходи. Відповідно до першого, «східний вимір» мав 

поширюватися на Україну, Білорусь, Молдову і Російську Федерацію 

(враховуючи її статус постачальника стратегічних речовини в ЄС). Другий 

підхід включав в себе більш широкі географічні рамки, а саме додатково 

Грузію, Вірменію, Азербайджан і навіть країни Центральної Азії [58, c. 418]. 

        Розбіжності в цьому питанні стали істотною перешкодою на шляху 

розвитку східного напрямку зовнішньої політики ЄС. Історична та політична 

строкатість, різне ставлення країн до процесів інтеграції, складність 

внутрішньої ситуації – все це вказувало на те, що даний регіон не є 

гомогенним. Важливою проблемою залишалась присутність Росії в цій групі 

країн. Калінінградський округ був одним з найбільш відстаючих в 

економічному плані районів Європи, а після розширення ЄС 1 травня 2004 

отримав статус ексклава [58, c. 420]. Все це зумовило включення даного 
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округу в «східний вимір» ЄС, але всі європейські ініціативи мали 

розроблятися таким чином, щоб не порушити територіальну цілісність Росії. 

        Центральною ідеєю польського документа було те, що він передбачав 

перспективу членства в ЄС для країн Східної Європи на відміну від 

подальших документів, спрямованих на вироблення цілісної стратегії 

стосовно східних сусідів ЄС, насамперед послання Європейської Комісії 

«Розширена Європа – Сусідні країни: Нова структура відносин з нашими 

східними та південними сусідами» від 2003 року [58, c. 421]. Згідно з 

польською пропозицією це було головним інструментом політики Союзу по 

відношенню до України, Молдови та Білорусії з метою заохочення 

модернізаційних процесів та проведення реформ в цих державах. 

       Слід зазначити, що за таких умов польське пропозиція не знайшла 

підтримки з боку країн-членів ЄС, а також негативно позначилась на 

відносинах в межах «Веймарського трикутника». Перш за все, у формуванні 

«cхідного виміру» недостатньо була зацікавлена група південних країн-

членів ЄС на чолі з Францією. Здавалось, прихильником самостійного 

«cхідного виміру» могла б бути Німеччина, будучи головним донор бюджету 

ЄС дбати про те, щоб фінансова допомога зі структурних фондів ЄС 

прямувала в східному напрямку від кордонів Союзу. Але в цьому питанні 

Німеччина виявляла солідарність з Францією, і намагалася уникнути 

ініціатив, які могли б викликати негативну реакцію Москви. Та незважаючи 

на це, Німеччина не хотіла віддавати першусть у проведенні східної 

політики» в руки інших країн, зокрема, Польщі. 

          Нові польські пропозиції 2003 стали вагомою реплікою в дискусії на 

тему майбутніх відносин розширеного ЄС з його східними сусідами. В 

результаті цієї дискусії виникла концепція, яка втілювалась з травня 2004 

року – це Європейська політика сусідства [14, c. 39].  Вона охоплювала 

одразу декілька регіонів та призначалася для таких країн як Алжир, Вірменія, 

Азербайджан, Білорусь, Єгипет, Грузія, Ізраїль, Йорданія, Ліван, Лівія, 

Молдова, Марокко, окуповані палестинські території, Сирія, Туніс та 
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Україна. Мета ЄПС полягала у тому, щоб разом із сусідніми країнами 

використовувати переваги, створені внаслідок розширення 2004 року, з точки 

зору підвищення стабільності, безпеки і добробуту. Вона повинна була 

забопігти створенню нових розмежувальних ліній між розширеним ЄС та 

його сусідами [40]. Даний етап характеризувався укладанням Планів дій з 

вище зазначеними державами, а також передбачав щорічний моніторинг 

процесу їх виконання. Але дуже швидко стало зрозумілим, що такий підхід 

до сусідніх держав був достатньо умовним та одностороннім, адже він не 

враховув зовнішньополітичних інтересів країн-учасниць ЄПС. Вони на 

добровільній основі вирішували приймати участь у ініціативах ЄС або ж 

проігнорувати їх. Не вистачало стимулів, які могли б спонукати держави до 

більш активної позиції (відсутня перспектива членства в ЄС). Європейською 

Комісією, як відповідальним органом за реалізацію ЄПС, так і не було 

сформовано нових теоретичних підвалин розповсюдження 

загальноєвропейських законів, стандартів, норм і цінностей щодо 

найближчого оточення. У результаті, жодну країну-учасницю ЄПС не 

влаштовував той факт, що «політика сусідства» мала уніфікований набір 

інструментів для всіх країн географічно різних регіонів, які нею 

охоплюювались, що заперечувало її базовому принципу змістовної 

диференціації та спільної власності [92, с. 91-92]. Таким чином, вже 

найближчим часом виникла необхідність ліквідувати ці недоліки, шляхом 

удосконалення ЄПС. 

        Рушійною силою цього процесу стала знову ж таки Польща. Не будучи 

ще членом ЄС на етапі розробки східноєвропейської концепції, вона мала в 

тому числі і обмежений вплив на остаточну форму політики ЄС щодо 

східних сусідів. Але  вступ держави до Європейського Союзу відкрив 

можливість для неї стати свого роду «державою-експертом» зі східного 

напрямку і освоїти значні кошти з європейського бюджету для облаштування 

«східної периферії ЄС». Серед позитивних факторів також треба зазначити 

те, що відносини  Польщі з Німеччиною у цій сфері набули 
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взаємодоповнюючого характеру. Самі ж нові сусіди ЄС були вкрай 

зацікавлені як в інтенсифікації європейського співробітництва, так і в 

збереженні гарного рівня прикордонної кооперації. При цьому історична та 

етнічна близькість зіграли дуже важливу роль. Польща для позначених 

держав виглядала як більш зрозумілий партнер, ніж Німеччина [95, c. 198]. 

       У найзагальнішому вигляді йшлося про розробку нової концепції, яка в 

більшій мірі враховувала очікування держав східного сусідства, охоплених 

ЄПС, а також, переконувала «старих» членів ЄС у необхідності поглиблення 

відносин з ними. Польща, також звертала увагу на диспропорцію між 

південним і східним напрямками ЄПС, останній з яких не володів 

механізмами багатостороннього співробітництва. Результатом цих дій було 

прийняття Європейською Радою у грудні 2007 року польсько-литовської 

пропозиції розвитку «південного» і «східного вимірів» ЄПС не тільки в 

білатеральних, але і багатосторонніх форматах. У березні 2008 року, після 

засідання Європейської Ради, яка прийняла рішення про створення 

«Середземноморського союзу», польський міністр закордонних справ 

Радослав Сікорський пообіцяв представити пропозицію поглиблення 

відносин безпосередньо зі східними сусідами [14, c. 40]. Польща сподівалася 

на те, що після прийняття ініціативи, метою якої є пожвавлення «південного 

напрямку» ЄПС, легше буде отримати згоду ЄС на поглиблення відносин із 

сусідами на Сході. 

          На даному етапі дві країни-учасниці «Веймарського трикутника», а 

саме Польща та Німеччина висунули свої пропозиції щодо того, як вони 

бачать у подальшому східний напрямок зовнішньої політики ЄС. Зокрема 

німецька програма «ЄПС - плюс» була представлена міністром закордонних 

справ Німеччини Франком-Вальтером Штайнмайером 3 вересня 2006 року на 

офіційній зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС. Метою Німеччини 

було поширення ЄПС на кавказькі і середньоазіатські країни, а також спільна 

з Росією стабілізація цього регіону і посилення економічного 

співробітництва. Європейська Рада уповноважила Німеччину представити 
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основні ідеї середньоазіатської стратегії під час саміту ЄС 21-22 червня 

2007р. в Брюсселі [58, c. 419]. На відміну від польського проекту, німецька 

ініціатива не припускала майбутнього членства «східних» держав в ЄС, але 

забезпечувала доступ до структурних фондів ЄС, консультації у сфері 

політики безпеки, а також їх залучення до процесу прийняття політичних 

рішень. 

            Проект нового «східного курсу» зовнішньої політики ЄС повинен був 

відповідати тезі «зближення коштом інтеграції». З Москвою ЄС планував 

встановити багатостороннє стратегічне партнерство, яке повинно було 

забезпечити більш тісний зв'язок економік і кооперацію в Азії та на 

Близькому Сході. Метою даної Ostpolitik було посилення політичних, 

економічних і культурних зв'язків з Росією для поступового її включення до 

європейського простору. Відповідно до німецької точки зору, подібна 

політика мала покласти початок створенню європейської мережі безпеки, 

основним елементом якої, ставав північний газопровід [110]. 

         Відносно польської ініціативи, окрім питання щодо майбутнього 

членства країн-сусідів в ЄС, вона була чітко сконцентрована на регіоні 

Східної Європи та наголошувала на пришвидшеній інтеграції з ЄС, щоб 

унеможливити повернення цих країн до зони впливу Росії. Зважаючи на 

доцільність як німецького, так і польського проектів, було прийнято рішення 

про запровадження компромісного варіанту. Так на зустрічі міністрів 

закордонних справ 26-27 травня 2008 року була запропонована спільна 

ініціатива Польщі та Швеції (яка так само є прихильником інтенсивного 

розвитку східного напрямку зовнішньої політики ЄС) – під назвою «Східне 

партнерство». Після травневого засідання Ради з загальних питань та 

зовнішніх зв'язків ЄС, Польща зосередилась на отриманні підтримки 

ініціативи СхП як в установах ЄС, так і серед держав-членів [167]. Вона 

проводила з Європейською Комісією інтенсивні консультації, метою яких 

було включення пропозицій, що містяться в ініціативі. Також Комісією  

готувалось комюнніке про СхП. Польща прагнула створити «фронт» держав, 
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які підтримують цю ідею. 24 листопада 2008 року у Варшаві відбулася 

зустріч держав Вишеградської групи, а також Болгарії, Литви, Румунії та 

Швеції. Її учасники виступили за те, щоб ЄС запропонував східним сусідам 

нові формати співпраці в рамках СхП задля їх наближення до стандартів і 

норм ЄС [171], а саме – утворення зон вільної торгівлі та полегшення 

пересування людей з відміною необхідності мати візу в довгостроковій 

перспективі. Вони висловили підтримку ідеї створення спеціального 

координатора з питань СхП, а також організації регулярних зустрічей 

міністрів і експертів. 

       Відбувався діалог з-поміж країн «Веймарського трикутника».  Польща 

проводила інтенсивні консультації з Німеччиною, тема СхП розглядалася 

також під час зустрічей на різних рівнях з іншими державами ЄС, зокрема, з 

Францією і Великобританією. Також велися переговори з країнами на які 

безпосередньо була спрямована сама програма [14, c. 42]. 

       І нарешті, 7 травня 2009 року у Празі було проведено спеціальний саміт, 

який прийняв декларацію і офіційно заснував «Східне партнерство». Було 

запропоновано розвивати інтеграційні зв'язки з рядом пострадянських країн – 

Україною, Молдовою, Білорусією, Грузією, Азербайджаном і Вірменією. 

СхП стало регіональним виміром європейської політики сусідства.  У 

спільній декларації Празького саміту з питань «Східного партнерства» 

говорилось, що програма передбачала створення умов для посилення 

політичної асоціації та економічної інтеграції між ЄС та країнами-

партнерами, а також стимулювання реформ в країнах, які вона охоплювала 

[129]. У цьому зв'язку президент Європейської Комісії Жозе Мануель 

Баррозу заявив, що інтенсифікація відносин зі східноєвропейськими 

партнерами є життєво важливим інтересом для підтримки більшої 

стабільності і безпеки на східних кордонах ЄС [26, c. 128]. Європейський 

Союз часто звинувачували у аморфність програми «Східного партнерства», 

але сам факт її запровадження позитивно позначився на перспективах її 

розвитку. Відсутність жорсткого тиску і вимог зробили співпрацю з ЄС 
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прийнятною навіть для тих сил, які раніше скептично ставилися до Брюсселю 

[225, p. 308]. 

      З точки зору реалізації зовнішньополітичної стратегії Польщі, прийняття 

польсько-шведської ідеї та здійснення проектів, які передбачало «Східне 

партнерство», було цілком успішним. Відсутність згадки про можливе 

розширення ЄС в самій ініціативі спочатку викликало зауваження деяких 

польських політичних сил. Найбільша на той час опозиційна партія - «Право 

і справедливість» визнала проект малообіцяючим і «тактично оборонним»  

[232]. Побоювання висловлювали також політики «Селянської партії»  у 

зв'язку з запланованим створенням зони вільної торгівлі ЄС-Україна і 

можливістю дотування сільськогосподарського виробництва за межами ЄС. 

Хоча зрештою, жодна з політичних сил Польщі не виступила різко проти 

«Східного партнерства»  [14, c. 42]. 

         Як багато інших членів ЄС, що є прибічниками подальшого розширення 

ЄС на «Схід», Польща розглядає СхП як прагматичну відповідь на «втому від 

розширення». За оцінкою Польщі, ініціатива, яка прямо б говорила про 

розширення ЄС, не мала шансів на схвалення всіма державами ЄС. У своїй 

же затвердженій формі, СхП могло слугувати суттєвому наближенню 

адресатів цієї програми до стандартів ЄС, особливо у випадку тих, які 

висловлюють такі прагнення і демонструють відповідний рівень рішучості, 

навіть в процесі їх підготовці до інтеграції. У даному контексті велике 

значення відводилось лібералізації візового режиму, створенню поглибленої 

зони вільної торгівлі та підписанню договорів про асоціацію ЄС з сусідами. 

Як результат, саме готовність країн-учасниць СхП до такої активної 

співпраці не тільки могла закласти основи для побудування міцної 

економіки, а й позначала собою геополітичний вибір кожної з них. Це 

помітно на прикладі таких країн як Грузія і Модова, та, особливо, Україна. У 

випадку останньої, відмова від підписання угоди стала в буквальному сенсі 

вибором між Заходом та Сходом, між Європою та Росією. Нагальність 

проведення внутрішніх реформ у державах-реціпієнтах СхП пришвидшила 



120 

 

процес їх само ідентифікації, а сама програма стала інструментом підтримки 

перманентного діалогу між ними та ЄС. 

        У 2009-2010 рр. СхП було зайнято конкретизацією власних напрямків 

роботи. Для досягнення максимальної ефективності політика ЄС в регіоні 

повинна була стати більш диференційованою, адаптованою під специфіку 

кожної країни. СхП створювало сприятливі умови для втягування 

пострадянських країн у правове поле Європейського Союзу. Багато в чому 

СхП зберігало традиційну тактику ЄС в регіоні: «впливати, але не втручатися 

безпосередньо». Розширена участь громадянського суспільства та увага до 

гармонізації права країн регіону з юридичними нормами ЄС, дозволяли 

зробити цю тактику більш гнучкою та ефективною. За словами провідного 

аналітика Європейської ради із зовнішньої політики (ECFR) Е. Вілсона, з 

моменту початку функціонування цієї програми, вона набула важливого 

символічного значення, привертаючи увагу до регіону [83, c. 28] і 

засвідчувала готовність ЄС до більш активних дій заради його стабілізації.  

Але виходячи з положень програмних документів та висловлювань 

європейських політиків, подібна готовність була обмеженою, і зводилась, в 

основному, до окремих галузей, які представляли інтерес для гарантії 

безпеки самого ЄС. Разом з тим, політичне значення багатостороннього 

виміру СхП, впровадження якого вважається одним з найголовніших 

новаторських елементів у зовнішній політиці ЄС, не можна оцінити 

однозначно. З однієї сторони, багатосторонній вимір не містив таких вагомих 

політичних та економічних переваг для країн-партнерів, як двосторонні 

відносини з ЄС і перспектива підписання Угоди про асоціацію, а також 

формування зони вільної торгівлі [163, p. 8]. Але з іншої, центральним 

компонентом СхП був не стільки політичний діалог, скільки реалізація 

пріоритетних функціональних проектів, від успіху яких залежала цілісність 

СхП як єдиної структури [100, c. 38]. 

       Після запровадження СхП тривалий час однією з перешкод на шляху 

реалізації запланованих проектів залишався низький потенціал консолідації 
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східноєвропейського простору. В першу чергу це пояснюється домінування 

політичних протиріч та економічною взаємозалежністю. Без рішення, або, 

хоча б, послаблення тиску даних протиріч на уряди країн Східної Європи, не 

вдавалось спонукати їх до здійснення спільних програм, навіть тих, які 

надають цим державам очевидні переваги. 

      Незважаючи на організацію даної програми, СхП не означав 

кардинальних зрушень у політиці країн-членів ЄС щодо цього регіону, вона 

лише суттєво розширювала межі охоплення норм і методів управління ЄС 

[146, p. 1723]. Проте у такий спосіб ЄС спонукав країн-партнерів брати на 

себе зобов'язання з адаптації до європейських стандартів, з метою їх 

подальшого залучення до євроінтеграційних процесів хоча б в обмеженій 

формі [100, c. 40]. 

         У даному контексті дуже важливо, щоб держави-члени ЄС 

продовжували зберігати свій політичний і економічний інтерес до східних 

сусідів. Так як реалізація «Східного партнерства» була одним із 

зовнішньополітичних пріоритетів Польщі, саме ця європейська країна взяла 

на себе контрольні функції і відстежувала процес роботи програми, вивчала, 

які ініціативи були найбільш ефективним, та в яких галузях 

багатостороннього співробітництва було досягнуто найкращих результатів. 

Виходячи з основних принципів «Східного партнерства», польський уряд 

визначив кілька ключових завдань, вирішення яких, в кінцевому рахунку, 

могло позначитися не тільки на динаміці самої програми, а й на можливості її 

трансформації в базові принципи східного напрямку ЄПС. До таких завдань 

відносились: донесення суті проекту державам-учасницям програми (ця мета 

була актуальна на початковому етапі її здійснення); «нейтралізація» 

фінансових аспектів як головного критерію оцінки доцільності проекту; 

протидія вибірковому характеру участі різних країн у програмі; запобігання 

перетворенню проекта з виключно урядового, на форум суспільно-

цивільного співробітництва; звернення уваги всіх держав-членів ЄС і держав-

партнерів до СхП як такого, а також до активної участі в ньому [26, c. 123]. 
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         Просування СхП було головним пріоритетом для уряду Дональда Туска, 

особливо для тодішнього міністра закордонних справ Радослава Сікорського. 

Польща використовувала будь-яку можливість для того, щоб «пропагувати» 

ідею «Східного партнерства», організовуючи різного роду круглі столи і 

конференції. Так, на початку листопада 2010 року в Любліні відбулася 

конференція під назвою «Східне партнерство» – стратегія на 2011 рік і 

наступні роки», влаштована Польським інститутом міжнародних справ і 

представництвом Європейської комісії в Польщі. Близько сотні учасників два 

дні дискутували про шанси, виклики і розвиток «Східного партнерства» [64]. 

Був присутній на конференції і заступник міністра закордонних справ 

Польщі, держсекретар з питань європейської політики Миколай Довгелевич, 

який визнав, що думка ніби Євросоюз втомився від розширення дійсо 

існувала. Але в той же час, він наголосив, що Союз виграє, якщо 

залишатиметься відкритим для «східних партнерів». М. Довгелевіч також 

констатував, що країни Закавказзя, окрім Грузії, в реальності не зацікавлені в 

цій ініціативі. Проте саме співпраця в рамках ЄС могла б допомогти Вірменії 

та Азербайджану налагодити контакти і, можливо, в майбутньому допомогти 

вирішити суперечку навколо Нагірного Карабаху [64]. Адже сама наявність 

конфлікту перешкоджає переговорам з Євросоюзом навколо Угоди про 

асоціацію, які почалися в липні 2011 року. 

          В цілому, діяльність Польщі була спрямована на те, щоб програма СхП 

була результативною. В даному контексті багато надій пов’язувалось із 

самітом «Східного партнерства», запланованого на осінь 2011 року у Польщі 

в період  її головування в ЄС. З точки зору Варшави, цей саміт був 

престижним заходом. А на думку Радослава Сікорського саму ініціативу 

можна було назвати успішною, адже полякам вдалося залучити інші країни 

ЄС до її втілення і зміцнити свою позицію в Європейському Союзі як 

експерта з питань «східної політики» [45].  

            Що ж стосувалсь самого змісту ініціативи, то найважливішим 

напрямком роботи стала підготовка дорожньої карти «Східного 
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партнерства», яка мала здійснюватися у координації з країнами-партнерами. 

Проте можливості їх впливу на зміст дорожньої карти були значно обмежені. 

Європейська Комісія та Європейська Служба Зовнішньої Діяльності 

ухвалили рішення про підготовку документа у вигляді спільної комунікації. 

Так «дорожня карта» стала важливою як нагода для привернення уваги до 

«Східного партнерства», а також як перша спроба втілення підходу «більше 

за більше» (більша допомога ЄС в обмін на виконання більшої кількості умов 

державами-партнерами) [92, с. 94]. 

        Хоча багато політиків та науковців висловлювали зовсім іншу думку, бо 

вже у той період СхП бракувало конкретних дій та результатів. Досі існував 

ряд невирішених політичних питань, що гальмували інтеграцію шести 

держав у європейський простір. По-перше, не було сформовано єдиної думки 

серед держав-членів ЄС, головним чином країн «Веймарського трикутника», 

щодо майбутнього членства учасників проекту. Франція та Німеччина 

виступали проти встановлення будь-яких чітких хронологічних меж, у той 

час як Польща прагнула як найшвидше визначитись з їх європейською 

перспективою, насамперед України. При відсутності остаточної мети проекту 

СхП – набуття статусу повноправного члена ЄС, навряд чи можна було 

очікувати суттєвих зрушень у процесі трансформації соціальної та 

економічної політики перерахованих держав. Фактично, їх було позбавлено 

головного стимулу для проведення реформ. Таким чином, СхП бракувало 

гнучкості, програму необхідно було постійно регулювати, і в залежності від 

результатів та якості виконання «домашнього завдання», корегувати 

впроваджувані ініціативи.    

          Також наявність несприятливих політичних умов, зокрема в Білорусі та 

Україні, а саме порушення основних засад демократії та ситуація з 

політв’язнями (осудження Ю.Тимошенко та представників білоруської 

опозиції) не слугувало на користь СхП. У результаті, ця ситуація призвела до 

відмови білоруської делегації від участі в саміті «Східного партнерства» у 

вересні 2011року та міжнародної ізоляції режиму О. Лукашенка. 
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          Через це, говорити про безсумнівний успіх програми «Східного 

партнерства» було неможливо, хоча на той час вона існувала вже два роки і 

певні зрушення все ж відбулись. Навіть у самих принципах її 

функціонування були закладені певні протиріччя. Наскільки багатосторонню,  

настільки  і двосторонню політику щодо даних держав вів ЄС. Наприклад, 

двосторонні відносини з Молдавою відрізнялись і відрізняються від відносин 

з Білорусією або з Азербайджаном, про що свідчить більш інтенсивне 

включення держави в різні проекти у межах СхП. Минулий досвід 

продемонстрував, що підтримувати зв'язки з країнами тільки через їх 

провладну верхівку неефективно. Звідси поставала необхідність розвивати 

контакти між людьми, пропонувати привабливі програми для студентів, 

місцевих еліт і журналістів, потужніше підтримувати незалежні ЗМІ та 

неурядові організації. А також нова ідея, яка була привнесена в цей процес – 

співпраця з органами самоврядування, діяльність яких інколи більше 

відповідає демократичним стандартам, ніж робота центральної влади.  

          Наступне питання, що потребувало вирішення – це ефективний 

розподіл коштів ЄС для належного фінансування програми. Значною мірою 

вони йшли на навчання публічної адміністрації, створення урядових 

інститутів і «нейтральні проекти» (прикордонне співробітництво, 

навколишнє середовище). Проте карколомних результатів в цих програмах 

не спостерігалось. ЄС мав зміщувати фокус з цих галузей та посилювати 

підтримку системи правосуддя для боротьби з корупцією. Для 

східноєвроопейських країн це дійсно означало б реформу системи 

державного управління, завершення ери «олігархів у влад» та реальну 

демократизація суспільного життя.  

          В цей час діалог між країнами «Веймарського трикутника» щодо 

виконання  програми  «Східного партнерства» продовжувався. Попри те, що 

всі три держави виступили за впровадження цієї ініціативи, кожна з них мала 

свої причини для прийняття такого рішення. Проте рівень участі Франції, 

Польщі та Німеччини у втіленні задач проекту суттєво відрізнявся. 
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Наприклад для Франції, прагнення очолити процес європейської інтеграції 

давало право претендувати на роль глобального гравця у світовій політиці. 

Але на наймасшатбніше розширення ЄС у 2004 році та велика кількість 

негативних наслідків, які воно спричинило, змусило вище керівництво 

Франції скорегувати свою голістську концепцію «єдиної Європи» від 

Атлантики до Уралу. До того ж саме Середзменомор’я було регіоном, де 

Франція мала традиційно більше власних політичних та економічних 

інтересів, у той час як Східна Європа та Кавказ не розглядалися як 

потенційна зона впливу. Франція бачила головною складовою 

східноєвропейського виміру зовнішньої політики ЄС відносини з Росією. 

Відповідно її внесок у проект «Східного партнерства» був достатньо 

обмеженим. Серед негативних аргументів подальшого розвитку східного 

виміру французи називали неготовність цих шести країн адаптувати навіть 

мінімальний набір європейських стандартів, їх фінансову неспроможність 

діяти на європейському енергетичному ринку, а також потребу узгодження 

процесу їх поглибленої співпраці з ЄС та участю в євроазійських 

інтеграційних проектах [77]. 

      До початку української кризи у 2013 році Франція активно виступала за 

використання вже існуючих та передбачених програмою «Східного 

партнерства» інструментів кооперації з країнами-реціпієнтами, не роблячи 

прогнозів щодо їх майбутнього членства в ЄС. Адже це могло б порушити 

балансу сил у регіоні та призвести до відкритого конфлікту з Росією. Така 

позиція французького політикуму обумовлена тезою про те, що заради 

європейської перспективи цих шести держав, Франція не згодна жертвувати 

налагодженими політичними та торгівельними відносинами з РФ, яку вона 

розглядає як один як вагомих центрів сили у багатополюсній моделі 

світового устрою. 

          Що ж стосується Німеччини, то вона розглядає СхП як спосіб 

реалізувати економічні та політичні реформи в країнах-реципієнтах, але 

наголошує, що виконання усіх програмних завдань не гарантує їм 
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автоматичного вступу до ЄС. Ця ініціатива була необхідна для захисту 

інтересів ЄС в регіоні Східної Європи та Південного Кавказу, а саме гарантії 

енергетичної безпеки та економічної присутності. Тому Німеччина так 

активно просувала ідею залучення Росії до співробітництва в межах СхП. 

Але коли вона так і не ввійшла до фокус-групи СхП, було вирішено, що 

відносно Росії А.Меркель продовжуватиме курс свого попередника 

Г.Шредера, який базувався на тісному економічному співробітництві. Отже 

активність Німеччини у СхП визначалась за принципом «не нашкодити», і 

перш за все не зачепити російсько-німецькі відносини. Німеччина так само як 

і Франція прагнула підтримувати існуючий баланс сил, таким чином 

уникаючи будь-яких кризових явищ. 

           Проте навіть така обережна політика не змогла зберегти стабільність в 

регіоні. Українська криза, що розпочалася у кінці листопада 2013 року, стала 

найбільшим випробуванням для програми СхП з моменту її заснування. Саме 

відмова від підписання Угоди про асоціацію з ЄС екс-президентом України 

В.Януковичем під час Вільнюського саміту «Східного партнерства» 

спричинала бурхливу реакцію зі сторони українського суспільства у формі 

мирних вуличних протестів. Для країн «Веймарського трикутника»  та усього 

ЄС це означало остаточний провал програми СхП в Україні, яка відмовлялась 

поглиблювати з ним свою співпрацю на користь Митного союзу з Росією. Без 

України неможливо було реалізувати Європейську політику сусідства, тому 

вирішення проблеми політичної дестабілізації країни стало питанням номер 

один на порядку денному всієї Європи. В подальшій риториці йшлося про 

доцільність політичного компромісу, і достатньо часто звучала думка про те, 

що ЄС повинен шукати вирішення конфлікту в Україні разом з Росією. 

Німецькі еліти навіть були схильні вважати, що їм не вдасться проігнорувати 

інтереси Росії на пострадянському просторі,  та подібна думка панувала до 

появи перших жертв на вулицях Києва [73]. 

        Далі саме голови зовнішньополітичних відомств Німеччини, Франції та 

Польщі сприяли початку переговорів між владою та опозицією в Україні, і 
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підписали відповідну угоду 21 лютого 2014 року. Але перебіг подій був 

надто непередбачуваним. Після усунення В.Янукович з посади президента, 

приходу до влади опозиційних сил, новим осередком кризи став Крим. 31 

березня 2014 в місті Веймар, Франк-Вальтер Штайнмаєр, Лоран Фабіус і 

Радослав Сікорський виступили зі спільною заявою щодо ситуації в Україні. 

Міністри закордонних справ засудили анексію Криму Росією і визнали 

загрозу територіальній цілісності України з боку РФ. У свою чергу, вони 

зобов'язалися простежити, щоб країни «Східного партнерства» більше не 

опинялися перед жорстким вибором-зближення з ЄС чи співробітництво з 

Росією. Також, міністри закликали російську владу відмовитися від 

подальшого загострення ситуації в Україні, і підтримали ідею 

започаткування діалогу між країнами [78]. 

        Oчільник МЗС Польщі Р. Сікорський ще в лютому 2014 року запевняв: 

«Польща, Франція і Німеччина відкидають російські аргументи на користь 

анексії Криму та дотримуються думки, що не існує права вторгнення на 

територію суверенної держави з метою захисту власних громадян». Така 

позиція західноєвропейських держав зберігається і сьогодні. Ф.-В. 

Штайнмайєр, Р. Сікорський і Л. Фабіус були переконані, що «Веймарський 

трикутник» повинен відігравати ключову роль у розвитку співробітництва зі 

східними сусідами ЄС, а українська криза засвідчила повернення Європі ролі 

миротворця [59]. Якщо б надалі, конфлікт в Україні піщов на спад, і не було 

б розпочато військові дії на Сході держави, з цим твердженням можна було б 

погодитися. Але його ескалація остаточно ослабила позиції країн 

«Веймарського трикутника», знову повернувши їх до підрахунку власних 

збитків внаслідок економічних санкцій, введених проти Росії, і небажанню 

брати участь у військових діях заради збереження територіальної цілісності 

України. 

          Надалі європейські держави відмовляються від трьохстороннього 

підходу у вирішенні української кризи, дискусії переносяться на 

загальноєвропейський рівень. У міру зростання російської агресії щодо 
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України, позиції країн «Веймарського трикутника» все більше розходились у 

питаннях введення наступного рівня санкцій. Зволікання з боку Німеччини 

можна пояснити острахом можливих економічних втрат і скорочення 

робочих місць на спільних російсько-німецьких підприємствах через санкції. 

Для Франції це означало зрив мільйонних контрактів з постачання 

військових кораблів типу «Містраль», погіршення економічної ситуації 

всередині країни і подальше зниження рейтингу підтримки президента Ф. 

Олланда [71, c. 45], на фоні швидкого росту популярності «Національного 

фронту» на чолі з Марін Ле Пен. 

        Варшава ж виступала виходячи з найбільш радикальних настроїв, 

приєднуючись до осі Вашингтон-Лондон. Колишній посол Польщі в 

Німеччині Янош Райтер зазначав, що у зв'язку з кризою в Україні рівень 

схвалення дій НАТО і союзу з США різко виріс, а відчуття, що Польща теж 

може опинитися під загрозою, загострилося. На думку експерта, подібні 

настрої помітні і на Заході, особливо в Німеччині. Але так як Польща ближче 

всіх знаходиться до місця проведення бойових дій, тут усвідомлення даної 

проблеми відбувається набагато швидше [65]. 

          Відносний консенсус між країнами «Веймарського трикутника»  

вдалося знайти лише в липні 2014 року. Загибель 298 пасажирів на борту 

літака малоазійських авіаліній Boeing 777 в небі над Україною 

продемонструвала, що українська криза це не внутрішній конфлікт в 

територіальних межах однієї країни, а повномасштабний виклик 

європейській і світовій системам безпеки. Німеччині та Франції, як основним 

рушійним сила ЄС, довелося відмовитися від позиції «умиротворення» РФ, і 

виступити єдиним фронтом з Польщею та Великобританією за посилення 

санкцій проти Росії. Авіакатастрофа стала так званим «game changer», тобто 

фактором, який суттєво змінив правила гри на міжнародній арені, і перевів 

українську кризу в найбільш гостру фазу з моменту її початку [71, c. 45-46]. 

         Ситуація в Україні стала певним іспитом для відносин між Росією та 

країнами «Веймарського трикутника». У своєму інтерв'ю Frankfurter 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Boeing_777
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Allgemeine Zeitung, канцлер Німеччини Ангела Меркель підкреслила, що 

Росія знову повертається до старого способу мислення, який полягає в поділі 

світу на сфери впливу. А це не узгоджується з сьогоднішніми реаліями 

міжнародного співробітництва та адаптації інтересів, сформованих після 

завершення Холодної війни. Також, канцлер назвала анексію Криму такою, 

що суперечить нормам міжнародного права і дорікнула Росії в дестабілізації 

ситуації в окремих частинах України. Німецький уряд був абсолютно не 

згоден з деякими аспектами внутрішньополітичного розвитку Росії [112]. 

Висловлюючи подібну думку, канцлер зробила акцент на важливості та 

ефективності застосовування санкцій щодо РФ. 

        У свою чергу міністр закордонних справ ФРН Ф.-В. Штайнмайер 

пояснив, що санкції не є самоціллю, але вони використовуються як складова 

стратегії, щоб збільшити тиск на Росію в питанні по Україні. Економічні 

санкції повинні, як і у випадку з Іраном, повернути Росію за стіл переговорів, 

наскільки б болючі вони не були для європейців [120]. Після оприлюднення 

офіційної позиції Німеччини, були зроблені реальні кроки в даному 

напрямку. На початку серпня німецький концерн Rheinmetall оголосив про 

те, що він не буде будувати тренувальний центр для російської армії. 

Міністерство економіки Німеччини відкликало у концерну відповідний 

дозвіл, надане попереднім урядом. Вартість даного контракту була оцінена в 

100 мільйонів євро. Міністр економіки ФРН Зігмар Габріель, у своїх 

коментарях зробив акцент на тому, що мова йде «не про гроші, а про життя 

людей» [36]. Цей крок німецького керівництва показав, що в питаннях 

європейської безпеки не може бути компромісів і для її забезпечення держава 

може піти на прийняття самих непопулярних заходів. 

         Подібні дії свідчать про завершення певного етапу в політиці, а також 

двосторонніх російсько-німецьких відносинах. Як вважає Я. Райтер, спроба 

включити Росію в західний світ провалилася, і поки немає надії на швидке 

повернення до колишньої моделі співпраці [65]. Причому й дії Росії на 

міжнародній арені можна охарактеризувати як своєрідний реваншизм, 



130 

 

прагнення поставити під сумнів самі принципи міжнародної системи, що 

сформувалася після краху СРСР. Хоча вона не бажає втягнути Європу в нову 

широкомасштабну війну. Для цього в Росії не вистачає ресурсів. Їй важливо 

відтворити своє домінуюче становище за нових умов, навіть у просторово 

зменшеному варіанті. Російська політика хоче відновити біполярну систему в 

Європі, поділивши її на Євроатлантичний та Євразійський простір. До 

останнього мають увійти пострадянські країни [43, с. 202], тому збереження 

Україні у сфері впливу Росії, залишалось першечерговим завданням в рамках 

цього геополітичного концепту. 

         Повертаючись до процесу вирішення української кризи та ролі країн 

«Веймарського трикутника»у цьому процесі, необхідно зазначити, що зміна 

уряду в Польщі на початку жовтня 2014 року також впливалана формування 

загальноєвропейської думки з цього питання. Тодішній прем'єр-міністр Єва 

Копач заявляла, що її мета – це проведення прагматичної політики щодо 

подій в Україні, а для Польщі та її громадян, ключовим є питання 

припинення збройної боротьби і консолідація української держави. Єва 

Копач пообіцяла допомогти Україні в економічній, політичній і військовій 

трансформації, але при цьому підкреслила, що, насамперед, відповідальність 

за реформи лежить на самих українцях [53]. 

        Також особливе місце у зовнішній політиці нового уряду Польщі 

відводилосьі співробітництву в межах «Веймарського трикутника». Першими 

країнами, які відвідав призначений міністром закордонних справ Польщі 

Гжегож Схетина, стали саме Німеччина і Франція. У Парижі він під час 

офіційної зустрічі зі своїм колегою Л.Фабіусом звернув увагу на відносини 

по лінії Варшава-Берлін-Париж, зазначивши, що «Веймарський трикутник» 

необхідний для гарантії безпеки в Європі тут і зараз. Міністри закордонних 

справ також заявили про підтримку мирного вирішення конфлікту в Україні, 

визнавши, що цей процес потребуватиме постійних політичних рішень [22]. 

        Теоретично формат «Веймарського трикутника» ідеально підходить для 

реалізації СхП. Німеччина та Франція виступають як лідери європейських 
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інтеграційних процесів, а Польща є для держав Східної Європи одночасно є 

більш зрозумілим партнером та прикладом країни, де запропоновані ЄС 

реформи призвели до сталого економічного розвитку і політичної 

стабільності. Проте процес формування східного напрямку ЄПС ще раз 

виявив неоднорідність поглядів держав-членів щодо зовнішньополітичного 

курсу об’єднання. Конфлікт національних інтересів із загально-

європейськими торкнувся і країн «Веймарського трикутника». Франція 

прагнула поглибленого розвитку південного напрямку, у той час як 

Німеччина та Польща надавали перевагу країнам Східної Європи, що 

зумовлювало певну конкуренцію на даному геополітичному просторі. Все це 

негативно відображалося на успіху СхП. Цілі програми видавались її 

учасницям дещо незрозумілими, а  відсутність чітко окресленої європейської 

перспективи, зокрема для України, призвела до дестабілізації політичної 

ситуації в державі. Але і тут можна віднайти певні позитивні зрушення. В  

контексті розвитку східного виміру зовнішньої політики ЄС, українська 

криза стала новим імпульсом. У березні 2015 року Європейська Комісія 

оголосила про оновлення змісту проекту «Східного партнерства», що згодом 

мало визначити яку роль у цьому процесі відграватимуть країни 

«Веймарського трикутника». 

      

 

         Висновки до розділу 2. 

          Отже, наразі ЄС  є одним з найбільш великих інтеграційних об’єднань 

у світі. Його характерна особливість полягає в тому, що інтеграція охоплює 

не лише економіку, а й безпекову сферу та вироблення спільного 

зовнішньополітичного курсу. Це в свою чергу наділяє представницькі органи 

ЄС все більшою кількістю повноважень та надає йому риси, які раніше були 

притаманними виключно національним державам. Хоча слід зазначити, що 

процес еволюції від Європейської економічної спільноти до ЄС був 

достатньо довгим та складним. Суттєвою перепоною на шляху до 
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формування «об’єднаної Європи» стало подолання економічних, політичних 

та культурних відмінностей, які існували та все ще існують між державами-

членами ЄС до сьогодні. Тому під час дослідження загальноєвропейських 

процесів інтеграції спостерігається два абсолютно суперечливих за своєю 

сутністю явища. З однієї сторони, всередині об’єднання відбувається 

формування спільних цінностей, правових норм та політичних координацій, 

а з іншої – разом з кількісним приростом ЄС все більше поглиблюється 

диференціація країн-учасниць Союзу за рівнем соціально-економічного 

розвитку та етнокультурними рисами, що в свою чергу стає причиною цілого 

ряду проблем стосовно інституційної структури ЄС [68, c. 172]. 

Пітдвердження цього став провал проекту Конституції ЄС на референдумах у 

Франції та Нідерландах в середині 2000-х років. Подальше тривале 

узгодження Лісабонської угоди викликало багато дискусій всередині ЄС та 

призвело до посилення позицій євроскептиків. В подібних умовах достатньо 

важко було формувати довгострокову стратегію інтеграційного процесу. 

Тому в даному контексті модель співпраці, яку створили країни 

«Веймарського трикутника» є показовою. На прикладі залагодження 

протиріч, які періодично виникають між Польщею, Францією та 

Німеччиною, ми спостерігаємо те, як працює механізм пошуку компромісних 

рішень, що закладено в основу європейської інтеграції.  

         Проаналізувавши 25-річну історію діяльності «Веймарського 

трикутника», можна стверджувати, що його цілі та засоби модифікуються в 

залежності від зміни європейського порядку денного. Проте беззаперечним є 

той факт, що Німеччина, Франція та Польща належать до ключових акторів 

ЄС, тому їх двостороння кооперація в межах Союзу або тристороння 

всередині «Веймарського трикутника» є обов’язковою умовою успішності 

процесу європейської інтеграції. З огляду на ті обставини, в яких сьогодні 

змушений функціонувати ЄС, «Веймарський трикутник» повинен усіляко 

сприяти зміцненню рівня довіри між урядами Франції, Німеччини  та 

Польщі, а його вдале реформування згуртувати ЄС. Перш за все держави 
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«Веймарського трикутника» повинні зосередити свою увагу на визначенні 

напрямків їх спільної політики в Європі. Попри відмінності внутрішнього 

розвитку кожної з трьох країн, у політичному та економічному сенсі вони 

орієнтуються на ЄС, що дозволяє їм успішо взаємодіяти з іншими акторами у 

глобалізованому світі. Через це вкрай важливо для «Веймарського 

трикутника» вийти з апатичного стану в якому він знаходиться наразі та 

приймати більш активну участі в реалізації інтеграційних проектів.  Одним з 

них може і повинно стати «Східне партнерство» зокрема, і Європейська 

політика сусідства в цілому. Ці питання і надалі визначатимуть програму дій 

ЄС, адже стабільна ситуація в країнах-сусідах є гарантією безпеки та 

економічного процвітання самих держав-членів об’єднання. Отже, 

«Веймарський трикутник» має регулярно виступати з тристоронніми 

ініціативами, що матимуть реальний ефект на внутрішню трансформацію 

країн на які вони спрямовані та якісно змінюватимуть характер їх 

взаємовідносин з ЄС у майбутньому. Політичний курс у східному напрямку 

повинен бути послідовним та включати в себе перегляд ЄПС на 

загальноєвропейському рівні, не тільки залучаючи країни-реципієнти до 

постійного діалогу, а й визнати недосконалість самої ідеї відокремлення 

політики розширення від політики сусідства. 
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РОЗДІЛ 3 

ВНЕСОК КРАЇН «ВЕЙМАРСЬКОГО ТРИКУТНИКА» В РОЗВИТОК 

ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ 

          3.1. Особливості формування Спільної політики безпеки та оборони 

ЄС на початку ХХІ століття 

          Упродовж останніх двадцяти років висвітилися і набули до певної міри 

сталих форм деякі тенденції у сфері безпеки. Перш за все, зникнення 

глобальної конфронтації остаточно утвердило безпеку в якості регіонального 

та субрегіонального феномену. Це безпосередньо відобразилося на процесі 

врегулювання конфліктів, з одного боку сприяючи залученню до нього 

безпосередньо зацікавлених сусідніх держав та активізації регіональних 

структур безпеки. По-друге, серед провідних міжнародних гравців досі існує 

лише самий загальний і документально неоформлений консенсус стосовно 

конфігурації сучасної міжнародної системи та, відповідно, її безпекової 

складової. Вимальовується своєрідний «концерт» регіональних держав-

лідерів, що підтримують стабільність у власній сфері впливу і, водночас, не 

посягають на глобальні інтереси держави-гегемона – Сполучених Штатів [90, 

с. 33]. 

          Подібні тенденції закладаються ще на початку 90-х років ХХ століття. 

Новий на той час розклад сил на міжнародній арені та ситуація всередині 

самого ЄЕС, а саме активізація співпраці між двома його найбільш вагомими 

акторами та регіональними лідерами – Францією та Німеччиною, в результаті 

стають потужним поштовхом у розвитку системи європейської безпеки та 

призводять до підписання Маастрихтського договору. Але на жаль вже в 

другій половині 90-х р.р. інтенсивність діалогу була дещо знижена з цілої 

низки причин: 1) відбувається зміна покоління політиків при владі, у Франції 

соціаліста Ф. Міттерана на посту президента змінює Ж.Ширак, а прем'єр-

міністром стає його опонент Ліонель Жоспен. Цей політичний альянс, який 

увійшов в історію як період «співіснування», що призвів до зростання 

радикальних настроїв всередині країни, а також значно обмежував 
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можливості Франції в рамках ЄС, оскільки й Ж. Ширак, й Л. Жоспен були 

євроскептиками; 2) політичний тандем Ж.Ширак – Г.Коль також не мав 

корисного впливу на розвиток інтеграційних процесів. 

         У 2002 році у Франції та Німеччині пройшли парламентські вибори. У 

Німеччині більшість голосів отримала СДПН на чолі зі Г.Шредером, а у 

Франції до влади прийшли консервативні сили «Союз за президентську 

більшість» Жака Ширака (також відомі під назвою «Союз за народний рух»), 

який ще в першому турі здобув перемогу над соціалістом Л. Жоспеном. 

Таким чином, французько-німецькі відносини увійшли в звичне русло, і як 

наслідок, під час іракського кризи продемонстрували єдність та виступили 

проти вторгнення США до Іраку. 

        Ця подія співпала з 40-ою річницею Єлісейського договору, який було 

підписано Ш. де-Голем і К.Аденауером та який ознаменував примирення 

двох країн. Треба зазначити, що відновлення французько-німецьких відносин 

не тільки не призвело до формування єдиної європейської позиції з низки 

проблем, а радше сприяло роз'єднанню всередині союзу.  Так 30 січня 2003 

року 5 прем'єр-міністрів з 15 країн Європейського Союзу, а також Чехія, 

Польща та Угорщина, які очікували на приєднання до ЄС у 2004 році, 

підписали так званий «лист восьми». В цьому документі вони висловили 

свою підтримку США в питанні усунення правлячого режиму в Іраку, 

зафіксувавши таким чином розкол між «старими» (Великобританія, Італія, 

Іспанія, Португалія) і «новими» членами ЄС у сфері зовнішньої політики та 

міжнародного права. 

       У період з 1995 по 2001 р.р., переважно під час першого президентського 

терміну Ж. Ширака, охолодження взаємин між Францією і Німеччиною, 

змусило інших членів спільноти діяти в умовах хронічного збою у 

функціонуванні французько-німецької системи пошуку компромісів в 

процесі напрацювання важливих політичних рішень . Що стосується країн, 

які на момент франко-німецького «розриву» були залучені до внутрішніх 

справ ЄС і знаходилися лише на півдорозі до членства у спільноті, зіткнулися 
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з необхідністю вибору центру сили. Отже, така гостра політична ситуація, 

яка склалася навколо Іраку, не тільки стала причиною зростання 

розбіжностей між державами-членами ЄС, а й призвела ще до одного 

розколу, але вже в рамках НАТО. 

            В 2001 році у французько-німецьких відносинах починається відлига, 

яка сприймалася обома новими урядами скоріше, як взаємна вигода для обох 

сторін, ніж вимушена необхідність. Іракська криза чітко продемонструвала, 

що, не зважаючи на політичну вагу цих двох держав, вони не можуть 

нав'язати свою думку більшості, а також вказала на неготовність решти 

членів ЄС жертвувати своїми зовнішньополітичними інтересами заради 

збереження  панєвропейської ідеї.  

          В контексті дискусії щодо війни в Іраку, голови держав Франції, 

Німеччини, а також Люксембурга, зустрілися в Тервюрені (Бельгія), де 29 

квітня 2003 року було підписано декларацію про створення європейського 

військового штабу, що мав діяти на постійній основі для проведення 

військових операцій [209]. Прийняте рішення йшло всупереч 

трансатлантичному консенсусу про уникнення дублювання ресурсів і 

функцій, які виконував Північноатлантичний альянс, і зокрема 

Великобританія, виступила з різкою критикою цієї пропозиції [107, p. 11]. 

Надалі, все-таки вдалося досягти компромісу, ЄС зобов'язався не створювати 

самостійні військові штаби, а разом з НАТО утворити постійні координаційні 

структури, які б забезпечили підтримку планування операцій ЄС відповідно 

до угоди «Берлін плюс», підписаної у грудні 2003 року [218]. Так вже 

наступного року почалося створення національних і багатонаціональних 

тактичних груп ЄС, які стали основним напрямком ЄПБО. Ще через два роки 

було оголошено про повну боєздатність сили реагування НАТО, які здатні 

були виконувати завдання в будь-якій точці світу. Головна задача тепер 

полягала в тому, щоб сили реагування НАТО і тактичні групи ЄС не 

дублювали, а доповнювали один одного. Можна стверджувати, що 

оформлення координаційних структур ЄС – НАТО стало результатом не 
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тільки практичного досвіду, а й прямим наслідком політичної кризи 

всередині ЄС. 

       Незважаючи на винесені рішення, оборонний бюджет Німеччини 

залишався надзвичайно перевантаженим додатковими витратами у сфері 

кадрової політики та колишньої системи експлуатації, і значно заниженим в 

питаннях наукових досліджень, обладнання та проекції сили (перекидання 

військ) [149]. Попри те, що оборонний бюджет Франції виріс в період з 2002 

по 2004 р.р., держава, як і раніше відмовлялася від зайвих витрат на оборону. 

Але, принаймні, в одній галузі між Францією і Німеччиною залишалися 

розбіжності в думках, а саме в їх готовності застосувати силу. З 1999 року 

Франція та Німеччина були залучені у військові дії в Косово та Афганістані. 

Слід зауважити, що Франція володіє правом застосувати військову силу 

навіть без попередньої підготовки та переконання громадськості, якщо вона 

буде виправдана виконавчою владою, як загроза національним або ж 

міжнародним інтересам держави. Балканський досвід продемонстрував, що 

законодавче схвалення або навіть санкції ООН не є визначальними в даних 

питаннях. У Німеччині подібна ситуація склалася під час війни в Косово, 

коли військові дії були розпочаті без санкції Ради Безпеки ООН. 

        У країнах ЄС в 2003 році було проведено опитування громадської 

думки. Потрібно було уявити, що Іран застосував ядерну зброю. Рада 

Безпеки ООН, НАТО і уряд США прийняли рішення атакувати Іран, з метою 

змусити державу відмовитися від цього виду зброї. А саме питання було 

сформульовано наступним чином: «Підтримало б населення рішення 

французького та німецького урядів взяти участь у військових операціях чи 

ні?». Реакція французів була наступною: ООН отримала 56% голосів 

опитаних, НАТО – 54%, а США не підтримало 52%. У той час як німці дали 

потрійний негативну відповідь: 51%, 67% і 66% голосів відповідно. Отримані 

результати були схожі з цифрами, отриманими в Великобританії: 70% – 

ООН, 66% – НАТО, а на підтримку США виступив 51% британського 

населення, в черговий раз, продемонструвавши ставлення до свого 
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трансатлантичного партнера [241]. Хоча варто зазначити, що досліджувана 

галузь не повністю відображала специфіку французько-німецької позиції 

щодо застосування сили, а британці взагалі традиційно виступають виходячи 

з найрадикальніших позицій у даних питаннях. В цьому випадку прикладом 

може слугувати така нейтральна країна як Австрія, яка набагато більше ніж 

Німеччина стурбована можливістю застосування США військової сили на 

європейському континенті. Про це свідчить відмова Австрії надати НАТО 

право на політ над своєю територією під час повітряної війни в Косово. Хоча 

в стратегічному аспекті, рівень нейтралізма (політика неприєднання до 

блоків) по відношенню до політики США серед країн ЄС зростала. 

           У 2000-х рр. глобальна система міжнародних відносин і європейська як 

її підсистема, набули нових ознак під впливом глобальних суспільних 

процесів: кожен з них мав політичний вимір. До таких належать: глобалізація 

й формування глобального суспільства; посилення впливу інформаційних 

технологій і засобів комунікації; розмивання й обмеження державного 

суверенітету, зменшення автономності держав у міжнародній системі; 

мультилатералізм; розбудова міжнародної співпраці; посилення 

інституційного регулювання; нові глобальні виклики, з котрими чи, точніше, 

з усвідомленням котрих досі не стикалося людство [43, с. 202]. Тому у 

сформовані ситуації в сфері безпеки та оборони в рамках ЄС обговорювалося 

питання про те, що якщо відновлений фрацузько-німецький альянс більше не 

являє собою рушійну силу ЄС, то хто може зайняти його місце. Але як 

виявилося, висунення ефективної альтернативи і формування єдиної 

європейської системи безпеки є неможливим без розгляду цього питання 

крізь призму французько-німецьких стосунків.  

         Вже у вересні 2003 року в Берліні відбулася зустріч канцлера 

Г.Шредера, президента Ж. Ширака і прем'єр-міністра Т.Блера, де було 

прийнято рішення делегувати ЄС функцію військового планування та 

управління. Незважаючи на те, що ЄС отримував свободу дій у вельми 

маленькому обсязі, мета полягала в іншому – зробити можливим проведення 
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військових операцій без звернення до сил НАТО. Також до цього плану 

входило створення Європейської Оборонної Агенції. Таким чином, 12 грудня 

2003 року Рада Європи в Брюсселі ухвалила Загальноєвропейську Стратегію 

з безпеки. Стратегія вирівняла завдання оборонної політики держав-членів 

ЄС, і запропонувала власний еквівалент стратегії безпеки США. 

        З моменту публікації стратегії, вона розглядалася як центральний 

документ у сфері Європейської системи безпеки, де вперше була визначена 

роль ЄС, як глобального актора [140]. У документі робився акцент на 

монолітності інтересів країн ЄС. У звіті про реалізацію Європейської 

стратегії з безпеки, опублікованому в грудні 2008 року, було заявлено про те, 

що з 2003 року ЄС відіграє все більш важливу роль у врегулюванні 

конфліктів та кризових ситуацій, «спираючись на унікальний набір 

інструментів, ЄС вже робить свій внесок у світову безпеку». А також, ЄС 

ставив перед собою цілком конкретну мету «забезпечити безпеку людини, 

знизивши рівень бідності та майнової нерівності, заохочуючи до ефективного 

управління та дотримання прав людини, сприяючи розвиткові та усуненню 

справжніх причин конфліктів та небезпек» [222]. У цьому формулюванні, 

розуміння терміну «безпеки» безсумнівно, відносилось до одного з факторів 

«м'якої сили». Але, незважаючи на це, й Європейська стратегія з безпеки, й 

звіт з її реалізації містили в собі безліч суперечливих моментів, а зокрема, чи 

була дана стратегія результатом відсутності ресурсів, необхідних для 

реалізації більш скоординованого зовнішньополітичного курсу, або ж являла 

собою міцний консенсус держав-членів, який спирався на добре продуману 

загальну політику в галузі безпеки. Але головним залишалося питання про 

власні очікуваннях держав-членів ЄС від нової стратегії безпеки, про їх 

самоідентифікацію,  в якості регіональної сили, яка діє в своїх географічних 

рамках або претендує на розширення зони свого впливу. Концептуальні 

документи підкреслювали глобальність цілей об'єднання, натомість реальна 

зовнішня політика демонструвала свою виняткову зосередженість на Європі 

та сусідніх регіонах [155, p. 79]. 
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        ЄС сформулював свою стратегію з безпеки наступним чином: «Світ, 

розглядається, як такий, що забезпечує правосуддя та рівні можливості для 

кожного, і буде більш безпечним для Європейського Союзу та його 

громадян» [140]. З іншого боку, зовнішня політика та політика безпеки, які 

переважно зосереджені на інтересах окремих країн, можуть розставляти 

акценти на конкретних географічних зонах. Хоча, у розглянутий період 

популярності набували настрої скептиків щодо переважання регіонального 

підходу в галузі безпеки, особливо з урахуванням збільшеної загрози 

міжнародного тероризму. 

        Всі ці протиріччя і невирішені питання в Європейській Стратегії з 

безпеки і в наступному звіті щодо її реалізації, невідповідності між 

поставленими ЄС цілями і реальними можливостями, стали причиною того, 

що ЄС все ще не став самостійним гравцем в галузі безпеки та оборонної 

політики. Прийняття остаточного рішення в даних сферах залишалося 

індивідуальної прерогативою національних урядів держав-членів ЄС, а так 

званий «загальний курс політики безпеки» вироблявся шляхом 

координування інтересів кожної країни. 

       Не можна стверджувати, що успіхи і невдачі Європейської політики 

безпеки були наслідком відсутності інститутів щодо її втілення в структурі 

ЄС. Радше вони залежали від політичних рішень прийнятих державами, які 

на той момент входили в ЄС. Країни намагалися якомога довше зберігати за 

собою можливість свободи дій у сфері політики безпеки. Таким чином, 

Європейська Стратегія з безпеки стала відправною точкою в процесі 

усвідомлення проблеми самоідентифікації ЄС. Необхідно було зрозуміти, що 

являтиме собою Європейська спільнота в майбутньому: кооперативну 

структуру чи все-таки багатополярне об'єднання, яке так й залишиться 

регіональним гравцем або ж прийме на себе роль центру сили світового 

значення [192, p. 83]. 

        Європейська модель безпеки не виникала автоматично з необхідності 

відновити традиційний пріоритет німецько-французьких відносин. Це могло 
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статися тільки в разі, якщо європейські держави зробили б усвідомлену 

спробу розібратися в тих питаннях, які мали безпосереднє відношення до 

безпеки і обороні Європи. У період з початку 2000х р.р. можна було виділити 

три напрямки особливого значення для подального розвитку даної сфери: 

1) перегляд і оцінка загроз, а також відносини всередині Союзу. 

Терористичні атаки 11 березня 2004 року в Мадриді за кілька днів до виборів 

до Європарламенту продемонстрували, що Європа не менше ніж США, живе 

в тіні терористичного свавілля, включаючи можливість стихійного лиха 

пов'язаного із застосуванням зброї масового знищення. Але це так і не 

призвело до початку офіційного діалогу і не сприяло просуванню документа 

про Стратегію Європейської безпеки [140]; 

2) подібну рекомендацію було віднесено й до іншого аспекту –  узгодженість 

у сфері безпеки та союзницькі відносини США. Під час іракського кризи, 

Франція і Німеччина пручалися розв’язанню війни, сприяючи таким чином її 

трансформації в трансатлантичний конфлікт. Але враховуючи рівень 

супутньогозбитку, якби дана тенденція у взаємовідносинах з США 

збереглася, Париж і Берлін так чи інакше спробували відновити відносини з 

Вашингтоном. Однак, це більшою мірою були двосторонні і ситуативні, ніж 

координовані дії з боку Франції та Німеччини, як це було зазначено 

німецьким міністром закордонних справ Йошкою Фішером в його промові 

щодо проекту «Ініціатива Великого Близького Сходу» під час конференції з 

європейської безпеки в лютому 2004 року [173]. Після президентських 

виборів в США у 2004 році, послідовне і довгострокове бачення відновлених 

європейсько-американських партнерських відносин знову з'явилося на 

порядку денному, і зажадало від європейців сконцентрованого підходу в 

наступні місяці перед інавгурацією Джорджа Буша; 

3) забезпечення безпеки в Європі. Колективні зусилля в боротьбі проти 

масових терористичних атак були обмеженими. Відповідні правові 

процедури так і не стали частиною внутрішнього законодавства декількох 

країн ЄС. Навіть інцидент в Мадриді не зміг активізувати діяльність ЄС в 
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цьому напрямку, що викликало сумніви в можливості запобігання 

спільнотою навіть менш масштабних, наприклад, транскордонних нападів. 

Не допомогло навіть те, що Європейська Комісія запустила важливу 

програму з наукових досліджень та розробок у галузі внутрішньої безпеки, з 

метою сприяти функціональній сумісності відповідних механізмів кризового 

врегулювання на місцевому, регіональному та загальноєвропейському рівнях 

[128].  

         Жодні з вищезгаданих ініціатив у сфері європейської безпеки і оборони 

не призвели до повернення до старої французько-німецької моделі стосунків. 

Насправді, запропоновані проекти були спрямовані лише на заміну старої 

моделі новою, із зміщеними акцентами та модифікованою концепцією. По-

перше, саме поняття «європейської системи безпеки і оборони» повинно було 

бути розширено до рівня загальноєвропейської безпеки. Для того, щоб 

досягти цієї мети, потрібно було використовувати досвід успішних проектів 

Франції та Німеччини у сфері оборони в 90-і роки (Єврокорпус), а також 

пропозиції країн-однодумців в ЄС, що виступали з ініціативою конкретних 

програм (координація діяльності структур з цивільної оборони ), які через 

деякий час могли б збільшити рівень співпраці і темп формування єдиної 

політики безпеки. Але для цього необхідно було подолати існуючі 

розбіжності в галузі військової оборони, яка як і раніше залишалася сферою 

відповідальності національних урядів, натомість будь-якого роду 

міждержавні зобов'язання, втягнули б у цей процес, окрім центральних 

урядів, ще й місцеву владу, громадські організації та приватні компанії. 

          По-друге, беручи до уваги чисельність держав-членів ЄС, вироблення 

загальної політики безпеки та оборони повинно було проходити не тільки з 

урахуванням позицій Франції та Німеччини, а й мати більш широкий формат. 

Таким чином, незабаром після завершення війни в Іраку, з нагоди першого 

саміту, в якому взяли участь Т. Блер, Ж. Ширак і Г. Шредер, 20 вересня 

2003р. було утворено вельми крихке об'єднання – французько-німецько-

британський трикутник. Кілька років спільної роботи, пішло на те, щоб 
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консолідувати і зробити співпрацю цих країн дійсно ефективною. Так званий 

«трикутник» приніс користь кожному з його учасників: Великобританія 

набула іміджу прихильника загальноєвропейської ідеї, а також допомогла 

Німеччині та Франції зміцнити їхні трансатлантичні позиції. Трикутник 

дійсно об'єднав три держави, витрати яких в оборонній сфері становили на 

той момент більше 50% оборонного бюджету ЄС. Незважаючи на це, 

держави як і раніше не поділяли позиції один одного з питань союзницьких 

відносин, витрат на оборону та готовності застосування сили. Але, тим не 

менш, трикутник був «ретранслятором«» французько-німецької моделі 

відносин.  

        Однак діяльність трикутника була обмежена двома факторами. По-

перше, він не включав жодної з нових держав, які стали членами 

європейської спільноти внаслідок найбільшого розширення ЄС у травні 2004 

року. Хоча їхнє географічне розташування, розмір, кількість населення, роль 

у сфері оборони і безпеки були набагато важливішими, ніж пов'язані з їх 

вступом до ЄС додаткові витрати на забезпечення безпеки цих країн. Так, 

наприклад, навіть тимчасове виключення з внутрішньої архітектури безпеки 

ЄС такої країни як Польща і ослаблення зв'язків у рамках «Веймарського 

трикутника» було вкрай небажаним. По-друге, до складу французько-

німецько-британського трикутника входили лише держави, що володіють 

потужною оборонної промисловою базою. В результаті, їхні інтереси як 

виробників зброї відрізнялися від інтересів тих європейських країн, які були 

споживачами їхньої продукції. В цілому, якщо представити повний спектр 

розбіжностей між державами-членами ЄС, то можна розглядати їх під кутом 

конфлікту інтересів між країнами-імпортерами товарів і послуг, і тими, хто 

виступав у ролі їх покупців [185]. 

          Слід також зауважити, що розширення ЄС на «Схід» в 2004 році дещо 

сповільнило інтеграційні процеси в галузі загальної оборонної політики та 

політики безпеки ЄС. Це було пов'язано з посиленням поліцентричності 

всередині європейської спільноти, а також орієнтацією багатьох його держав 
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- членів в питаннях забезпечення безпеки на США (Польща, Чехія, Румунія, 

Литва, Латвія). 

       На відмінність у мотивації зовнішньополітичної стратегії «старих» і 

«нових» держав-членів як додаткового фактора потенційної нестабільності 

посилався А.Тевдой-Бурмулі, доцент кафедри європейської інтеграції в МГУ 

ім. М.В. Ломоносова: «Якщо пріоритети зовнішньої політики «старих» 

європейців давно визначаються постмодерністським глобалізаційним 

контекстом і підпорядковані логіці багатостороннього співробітництва та 

примату міжнародного права, то молоді демократії ЦСЄ, очевидно в рамках 

традиційної (реалполітічної) парадигми «балансу сил», шукають по той бік 

Атлантики якусь противагу все більш потужному впливу Брюсселя» [88, c. 

34]. 

        У цих умовах особливо важливо було продемонструвати новим 

державам-членам, що переорієнтація на своїх європейських союзників для 

створення ефективної системи безпеки, насамперед, вигідна їм самим. 

Членство в ЄС відкрило перед ними можливість взаємодіяти зі «старою 

Європою» на рівноправних умовах. Тепер все залежало від готовності 

європейських країн співпрацювати, виступати з новими ініціативами в галузі 

оборони й йти на компроміси. В іншому випадку, зберігалася загроза розколу 

всередині ЄС по лінії, так званих «сильних» і «слабких» у військовому сенсі 

держав.  

 

 

           3.2. Стратегічна складова політики безпеки Франції 

           Основною метою Франції в рамках ЄС було його перетворення на 

ефективного міжнародного актора, який здатний самостійно формувати та 

підтримувати європейську систему безпеки. Також в її завдання входило 

забезпечити ЄС військовим спорядженням, створити необхідні інститути 

влади, а також виробити стратегію подальшого розвитку європейської 

безпекової політики. У цьому контексті слід згадати про Тервюренську 
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декларацію на саміті голів держав і урядів у Франції, Німеччині, Бельгії та 

Люксембургу з питань європейської безпеки в квітні 2003 році. У 

вищезгаданому документі Франція позначила свої ключові цілі щодо 

Європейської оборонної політики та політики безпеки, багато з яких вже 

реалізовані. 

        З метою надати новий імпульс для втілення Європейської оборонної 

політики та політики безпеки, було затверджено такі принципи: 1) 

встановлення більш тісного співробітництва в галузі безпеки, що об’єднує  

всіх держав-членів ЄС спільними зобов'язаннями; 2) переформулювання 

Петерсберзьких завдань; 3) створення Європейської Агенції з розвитку та 

посилення обороноздатності; 4) прийняття концепції Європейського 

оборонного союзу. 

      Таким чином, Франція підштовхнула до заснування структур 

європейської оборонної політики і політики безпеки, що діють на постійній 

основі. Разом з Великобританією, Франція наполягла на поділі військових і 

цивільних частин, замість створення єдиної установи. Структура 

майбутнього органу повністю мала відображати цей поділ:  Комітет з 

громадянських аспектів врегулювання криз та Військовий комітет, обидва 

виконують допоміжні функції вищого органу влади – Політичного комітету 

та комітету з безпеки. 

        З метою подальшого розвитку інтегрованих структур та передачі 

загальних інструментів в розпорядження ЄС, Франція спільно з Німеччиною 

запропонували внести кілька змін до засад договору ЄС. Вони припускали 

створення посади Європейського міністра закордонних справ і реалізацію 

концепції «структурованої постійної співпраці». Це повинно було дозволити 

державам-членам ЄС тісніше співпрацювати в рамках Європейської політики 

безпеки та оборонної політики. Але слід зазначити, що Франція не вітала 

пропозиції про посилення парламентського контролю над ЄПБО й 

збільшення ролі Європейської комісії. Всі ці пункти розглядалися як 

порушення національного суверенітету.  
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         В цілому, слід зазначити, що Франції, разом з Німеччиною та 

Великобританією у 2003 році вдалося реалізували свої зусилля в цій царині 

за допомогою Європейської стратегії безпеки. Французькі політичні лідери 

розглядали її як засіб просування позицій своєї держави в ЄС. Проте такі 

ключові складові Європейської стратегії  безпеки, як прийняття важливих 

рішень на основі багатосторонніх переговорів, а не в односторонньому 

порядку, подовжували захищатися французьким урядом під час іракської 

кризи. 

          Для Європейської стратегії  безпеки мав величезне значення розвиток 

стратегічного бачення зовнішньої політики ЄС, перегляду трансатлантичних 

відносин та ведення діалогу з США на умовах Європи. Європейська 

безпекова  система робила акцент на стратегічному партнерстві з США, яке з 

французької точки зору повинно було бути «ефективним і збалансованим». І 

нарешті, для створення Європейської стратегії безпеки необхідно було 

зміцнити військовий потенціал і виробити більш конкретний підхід у 

питаннях застосування сили. Позиція Франції підштовхнули ЄС до 

досягнення певної автономії і військовому вимірі у відносинах з США і 

НАТО. Більше того, Франція розглядала ЄС в якості «глобального актора», 

який закликає до взяяття зобов'язань по всьому світу. Фактично, європейська 

система безпеки надала Франції можливість розвинути розуміння ведення 

політики, заснованої на військовій могутності в тих державах-членах ЄС, де 

цьому чинили опір. 

       Таким чином, Європейська стратегія безпеки скоріше була політичною 

заявою, ніж конкретним планом дій, а також сприяла розвитку стратегії ЄС у 

її регіональних та секторальних напрямах. Франція традиційно є одним з 

основних постачальників військового контингенту для операцій ЄС, 

відсилаючи французьких військових з метою поповнення бойових груп і 

створення штаб-квартир для проведення автономних кампаній ЄС [233].  
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        Більше того, проявляючи таку активність, Франція прагнула розпочати 

нові ініціативи на рівні ЄС («Бойове управління і контроль») [217, p. 90], а 

також продемонстрували сильний французький вплив на процес розвитку 

військових можливостей ЄС. Так, ще в 1999 році Франція разом з 

Великобританією визначили Гельсінські першочергові цілі. ЄС був 

націлений  за 60 днів створити загони, які б складалися із комбінованих сил 

ЄС та діяли протягом року [153].  Також в 2003 році концепція формування 

бойових груп повинна була  допомогти пристосувати військові можливості 

ЄС до мінливої ситуації в європейській системі безпеки [199]. Ці зусилля 

були спрямовані на рівномірне розподілення відповідальності за проведення 

операцій високої інтенсивності серед держав-членів ЄС. Крім того, проект з 

формування бойових груп Франція використовувала для залучення 

Сполученого Королівства до процесів європейської кооперації в галузі 

безпеки.  

         Ключова ідея Франції полягала у підвищенні ролі Європейської 

політики оборони та безпеки, підсиливши її спеціальними органами ЄС з 

питань контролю та командування, а також заснувавши штаб-квартиру. В 

наслідок вищенаведеного, Франція виступила з проектом створення постійно 

діючих військових структур ЄС для здійснення автономних операцій. Цей 

крок був сприйнятий Великобританією як непотрібне дублювання функцій 

НАТО. Але після тривалих переговорів, було досягнуто спільну французько-

німецько-британську угоду, спираючись на яку, в грудні 2003 року було 

організовано військово-цивільний підрозділ у складі військового штабу ЄС 

та Оперативний центр з технічної підтримки з метою покращення 

можливостей ЄС в сфері планування. Натомість було створено спільний ЄС / 

НАТО зв'язний підрозділ в рамках військового формування SHAPE (Штаб 

Об'єднаних Збройних Сил НАТО в Європі). 

      З метою ліквідування розриву між військовими і цивільними 

поліцейськими силами, Франція взяла участь у формуванні Європейських 

жандармських сил разом з Нідерландами, Іспанією Італією та Португалією. 
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Таким чином, Європейські оборонні сили повністю перебували в 

розпорядженні ЄС, але застосовувалися у виняткових ситуаціях [131, p. 811]. 

         Також Франція постійно закликала до вдосконалення військового 

спорядження ЄС, хоча її всеосяжна політика щодо співпраці з питань 

озброєння союзу була дещо суперечливою. Французькі лідери розуміли 

необхідність співпраці в цій галузі, але продовжували наполягати на 

національній автономії. Подібні настрої підштовхнули Францію до участі в 

проекті зі створення Рамкової угоди з реструктуризації європейської 

оборонної промисловості. Пізніше, Франція сприяла початку роботи 

Європейської оборонної агенції (2004 р.), в якості першої установи, яка 

розробляла європейську політику озброєння. Агенція повинна була 

забезпечити конкурентоспроможність європейських кампаній з вироблення 

зброї, а також  використання передових технологій. Більше того, Франція 

очікувала, що Європейська оборонна агенція та створення європейського 

оборонного ринку дозволить захиститися від превалювання там оборонної 

продукції США. Фактично, не зважаючи на спроби інтенсифікувати 

співпрацю, Франція застосувала протекціоністські заходи з метою захистити 

свою військову промисловість. Держава на той момент була основним 

власником французьких об'єктів військової промисловості і зберігала в 

декількох фірмах (навіть там, де були зроблені перші кроки з приватизації) 

меншість, що могла заблокувати прийняття будь-яких рішень. Це дозволило 

урядові не тільки здійснювати політичний контроль, але й фінансову 

підтримку кампаній, таким чином, порушуючи закони ринкової економіки. 

Подібна боротьба за збереження державних підприємств, прихильність до 

важелів державного контролю і є головним бар'єром для європейського 

ринку. Франція заблокувала ідею кооперативного постачання обладнання 

через неналежне інвестування у французькі компанії. 

        Роль Франції у питаннях організації місій ЄС також була важливою. 

Французи становили основу першої місії ЄС: операція «Конкордія»  в 

Македонії та першої самостійної операції «Артеміс» в Демократичній 
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республіці Конго (2003 р.). Це давало можливість Франції впливати на 

формування майбутніх місій ЄС. Підозри викликало те, що всі місії за участю 

французького контингенту, здійснювалися лише в тих регіонах, які 

представляли стратегічний інтерес для самої Франції. Отже, потрібно 

відзначити успіх політики Франції, позаяк їй вдалося залучити всі держави 

ЄС в процес реалізації своїх національних інтересів. Франція воліла брати 

безпосередню участь тільки в тих місіях, де лідерство країни було 

забезпечено, якщо ж ні, то Франція намагалася взяти керівництво  над місією 

в свої руки, як це було під час місії на березі Слонової Кістки в 2005 році 

(операція «Лікорн«») [106, p. 19]. Крім того, Франція сумнівалася в тому, що 

цивільні операції повинні кількісно переважати, і наполягала на необхідності 

спиратися ЄС більше на військовий аспект. Посилаючись на те, що ЄС хотів 

грати більш важливу роль у глобальній системі безпеки, то демонстрація 

його здатності самостійно проводити силові операції була вирішальною. У 

цьому випадку, зусилля Франції не можна було трактувати, як спробу 

держави позначити свої сфери впливу, бо вони насправді сприяли 

закріпленню міжнародної присутності ЄС у різних регіонах світу. 

      В якості ще одного досягнення французької дипломатії, слід відзначити 

те, що країні вдалося змусити ЄС рахуватися зі своїми поглядами на те як та 

в якому напрямі надалі повинна розвиватися Європейська оборонна політика 

та політика безпеки. Бажання Франції взяти на себе відповідальність за 

проведення ЄС військових операцій без підтримки НАТО, стало 

підтвердженням її лідерських амбіцій. Подібна лінія поведінки позитивно 

позначалася на міжнародному іміджі Франції, й дозволила їй здійснювати 

перманентний вплив на процес європейської інтеграції [237] у цій галузі. Але 

французькі погляди на ЄПБО поділяли далеко не всі держави-члени ЄС, 

звинувачуючи країну в зайвому тиску і просуванні своїх власних інтересів, 

під прикриттям захисту загальноєвропейської ідеї. 

       Тим не менше, Франція все ж воліла діяти в рамках багатонаціональної, 

міжурядової структури, яка надавало можливість зробити свою національну 
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політику більш ефективною. Проте наймасштабніше розширення ЄС, яке 

відбулося в 2004 році, значно ускладнило цей процес через наявність різних 

підходів у «старих» і «нових» членів спільноти щодо того, якою має бути 

Європейська політика безпеки і оборони. У остаточному рахунку, Франція 

досягла окремих цілей в просуванні власних інтересів завдяки ЄПБО. Але з 

іншого боку, така політична лінія призвела до необхідності пошуку 

компромісів та покладання загальної відповідальності за результати ЄПБО, 

яку Франція повинна була тепер розділяти з іншими державами ЄС. Відмова 

від компромісних рішень і наполягання на незалежності оборонних сил ЄС 

могла призвести до значного гальмування розвитку ЄПБО. Розуміючи це, 

французи час від часу відходять від свого традиційного ідеологічного 

підходу. Наприклад, як в ситуації коли Франція вимагала введення 

державного контролю над обсягами військової промисловості, аргументуючи 

це самостійністю європейського оборонного сектора. Таким чином, Франція 

зіткнулася з проблемою вибору між довгостроковими політичними цілями і 

більш прагматичними політичними підходами до ЄПБО. Сьогодні, можна 

сказати, що Франції довелося частково пожертвувати своїми амбітними 

планами і претензіями на лідерство та піти на поступки, щоб не допустити 

чергової кризи в галузі ЄПБО.  

         Під час французького президентства в ЄС у 2008 році, в Ніколя Саркозі 

була можливість дати новий поштовх розвитку Європейської оборонної 

політики та політики безпеки. Франція запропонувала провести кілька 

реформ, як на національному, так і на загальноєвропейському рівнях. Ці ідеї 

було викладено в Конституційній угоді ЄС, де Франція закликала до 

прийняття кроків щодо забезпечення більш ефективної співпраці між різними 

інституційними структурами ЄС [154]. Франція запропонувала об'єднати 

департаменти зовнішньої політики Європейської Ради та Комісії в єдиний 

орган, знизити роль президентства, що функціонує за принципом ротації та 

делегувати більшу кількість повноважень кадровим ресурсам. 

Представницьку функцію ЄС у зовнішньополітичних питаннях необхідно 
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було передати відповідному комісарові, а зобов'язання держав-членів ЄС в 

області ЄПБО суттєво збільшити. Держави, які не брали участі в ключових 

операціях, могли займатися формуванням стратегій регіонального або 

секторального залучення. Національні уряди повинні були визначити їхні 

специфічні оборонні потреби, які ґрунтувалися на оцінці загроз ЄС, а також 

з’ясувати рівень їх участі в місіях ЄС та внесок в них [138, p. 292]. Всі ці 

пропозиції не передбачали обов'язкового внесення змін у вже існуючі 

договори з ЄПБО, а радше були спрямовані на те, щоб підвищити 

ефективність ЄПБО, паралельно демонструючи лідерство Франції. 

        Досліджуючи розвиток європейської політики безпеки, та оцінюючи 

роль Франції в цьому процесі, слід згадати про відносини держави з НАТО у 

відповідний період. Проведення спільної політики в галузі безпеки і оборони 

було включено до порядку денного під час головування Франції, як один з 

основних пунктів. Ніколя Саркозі відмовився від традиційної голлісткой 

позиції, визнавши, що подальший розвиток Європейського оборонного союзу 

не суперечить членству в НАТО. Франція прагнула переглянути стратегію 

безпеки Європи та створити постійний орган для командування і планування 

військових операцій, сформувати для Євросоюзу нову перспективу в галузі 

управління міжнародними конфліктами [246]. 

        Н. Саркозі, головуючи в ЄС, поставив  на меті повернути Франції 

ініціативу в справі європейської оборонної політики та політики безпеки. 

Пріоритетними напрямками в цій галузі стали такі питання, як розгляд 

оборонної стратегії майбутнього і перетворення Євросоюзу на лідера з 

роззброєння та боротьби з поширенням тероризму. Мета здійснення цих 

заходів полягала в тому, щоб досягти спільного розуміння загроз і небезпек, 

актуалізації стратегії європейської безпеки на основі колективних зобов'язань 

взятих в 2003 році. А також потрібно було враховувати значення стратегії та 

економічної ситуації для реконструкції промислового фундаменту і 

поновлення військових технологій, а також зміцнення партнерства з НАТО і 

ООН [5]. Цей підхід охоплював всі сфери ЄПБО, від політики проведення 
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гуманітарних операцій, до питань, вирішення яких вимагало застосування 

військової сили. 

       Ніколя Саркозі визначив курс на повернення Франції у військові 

структури НАТО, тим самим використовуючи це зближення для розвитку 

оборонного потенціалу Європи всередині організації. Заручившись 

підтримкою такого важливого союзника, як США, французи розраховували 

підтвердити свій статус міжнародного актора не тільки в Європі , а й в інших 

стратегічно важливих для них регіонах світу. Ще під час своєї подорожі до 

США у вересні 2006 року, він висловився за початок нової ери в 

трансатлантичних відносинах та заявив, що неможливо уявити 

самоідентифікацію Європи в протиставленні США [148]. Франція спробувала 

замінити Великобританію в ролі головного союзника СШАна континенті, 

очоливши проатлантичні течії та пішовши на зближення з проатлантично 

налаштованими державами Центральної та Східної Європи, такими як 

Польща, Угорщина, Чехія і держави Балтії. Необхідно зауважити, що завдяки 

інтенсивному діалогу з США, Франція прагнула позначити свої основні 

зовнішньополітичні цілі, ототожнюючи їх із завданнями ЄС. 

        Після того, як у квітні 2009 року Франція офіційно відновила свою 

участь у військовому командуванні НАТО, вона взяла на себе зобов'язання 

забезпечити стратегічне партнерство по обидві сторони Атлантики. 

Колективна оборона залишалася наріжним каменем альянсу. Франція була 

переконана, що сильний і ефективний Альянс служить її інтересам та 

інтересам Європи. В «Білій книзі», опублікованій в 2008 році 

підкреслювалося, що НАТО і Європейський Союз не конкурують – тепер це 

два союзи, що доповнюють один одного. Прагматична та тісна співпраця між 

цими двома організаціями –  важлива мета для Франції. Тому вона має намір 

виконувати відведну їй роль і в тій, і в іншій організаціях для гарантії 

національної безпеки [240]. 

         Франція розглядала політику безпеки і спільної оборони не як самоціль, 

а як інструмент для досягнення єдиної мети. Імпульс інтеграції на 
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військовому рівні повинен був надходити від найбільш поважного 

європейського політичного інституту – Європейської Ради. У зв'язку з цим 

Франція виступила з пропозицією створити «Білу книгу Європейського 

союзу», яка б чітко сформулювала стратегічні цілі та інтереси Союзу і 

посприяла б будівництву більш стійкого міжнародного порядку. У доктрині 

мало йтися про необхідність стабілізації «європейського сусідства», яке є 

серйозною проблемою безпеки для всіх країн-членів Союзу. Розвиток 

європейського ринку озброєнь та зміцнення виробничої і технологічної бази 

європейської оборони у військовій промисловості, також входили в коло 

стратегічних пріоритетів Франції. Стокгольмська програма 2010–2014 р.р. і 

Стратегія внутрішньої безпеки, прийняті Європейською Радою, дозволили 

розробити комплексний підхід до основних питань внутрішньої безпеки, 

який визнавав спадкоємність між внутрішньою і зовнішньою безпекою та 

підтвердив солідарність між державами-членами.  

        В цьому контексті наголошується на важливості відносин Франції з 

Великобританією та Німеччиною. Так в 2010 році між Францією та 

Великобританією була на підписана угода про об'єднання зусиль двох країн в 

процесі розробки та випробування ядерної зброї. Згідно з  документм 

Франція і Британія мали створять єдиний експедиційний корпус для 

проведення операцій в різних куточках земної кулі. Співпрація видавалсь 

взаємовигідною, адже на той час обидві держави перебували в схожому 

економічному становищі і мали намір скоротити військові витрати (Франція 

на той момент вже відмовилася від будівництва другого авіаносця, а Британія 

планувала урізати військовий бюджет на 8%) [87].  

        Проводячи політику зближення, французи прагнули балансувати між 

двома своїми стратегічними партнерами і одночасно історичними 

супротивниками – Німеччиною та Англією. Бажання Франції «оживити» 

франко-німецькі відносини в галузі оборони зіткнулося з несприятливим  

загальноєвропейським становищем, зокрема фінансова криза та різні підходи 

щодо боротьби з нею. Незважаючи на те, що Німеччина і Франція в червні 
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2012 року підписали Декларацію про наміри зі спільної роботи в галузі 

озброєнь і координації закупівель зброї, все ще виникали сумніви про 

наявність реального бажання в Берліні співпрацювати. 

         В рамках Європейського Союзу, у Франції є вибір: продовжувати 

покладатися на час, щоб створити спільне стратегічне бачення європейської 

оборони спільно зі своїми партнерами в довгостроковій перспективі, або 

прояснити ситуацію зараз, як з найбільшими країнами-учасницями, так і 

врахувати переваги «малих» держав щодо майбутнього СЗПБ. У будь-якому 

випадку Франції необхідно сфокусувати свою увагу на конкретних 

завданнях. 

         У 2012 році у Франції пройшли чергові президентські вибори, перемогу 

на яких здобув соціаліст Франсуа Олланд. Після його приходу до влади 

євроскептики пророкували охолодження відносин між офіційним Берліном і 

Парижем, оскільки під час передвиборчих перегонів А.Меркель віддавала 

явну перевагу Н.Саркозі. Але дуже скоро стало зрозуміло, що Ф.Олланд так, 

як й його попередник, в якості свого зовнішньополітичного пріоритету 

визначив франко-німецький союз. У своєму новорічному зверненні до 

французів в 2013 році, президент зробив акцент на спільній з Німеччиною 

відповідальності в оборонній сфері, а також, зазначив що «тісна співпраця та 

узгодженість між канцлером, мною і нашими міністрами щодо всіх важливих 

тем, повинні створити німецько-французьку динаміку для Європи» [48]. 

       Можна з упевненістю сказати, що оборонна політика Ф.Олланда також 

рухадася по курсу, запропонованому Н.Саркозі. Нова «Біла книга» Франції 

була опублікована 29 квітня 2013, реальних змін в попередню військову 

доктрину не внесла. Оборонний бюджет Франції в 2013 році залишився 

таким же, як і в 2012р., А от кількість військовослужбовців продовжувала 

скорочуватися. В якості загроз в «Білій книзі» від 2013 року були визначені 

тероризм, кіберзагрози, торгівля людьми, захист науково-технічного 

потенціалу країни, боротьба з розповсюдженням зброї і наркотиків, що 

значною мірою збігалося з аналогічним документом від 2008 року. «Біла 
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книга» 2013 року зберігала основні поняття «Білої книги» 2008 року, 

фокусуючись на трьох пріоритетах французької оборонної стратегії: захист, 

стримування та реагування. У ній описувалися засоби профілактики від криз 

на національній території, а також загальний підхід до управління 

зовнішніми кризами [7]. 

            Особливий інтерес викликає той факт, що Ф. Олланд одночасно 

сприяючи розвитку СЗБО, виступав як прихильник зміцнення двосторонньої 

кооперації в галузі європейської безпеки в рамках ЄС. Ф. Олланд закликав до 

того, щоб оборонна політика Європи спиралася на три елементи: 1) 

поглиблене французько-британське і французько-німецьке співробітництво, а 

також побудову стабільних відносин з такими країнами як Бельгія, Італія, 

Іспанія та Польща; 2) раціональне використання національних армій; 3) 

консолідація технологічної та промислової бази Європи [175, p. 727]. 

Подібне розподілення пріоритетів свідчить про те, що формат «Веймарського 

трикутника» вписувався в оборонну концепцію Франції, створюючи ідеальну 

платформу для співробітництва Німеччини, Польщі та Франції в сфері 

забезпечення військової безпеки та оборони всього ЄС. 

         Отже, у сучасному світі Франція позиціонує себе як лідер та піонер 

європейських інтеграційних процесів. А розвиток сфери європейської 

безпеки і оборони у майбутньому розглядається французькими політиками в 

трьох перспективах, по-перше, в контексті інтересів їхньої держави, по-

друге, ЄС в цілому, а також як невід'ємна складова встановлення 

багатополярного світового устрою. 

 

   

          3.3. Німецьке бачення європейської політики безпеки та оборони 

          Сьогодні Німеччина є однією з найбільш економічно розвинених і 

потужних держав у Європі, яка має значний політичний вплив на 

міжнародній арені. В свою чергу ці два чинники суттєво відбиваються на 

сучасній зовнішній політиці та політиці безпеки країни. Через непросту 
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історію Німеччини в ХХ столітті, в німецькому суспільстві сформувалася 

особлива «культура безпеки». Після завершення Другої світової війни ФРН 

поставила на меті не тільки прогарантувати безпеку своєї держави, що було 

виконано за безпосередньої допомоги США, Великобританії та Франції, але і 

врегулювати існуючі розбіжності зі своїми сусідами. 

      Встановлені пріоритети, поклали початок для реалізації стратегії Конрада 

Аденауера під назвою «Westbindung», яка полягала у всеохоплюючій 

інтеграції Німеччини в західноєвропейське співтовариство. Цей аспект мав 

першорядну важливість для виживання Західної Німеччини. Відразу як ці 

пріоритети були затверджені, лідери ФРН висловили своє бажання про 

об'єднання двох Німеччини [113, p. 102]. 

      Надалі, складовою зовнішньої політики Західної Німеччини був 

постійний пошук партнерів і союзників, жорстке ухилення від політики 

національного аутсайдера (nationale Alleingänge) і національних ініціатив, без 

проведення попередніх ретельних консультацій. Багатосторонній підхід та 

характерні для нього передбачуваність і спадкоємність, стали і є на 

сьогоднішній день однією з визначальних рис німецької зовнішньої політики 

[115]. 

      Незабаром після падіння Берлінської стіни і розпаду СРСР ситуація в 

галузі європейської безпеки істотно змінилася. Дві німецьких держави знову 

возз'єдналися, а комуністична загроза зникла. Німеччина вперше за свою 

історію опинилася в оточенні союзників. Європа зіткнулася з усвідомленням 

того, що глобальна війна більше не загрожує світу, але саме регіональні 

війни і конфлікти будуть надалі визначати міжнародний порядок денний з 

питань безпеки. Вітм ще одним важливим завданням став перегляд і самої 

системи європейської безпеки з метою надання адекватної і ефективної 

відповіді на нові виклики. 

        Після об'єднання Німеччини, Франція і Польща та інші європейські 

країни достатньо обережно ставилися до появи потенційно сильного 

суверенного гравця. Тому адміністрація Гельмута Коля пообіцяла, що ФРН 
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буде послідовно продовжувати розпочатий раніше зовнішньополітичний 

курс і це «означало подальшу роботу по дотриманню свобод та миру, що 

ґрунтуються на верховенстві права та процвітанні людства». На думку 

Хельги Хавтендорн, почесного професора політології і міжнародних 

відносин Вільного Університету Берліна: «Гасло Німеччини в зовнішній 

політиці стало антитезою класичної політики з позиції сили» [159, p.7]. 

        Але вже 1996 професор політичних наук в Університеті у Франкфурті-

на-Майні - Гюнтер Хельман зазначив, що Німеччина, слідуватиме стратегії 

«всупереч Заходу». Вона полягала в гарантії безпеки в Центральній і Східній 

Європі. ФРН реалізовувала цю стратегію в 90-х роках, роблячи акцент на 

подальшому поглибленні та розширенні інститутів на багатонаціональній 

основі [161, p. 26]. У цьому відношенні погляди політичної еліти Німеччини 

наблизилися до французько-британської позиції. Адже Париж і Лондон на 

той момент відмовлялися від інтеграції на наднаціональному рівні в галузі 

європейської безпеки та оборонної політики [228, s. 41].  

     У першій половині 90-х років Конституційний суд Німеччини позначив 

можливість участі німецьких збройних сил у військових кампаніях 

закордоном при виконанні наступних умов:  

      1) отримання таких повноважень від парламенту ФРН;  

      2) відповідність  міжнародному праву;  

      3) використання сили з гуманітарних причин;  

      4) участь у багатонаціональній коаліції [197, p. 68].  

      Слід зазначити, що після кількох десятиліть імпорту безпеки і 

перебування під ядерною парасолькою США, німецька політика безпеки і 

оборони переключилася на експорт безпеки в рамках Петерсберзьких 

завдань. 

      Друга половина 90-х років була плідною і дуже важливою для розвитку 

ЄПБО. У грудні 1998 року Великобританія і Франція опублікували 

декларацію в Сен-Мало, а Німеччина очолила ЄС у першому півріччі 1999 р. 

Чільні позиції зайняв міністр закордонних справ Йошка Фішер і 
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сформулював ключові пропозиції з питань Європейської стратегії оборонної 

політики, яка наділила держави-члени ЄС новими повноваженнями в галузі 

зовнішньої політики. Європейська стратегія оборонної політики надала 

Німеччині можливість активно брати участь у процесі прийняття рішень в 

рамках ЄС ще до внесення пропозиції про використання німецьких військ до 

Бундестагу. Підхід Європейської стратегії полягав в ефективному 

вибудовуванні багатосторонніх відносин з доступом до пового спектру 

інструментів необхідних для врегулювання криз та запобігання конфліктів, 

та був націленим на відображення загроз і повністю відповідав стратегічним 

завданням Німеччини [140]. 

       Німецька 2003 Defense Policy Guidelines, також як і Європейська 

стратегія безпеки 2003 року, визначила тероризм, розповсюдження зброї 

масового знищення, утворення держав, що не відбулися, регіональні 

конфлікти, організовану злочинність, в якості головних загроз системі 

безпеки ЄС. Але, незважаючи на це, сама ситуація у сфері безпеки навколо 

ФРН істотно покращилася з моменту розпаду СРСР в 1991 році [245]. У Білій 

книзі Німеччини 2006 були позначені такі додаткові загрози як міграція, 

енергетична безпека, епідемії та пандемії, а також піратство. Більшість з цих 

загроз пізніше були відображені в Звіті про реалізацію Стратегії європейської 

безпеки в 2008 році. В якості кризових регіонів були перелічені Близький 

Схід, Азія і Африка. 

         Біла Книга Німеччини визначала широке коло інтересів і цілей в галузі 

безпеки, згаданих не тільки в Європейській стратегії безпеки, але і в 

преамбулі Договору про Європейський Союз. Зокрема, забезпечення 

справедливості і свобод, демократії, безпеки і процвітання для громадян 

Німеччини; гарантія суверенітету і цілісності історії Німеччини; запобігання 

та контроль над регіональними кризами, які можуть вплинути на безпеку 

Німеччини; боротьба з глобальними загрозами, насамперед з міжнародним 

тероризмом і розповсюдженням зброї масового знищення; дотримання прав 

людини і зміцнення міжнародного порядку на основі міжнародного права 
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[246].  Додатково Біла книга 2006 охопила і кілька специфічних цілей: а) тісні 

і довірчі відносини з США; б) стабільність в зоні ЄС; в) просування політики 

добросусідства ЄС, спрямованої на держави, що знаходяться в Східній 

Європі, Південному Кавказі, Центральної Азії та Середземному регіоні; г) 

довгострокове партнерство з Росією [174, s. 23]. 

         Біла книга Німеччини та Європейська стратегія безпеки, обидві робили 

акцент на вирішенні арабо-ізраїльського конфлікту, як стратегічного 

пріоритету для Європи та можливості подальшого подолання інших проблем, 

що існують в регіоні Близького Сходу. Також серед суміжних завдань 

перераховуються запобігання загрозам та вибудовування системи безпеки в 

сусідніх регіонах, міжнародний порядок і ефективний мультилатералізм. 

Таким чином, порівнюючи Білу книгу Німеччини від 2006 року з ЄСБ від 

2003 року, можна стверджувати, що інтереси держави практично повністю 

співпадали з європейським порядком денним, почасти доповнюючи його, а 

німецькі політики  в свою чергу не розділяли поняття німецької та 

загальноєвропейської політики безпеки. 

          Німецька зовнішня політика самостримання і ведення діалогу за 

допомогою міжнародних інститутів з часів Другої світової війни призвели до 

того, що в ХХI столітті Німеччині було важко визначити власні пріоритетні 

та стратегічні завдання. Професор Боннського Інституту політичних наук і 

соціологіі – Крістіан Хек зауважив, що Берліну необхідно розвивати свою 

стратегію зовнішньої політики, зміцнюючи компонент, який стосується 

безпеки і оборони, відображаючи як національні інтереси Німеччини, так і 

роблячи внесок у збереження стабільності в світі [158, p. 5]. 

        Німеччина є однією з найбільших торгових держав у світі, яка істотно 

залежить від імпорту сировини та енергоресурсів. Таким чином, про 

гарантувати  безпеку своїм громадянам в цих аспектах в односторонньому 

порядку досить складно. Як підкреслює Хельга Хафтендорн: «Німеччина 

стала великою державою і не тільки споживачем, але і виробником 

міжнародного порядку. Але вона не в силах підтримувати його самостійно. 
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На сьогоднішній момент не існує центральних інтересів Німеччини, які 

могли б бути реалізовані без спільних зусиль інших держав»  [159, p. 412].  

      Також становить інтерес німецький підхід в питаннях використання сили 

в рамках багатонаціональних інститутів, який реалізується відповідно до 

санкцій Ради Безпеки ООН і повністю збігається з європейською процедурою 

прийняття особливо важливих рішень. Біла книга і ЄСБ акцентують увагу на 

тому, що виявлення загроз ззовні, завжди має бути пов'язане із застосуванням 

превентивних заходів, включаючи широкий вибір інструментів, ще до того, 

як вибухне сама криза [250]. Політична верхівка Німеччини усвідомлює, що 

в деяких випадках військові дії необхідні для запобігання черговому виклику 

у сфері безпеки, ще перед тим як конфлікт досягне кордонів Європи [229, p. 

62]. Визнаючи зміни, які відбулися в системі європейської безпеки за 

останню чверть століття, офіційний Берлін трансформував Бундесвер з сили, 

що діє в умовах «холодної війни» в сучасну експедиційну місію. 

          У Білій книзі Німеччини говориться про те, що німецька політика 

безпеки ґрунтується на поглибленій концепції, що є довгостроковою і 

багатосторонною. Безпека не може бути прогарантована за рахунок зусиль 

однієї нації чи збройних сил однієї держави. Натомість, вона передбачає 

всеохоплюючий підхід, який може бути реалізований за допомогою 

розгалуженої мережі структур, що займаються питаннями безпеки в 

контексті національної та глобальної філософії безпеки. Одним з її 

компонентів є загальна концепція Федерального уряду щодо попередження 

цивільних криз, вирішення конфліктів та вибудовування світу в 

постконфліктний період. Перед тим, як німецькі солдати починають брати 

участь у військових операціях, уряд ретельно досліджує «кожен 

індивідуальний випадок, де для захисту національних інтересів ЄС необхідне 

втручання Бундесверу»  [250]. Подібна процедура залучення німецьких 

збройних сил закордоном тільки після схвалення цього рішення 

парламентом, сприяє зростанню підтримки таких операцій в суспільстві. 
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         Німецькі громадяни дуже чутливі в питаннях застосування сили 

німецькими військами. Відповідно до думки Крістофера О. Мейера, 

дослідника в області стратегічної культури Європи, німецька громадська 

думка вкрай зацікавлена в тому, щоб не створювати міжнародних військових 

чи цивільних прецедентів, уникати будь-якого роду військових місій, які 

потягнуть за собою, зрештою, застосування сили. Що ж стосується німецької 

стратегічної культури, то для неї перетравити іноземні конфлікти може бути 

настільки складно, як і свої власні, відтоді, як німці відчувають почуття 

провини за дії, які призвели до падіння Німеччини в 1945 році [197, p. 157-

158]. 

         Тому Німеччина часто стикається з дилемою: піддатися внутрішнім 

впливам або ж відповісти на заклики союзників по ЄС і взяти на себе 

відповідальність через застосування військової сили, і як результат, це 

призводить до постійного балансування між виконанням обов’язків перед 

громадянами своєї держави і офіційним Брюсселем. Головним питання 

залишається, в якому обсязі і як сильно цей тиск громадської думки буде 

впливати на прагнення ЄС зміцнити свій військовий потенціал та 

обороноздатність. Адже попри взяті урядом Німеччини зобов'язання, в якості 

рушійної сили ЄС просувати процес європейської інтеграції у сфері ЄПБО, 

країна має порівняно невеликий оборонний бюджет (по відношенню до 

ВВП), що також уповільнює трансформацію німецьких збройних сил. 

        Хоча громадська думка про функціонування і дії Бундесверу є 

схвальною, політики не можуть виправдати зростання витрат на оборону під 

час проведення пенсійної реформи та економічних спадів [122, s. 36]. Згідно з 

публічним опитуванням, проведеним на базі Інституту соціологічних наук 

Бундесверу в період з 1998 р. по 2008 р., 27,4% німецьких громадян 

підтримали зростання бюджету армії, в той час як 21% висловилися різко 

проти, а 51% виступив за збереження колишнього рівня витрат на оборону 

[122, s. 35]. А також згідно з матеріалами журналу «Stern», що вийшов у 

липні 2009 року, 61% (59% у 2008 р.) німців висловився за виведення військ з 
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Афганістану. У номері журналу «Focus» від 3 липня 2009 р., 55% (порівняно 

з 52% у 2008 р.) громадян ФРН не схвалили участь Бундесверу у 

вищезгаданій військовій кампанії. Незважаючи на те, що отримані цифри  

дещо різняться залежно від джерела даних, абсолютно зрозуміло, що 

більшість німецьких громадян не бажають збільшувати витрати на 

обороноздатність країни, всупереч зростаючому тиску з боку ЄС. Як зазначає 

Інститут міжнародних відносин і безпеки в Берліні, на подібне ставлення 

німецької громадськості не впливає навіть той факт, що у переважній 

більшості випадків Німеччина бере участь у місіях на стадії збереження миру 

або у так званій «постконфронтаційний фазі» (post-conflict reconstruction), 

наприклад місії КFOR (багатонаціональні сили в Косово) або ISAF 

(Міжнародні сили сприяння безпеці в Афганістані) [210, p. 35]. 

         Таким чином, стратегічна культура Німеччини, що сформувалася після 

Другої світової війни, чітко обумовлює зовнішньополітичний курс держави 

та  передбачає використання сили і початок воєнних операцій виключно в 

крайніх випадках, коли всі інші методи попередження кризи вже вичерпано. 

Треба зазначити, що після возз'єднання Німеччина набагато більше уваги 

приділяє запобіганню невійськових загроз, сформульованих в Білій книзі з 

питань політики безпеки та перспективам розвитку збройних сил. Так для 

забезпечення енергетичної безпеки, Герхард Шредер сприяв інтенсифікації 

діалогу з Росією з метою забезпечити безперебійні поставки газу до 

Німеччини, а також був зацікавлений у розробці проекту газового потоку 

через Балтійське море. Крім енергетичної сфери, відносини з Росією в цілому 

після розпаду СРСР посідали особливе місце у зовнішній політиці ФРН, яка 

активно розвивала з нею взаємовигідні економічні зв'язки, практично 

ігноруючи питання дотримання прав людини, демократії і свободи слова. 

Навіть у російсько-грузинському конфлікті, який вибухнув в безпосередній 

близькості до кордонів ЄС, Німеччина зайняла дуже стриману позицію щодо 

Росії. Саме Ангелі Меркель за допомогою дипломатії вдалося запобігти 

накладенню жорстких санкцій стосовно РФ [160]. Це можна пояснити тим, 



163 

 

що німецькі політики розглядають можливість прогарантувати безпеку, 

стабільність, інтеграцію і процвітання в сусідньому регіоні Центральної та 

Східної Європи тільки за умови збереження дружніх взаємин з Росією, 

всіляко залучаючи її до переговорного процесу. [251]. 

         Однією з особливостей стратегічної політики Німеччини з приходом до 

влади Ангели Меркель в 2005 році, стало одночасне створення вигідного 

формату взаємодії з РФ і відродження традиційно добрих відносин з США. У 

питаннях самостійності ЄПБО, Німеччина завжди займала серединну 

позицію між проатлантично налаштованою Великобританією та 

проєвропейською Францією [108, p.63], зберігаючи, таким чином, необхідний 

баланс сил в Європію. Відтоді, як Німеччина стала незалежним гравцем на 

міжнародній арені, американсько-німецькі відносини трансформувалися з 

відносин, які ґрунтувалися на прийнятті американського лідерства у 

співпрацю рівних партнерів [253, p. 129]. Що ж стосується відносин по лінії 

НАТО – ЄС, Німеччина завжди прихильно ставилася до діяльності альянсу, і 

ще раз підкреслила його важливу роль у забезпеченні безпеки в Європі в 

Білій книзі від 2006 року. Одночасно, Берлін прагнув до розширення 

можливостей ЄС в галузі безпеки за допомогою інтенсифікації 

співробітництва між європейськими державами, особливо, приділяючи увагу 

цивільним інструментам врегулювання криз, при цьому, не становлячи 

загрози трансатлантичному альянсу [234, p. 49]. 

      В цілому, уряд А.Меркель поставив перед собою стратегічну мету –   

очолити інтеграційні процеси в рамках ЄС, як в економіці, так і в сфері 

зовнішньої політики і безпеки [164]. У першому півріччі 2007 року, 

Німеччина очолила Раду Європи. На країну покладалися великі надії, 

пов'язані зі здатністю Німеччини знаходити компроміси, приймати виважені 

рішення і виступати з новими ініціативами. 

      Серед головних досягнень Німеччині під час президентства, слід 

відзначити прийняття стратегії щодо Центральної Азії для забезпечення 

безпеки та економічного процвітання в Каспійському і Чорноморському 
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регіонах. Вона зосереджувалася на таких галузях як безпека, довкілля та 

енергетичне співробітництво, а також на просуванні європейських цінностей  

–  принципу верховенства права, демократії та права людини; підготовка 

цивільної місії ЄПБО в Косово (EULAX 2008 р.) та  угоди про першу участь 

США в такому заході; посилення військових, стратегічних і технологічних 

можливостей ЄС; початок місії EUPOL (European Union Police Mission) в 

Афганістані; створення цивільних штаб-квартир для планування і проведення 

цивільних операцій в рамках ЄПБО; залучення уваги до екологічної 

тематики: зміна клімату та його вплив на міжнародну безпеку [118]. 

       Подібні досягнення свідчать про те, що Німеччина має широке коло 

інтересів в різних регіонах світу. Після прийняття Європейською радою 

стратегії Центральної Азії, ЄС вперше отримав у своє розпорядження 

політичний рамковий документ, що чітко визначав його цілі в даному регіон і 

окреслював конкретні сфери співпраці [34]. Ця стратегія стала однією з 

важливих складових політики ЄС щодо колишніх радянських республік. 

Німеччина, як голова, представила також звіт про Європейську політику 

сусідства, в якому були описані підходи до поглиблення співпраці з 

сусідніми регіонами на сході і півдні. Метою була розробка набору 

інструментів, які потім можна було в кожному випадку індивідуально 

підлаштовувати до успіхів і потреб відповідної країни-партнера для 

підтримки процесів реформування та модернізації. Але практичного втілення 

ця стратегія так і не мала, оскільки країни центральноазіатського регіону 

виявилися не готовими піти на поступки у сфері демократизації. Згідно з 

думкою комісара з зовнішніх зв'язків і політики європейського сусідства 

Беніти Ферреро-Вальднер, саме це було найважливішою передумовою для 

налагодження тісних, як політичних, так і економічних зв'язків. Вона також 

заявила: «Звичайно, ми хочемо, щоб країни Центральної Азії все більше і 

більше визнавали нашу систему цінностей, і просувалися шляхом 

демократизації та дотримання прав людини, які є основою будь-якого 

здорового суспільства» [16]. 
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       В цілому ж, за період головування в ЄС, Німеччині вдалося зміцнити 

такий аспект інтеграційних процесів як Європейська політика в галузі 

безпеки та оборони. Треба було забезпечити можливість автономних дій ЄС 

у кризових ситуаціях з опорою на власний військовий потенціал. Було 

прийнято рішення про створення громадянської штаб-квартири в секретаріаті 

Ради для підвищення ефективності в плануванні цивільних місій і управлінні 

ними та спрощення координації між цивільними та військовими структурами 

кризового менеджменту [34]. Ці заходи були організовані для гарантії 

безпеки і стабільності на Західних Балканах, зокрема, і сприяли процесу 

визначення статусу Косово. 

        Сама ж канцлер ФРН А.Меркель оцінила головування країни позитивно 

і зазначила, що «європейський барометр показує, що фазу паралічу і зневіри 

було подолано, а довіру відновлено» [49]. На завершальному етапі 

перебування ФРН на посаді голови Ради ЄС, симпатії до Союзу досягли 10-

річного максимуму, 57% громадян Європи оцінювали членство їхньої країни 

в об’єднанні позитивно [34]. 

       Наступним етапом розвитку ЄПБО, а точніше її трансформація в Спільну 

політику безпеки та оборони (СПБО) стало прийняття Лісабонської угоди. 

Вона є складовою частиною Спільної зовнішньої політики і політики 

безпеки, що проводиться ЄС та спрямована на сприяння вирішенню 

широкого спектру зовнішньополітичних завдань з використання військово-

цивільних механізмів. У статті 42, п. 2 визначається, що довгостроковим 

завданням СПБО є формування спільної оборонної політики ЄС і створення 

єдиної системи колективної оборони Євросоюзу. При цьому наголошується, 

що дане положення не повинно суперечити зобов'язанням країн-членів ЄС,  

прийнятим ними в рамках НАТО [243, p. 40]. 

        Лісабонський договір наділив Європейський союз деякими новими 

повноваженнями в галузі політики оборони. У п. 7 ст. 42 передбачено, що у 

разі збройної агресії на території держави-члена інші члени ЄС «повинні 

надавати йому допомогу і сприяти всіма доступними для них засобами». 
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Таким чином було введено обов'язок щодо здійснення спільної оборони, 

проте для цих країн НАТО «залишалось фундаментом колективної оборони 

та інструментом для її здійснення» [243, p.  41]. Також серед важливих 

нововведень слід відзначити створення посади Високого представника з 

закордонних справ і політики безпеки, що скасовувала в  такий спосіб пост 

комісара із зовнішньої політики. Таким чином, відбулась інституційна 

централізація зовнішньополітичної функції в керівних органах ЄС, що, 

безумовно, сприяло поглибленню інтеграції і наділяло європейські 

наднаціональні органи все більшими повноваженнями. 

         Але, незважаючи на такий важливий крок для ЄС як прийняття 

Лісабонської угоди, європейська спільнота продовжувала стикатися з низкою 

проблем і в оборонній сфері в тому числі. Головним ускладненням, яке 

постало на шляху ЄС в період після 2009 року – це  світова фінансова криза, 

яка торкнулася економіки всіх європейських країн. Саме на подоланні її 

наслідків Брюссель, і Берлін зокрема, сконцентрували усі свої зусилля, 

відсунувши на другий план питання європейської безпеки та оборони, хоча 

вони також були присутні на порядку денному. Більшість ініціатив ЄС були 

пов'язані зі сферою кризового врегулювання, які зіштовхнулися з браком 

ресурсів для їх проведення в умовах впливу глобальної фінансово-

економічної кризи. У сформованій ситуації керівництво Євросоюзу погодило 

низку заходів, спрямованих на підвищення ефективності операцій і місій 

СПБО, в тому числі їх поглиблену інтеграцію в рамках політики ЄС щодо 

країн і регіону, де вони проводяться. Зокрема, передбачалося поліпшити 

систему підготовки та комплектування місій професійними кадрами, 

удосконалити механізми матеріально-технічного забезпечення, з тим, щоб 

вони відповідали завданням швидкого розгортання. В цілому, все, що 

стосувалося невійськового компонента СЗПБ, знаходило позитивні відгуки з 

боку Німеччини, яка демонструвала повсюдну готовність до кооперації. 

Тільки-но мова йшла про залучення сил Бундесверу до військових операцій, 

політична верхівка ФРН переключалася з загальноєвропейської риторики на 
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національний рівень, керуючись, насамперед, власними державними 

інтересами. Отже, кризу СЗПБ, яка намітилася протягом останніх п'яти років, 

можна було частково сприймати, як конфлікт національних і 

загальноєвропейських інтересів, а  можливість його розв’язати,  залежала від 

подальшої узгодженості дій всіх держав-членів ЄС, а також їх готовності 

поступитися частиною свого суверенітету на благо процвітання ідеї «єдиної 

Європи», здатної захистити себе від зовнішньої загрози. 

        Так в 2011 році, член Бундестагу від партії ХДС Ернст Райнхард 

виступив із закликом послабити так звану «парламентську прерогативу». Він 

наполягав на тому, що Німеччині потрібно більш активно брати участь у 

роботі тактичних груп ЄС, сил реагування НАТО і системах дальнього 

радіолокаційного виявлення та попередження, або ж відмовитися від цих 

проектів. Вже в 2012 році, два інших відомих парламентаря, Андреас 

Шокенхоф і Родер Кизеветтер запропонували прийняти стратегічний 

документ про реформу ролі парламенту. Він повинен був представляти 

собою загальне, щорічне, парламентське рішення з приводу участі 

Німеччини в європейських інтегрованих військових структурах. Це давало 

право виконавчим органам ініціювати розгортання військової операції, а 

Бундестагу – право відкликати війська [227]. 

        Проте в коаліційній угоді між ХДС і СДПН у листопаді 2013 року 

підкреслюється, що Бундесвер був і залишається «парламентською армією», 

яка підтримує німецьку політику безпеки, і саме це є її сильною стороною. 

Німці шукають шляхи збереження такого втручання парламенту в умовах 

зростання кооперації в галузі безпеки, а також розділити сфери діяльності ЄС 

і НАТО. З цією метою, коаліційна угода передбачала створення спеціальної 

комісії. Її завдання полягало у формулюванні рекомендацій, які дозволили 

узгодити права парламенту з підвищеним рівнем співпраці у сфері безпеки до 

кінця 2014 року [134]. Така формула являла собою компромісне рішення між 

ХДС і СДПН, які розходяться в думці щодо гнучкості парламентської 

прерогативи, позаяк більшість соціал-демократів, як і раніше не бажали 
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позбавляти Бундестаг цього права. Але й тут намітився компроміс між двома 

найбільшими партіями німецького парламенту. У своїй промові в 2012 році, 

віце-канцлер Габріель Зігмар (СДПН) заявив, що Німеччина готова змінити 

свою конституцію заради створення ефективної спільної європейської 

політики безпеки та оборони: «навіть якщо це важко, ми повинні бути готові, 

і зробити це також й в інших галузях політики, все більше відмовляючись від 

частки суверенітету в сфері безпеки та оборони» [226]. Подібні політичні 

заяви стали  важливим сигналом для Європи, що Німеччина, нарешті, була 

готова до більш ефективної інтеграції в рамках СЗПБ, а тодішня коаліція в 

Бундестазі – до поступок в цих питаннях.  

          Поступово німецька політика дрейфувала в бік більш активної ролі ЄС 

та Німеччини у світі. На Мюнхенській конференції з питань безпеки в січні 

2014 року, президент Йоахім Гаук констатував, що в певних випадках 

відсилання військових сил може бути дуже важливим. Проте, під час 

обговорення чи варто відправляти підрозділи Бундесверу для участі у 

військовій операції або ні, Німеччина не повинна казати «ні» з принципу, або 

ж дати необґрунтовану позитивну відповідь. Здатність і бажання 

співпрацювати є визначальними у зовнішній політиці держави. У такому 

випадку, персональна відповідальність це завжди і спільна відповідальність 

[147]. 

         В цілому, в останні десятиліття Німеччина бере участь у великій 

кількості різних проектів в сфері СЗПБ. Першочерговими прикладами є 

Єврокорпус (французько-німецька ініціатива, пізніше до них приєдналися 

Бельгія, Іспанія та Люксембург), французько-німецька бригада, 

багатонаціональний північно-східний корпус (Німеччина, Польща і Данія), а 

також німецько-голландський корпус. Німеччина спільно з Францією 

виступили з ініціативою сформувати Бойове управління європейським 

повітряним транспортом. 

         У 2013 році, колишній міністр оборони Томас де Мезьєр висловився про 

можливі наслідки для автономії у сфері оборонної політики для малих 
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європейських держав і про концепцію рамкових держав. В основі своєї 

концепції Німеччини заклала ініціативу зі створення невеликих груп держав 

для співпраці в різних оборонних аспектах [251]. Згідно з цією концепцією 

Німеччина, Франція, Сполучене Королівство та Італія мали стати ядром у 

формуванні цих груп, яке визначало б формат взаємин між ними і рештою 

держав-членів ЄС, а також країнами-сусідами. Ця концепція надавала малим 

європейським країнам можливість взяти участь у тих проектах, які не могли 

б бути реалізовані без значного сприяння великих європейських держав, що 

володіють необхідним для цього оборонним потенціалом. Німеччина і решта 

центральних держав ставали «надійним плечем, на яке можуть спиратися» 

інші країни з поки що обмеженими військовими можливостями [190, p. 5]. У 

цьому контексті Томас де Мезьєр розглядав німецько-польську та німецько-

голландську декларації про наміри від 27 і 28 травня 2013 року, які 

поглиблювали двосторонні відносини країн у сфері оборони. Особливо це 

стосувалося німецько-голландського оборонного співробітництва, яке 

передбачало інтегроване командування і створення контролюючих процес 

інтеграції структур в Нідерландах, а саме голландської одинадцятої 

аеромобільної бригади в новий німецький Дивізіон сил швидкого реагування. 

          Одним із суттєвих недоліків цього проекту, була небезпека того, що 

держава-партнер може стати заручником інтересів та ініціатив оборонної 

політики, лідируючої, рамкової держави. Країна-партнер ризикує втратити 

право самостійно робити вибір з ким їй співпрацювати, і не зберегти 

гнучкість при виробленні власної зовнішньої, оборонної політики та 

політики безпеки. Абсолютно зрозуміло, що німецька концепція рамкової 

держави в такому вигляді, в якому вона була запропонована Томасом де 

Мезьєром, не буде схвально сприйнята європейським співтовариством. Через 

побоювання поділу європейських країн на більш розвинені і відсталі у 

військовому відношенні держави, можна припустити, що німецька концепція 

або буде «пом'якшена», або ж знову призведе до уповільнення інтеграційних 

процесів у сфері СЗПБ. 
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          Зміни до європейської політики Німеччини привнесли раніше вже 

згадані парламентські вибори, які відбулися у вересні 2013 року. Впевнену 

перемогу здобула консервативна партія ХДС/ХСС та її лідер А.Меркель. 

Протягом декількох місяців точилися переговори, хто ж стане її партнером 

по коаліції в Бундестазі. У підсумку, було прийнято рішення про формування 

спільного уряду ХДС/ХСС і СДПН. Це у свою чергу спричинило низку 

кадрових змін на ключових державних позиціях, які мають безпосередній 

вплив, як на зовнішньополітичний курс Німеччини, так і на її політику 

безпеки. Призначені міністр закордонних справ соціал-демократ Франк-

Вальтер Штайнмайєр і міністр оборони від християнських демократів Урсула 

фон дер Ляєн – активні прихильники поглиблення євроінтеграційних 

процесів, не готові були миритися з деякою пасивністю в питаннях 

Європейської політики безпеки і оборони, і в якій неоднаразово дорікали 

канцлеру А.Меркель. Раніше Урсула фон дер Ляєн навіть висловилася за 

ідею формування «Сполучених Штатів Європи». Щоб захистити свої позиції, 

А. Меркель використовула існуючі іделогічні розбіжності між цими двома 

представниками різних політичних сил, але їх альянс певним чином все ж  

становив певну загрозу для політики А.Меркель щодо СЗПБ. Хоча в умовах 

світової економічної кризи та тотального скорочення військового бюджету 

більшості європейських держав, підвищити обороноздатність ЄС було вкрай 

складно. 

        Головне питання надалі полягало в тому, чи зможе Німеччина домогтися 

реальної інтеграції зусиль всіх країн-членів ЄС в рамках СЗПБ. Якщо ФРН 

зробить рішучий крок в бік прискореної кооперації в галузі європейської 

безпеки та оборони, то й інші країни наслідуватимуть її. ЄС поступово 

позбувається дублювання функцій НАТО в Європі, визначаючи свої цілі і 

завдання. Це сприяє формуванню більш позитивного ставлення 

проатлантично налаштованих держав ЄС до розвитку європейської 

військової опори, зокрема Польщі [116]. Навіть в умовах економічної кризи, 

європейські країни поступово усвідомлюють важливість продовжувати 
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вибудовувати європейську систему безпеки і оборони для того, щоб ЄС 

залишався глобальним гравцем і гарантом безпеки за його межами. Таким 

чином, можна припустити, що розходження у поглядах між В. Штайнмаєром, 

Урсулою фон дер Ляєн  та А. Меркель в питаннях Європейської політики 

безпеки і оборони підштовхнули Німеччину до більш амбітного курсу вв 

цьому напрямку. 

           Слід зауважити, що успіх розвитку СПБО залежить не тільки від 

політичної лінії Німеччини, а також й від рівня її взаємодії з іншими 

ключовими учасниками цього процесу, такими як Франція. Після 

парламентських виборів у ФРН в 2013 р. і президентських виборів у Франції 

в 2012 р.,  А. Меркель і Ф. Олланда мали час до 2017 року для того, що 

налагодити співпрацю в галузі СПБО, перш ніж відбудеться чергова зміна 

правлячої верхівки. Двосторонні відносини між очільниками зазначених 

держав складалися таким чином, що формування та реалізації спільних 

стратегічних завдань з питань безпеки та оборони видавались більше ніж 

очевидним. В цьому контексті особистості міністрів оборони та закордонних 

справ Німеччини також відігравали позитивну роль. Урсулу фон дер Ляєн 

називали франкофілом і до того ж  їй вже не вперше надавалась можливість 

співпраці з французьким урядом. А що стосується В.Штайнмаєра, займаючи 

пост міністра закордонних справ в період з 2005 по 2009 р.р.,  він також зумів 

налагодив міцні контакти з Францією і соціалістичною партією [119]. Всі 

перелічені вище чинники, створювали сприятливий ґрунт для більш 

динамічного співробітництва у сфері оборони, проте реальні результати 

їхньої спільної роботи були значно меншими у порівнянні з тими 

очікуваннями, які їм передували.  Внутрішньополітичні проблеми  у Франції 

та Німеччині, а саме міграційна криза та боротьба з наслідками фінсової 

нестабільності стали на заваді втілення спільних проектів в галузі оборони. А 

війна в Сирії та події в України ще раз виявили слабкі сторони ЄПБО і 

необхідність переформатування європейської системи безпеки. 
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        3.4. Ключові завдання безпекової політики Польщі 

        Після падіння комуністичного режиму та отримання Польщею 

можливості самостійно займатися розбудовою власної державності, пройшло 

вже більше ніж чверть століття. В історичному сенсі це відносно невеликий 

проміжок часу, проте для Республики Польща він був дуже насиченим та 

визначив її внутрішньо- та зовнішньополітичний курс набагато років вперед. 

Безпекова політика Польші так само змінювалась, адаптуючись то нового 

безпекового середовища, в якому вона опинилась. Для того, щоб краще 

зрозуміти витоки безпекової політики держави та її логічне обґрунтування, 

слід звернутися до вивчення її стратегічної культури. Саме вона є одним з 

чинників, що визначають зовнішню і безпекову політику країни та одночасно 

є поняттям соціально обумовленим. Адже стратегічна культура має 

відношення до таких категорій як переконання, ставлення та норми, що 

стосуються питання застосування сили. Як правило вони формуються 

безпековою спільнотою на основі її унікального історичного досвіду [127, p. 

51-52]. Це насамперед інтерпретація конкретних історичних подій, які є 

ключовими для розуміння та просування стратегічної культури. Розвиток 

«стратегічної культури» триває певний час та є надзвичайно стійким, так 

само як моральні цінності. Велике значеня має яким чином вона трактується, 

укорінюється та чи знаходить відгук у суспільстві [136, p. 14]. Проте вона 

може змінюватись під впливом певних подій у зовнішньому безпековому 

середовищі, хоча і необов’язково. Стратегічна культура формує пріоритети 

безпекової політики держави та може вказувати на її відносно вузьке 

визначення, яке охоплює виключно військові аспекти, в той час як більш 

ширше тлумачення стосується також і невійськових атрибутів [117, p. 15]. У 

випадку з Польщею варто звернути увагу на той факт, що військова 

проблематика з позиції сили все ще значним чином впливає на формування 

сприйняття поняття «безпеки». Це у свою чергу впливає на процес прийняття 
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рішень політичною елітою, як саме діяти в кризових ситуаціях, а також на 

відносини держави з ЄС та іншими світовими акторами. 

          З метою поглибленного аналізу тих змін, які відбулись у державному 

підході до оборони та безпеки Польщі, треба розглянути ключові принципи 

на які спирається її стратегічна культура. Вони базуються на історії 

героїчних поразок та її статусу жертви Realpolitik [208, p. 304-305]. Це 

знайшло відображення у проатлантичній орієнтації країни, спирання на 

НАТО і Статтю 5 про надання колективних гарантій безпеки, а також 

схильність до застосування сили з метою вирішення військових конфліктів. 

Через те,що європейським союзникам Польщі не вдалося захисти країну від 

німецького вторгнення у 1939 році, певний скептицизм  відносно 

компетентності та спроможності Європейської політики безпеки та оборони 

був притаманний країні з самого початку. Проте шляхом набуття 

повноправного членства в ЄС та НАТО, Польща намагалась «повернутись до 

Європи» після тривалого перебування у лавах соціалістичного табору. Також 

поляки прагнули визнання важливості регіону Східної Європи для ЄС і мали 

на меті виконувати роль промоутера регіональної співпраці для того, щоб 

знову не перетворитися на буферну зону і більше не опинятись на так 

званому «санітарному кордоні» [72, c. 155]. Таким чином Польща вбачала 

себе регіональним лідером на Сході, що мав впливати на формування 

Європейської оборонної політики та політики безпеки, хоча на той час дані 

цілі видавались державам-членам ЄС занадто амбітними. Проте поступово 

зміна міжнародного становища країни через членство в ЄС, призвели до 

поступової адаптації національної безпекової політики відповідно до ролі, 

яка їй відводилась в межах ЄПБО. 

            Основні ж засади ЄПБО були закладені у англо-французькій 

декларації, підписаній у Сен-Мало у грудня 1998 року.  Можна сказати, що 

цей документ став результатом віднайденого компромісу щодо бачення 

концепту «безпека» між європеїстами та атлантистами. Хоча залишались 

розбіжності відносно того коли, де і як необхідно застосовувати військову 
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силу. Також розвиток ЄПБО гальмувала недостатність військового 

потенціалу, скорочення видатків на оборону в бюджетах країн-членів ЄС та 

слабка політична воля. Атлантисти, що орієнтувались на Сполучене 

Королівство узгодили створення ЄПБО у відповідь на заклики США до 

Європи взяти відповідальність за власну регіональну безпеку, а 

запровадження ЄПБО таким чином виглядало радше як зміцнення, аніж 

послаблення альянсу. Політичні лідері Польщі вже з характерним для них 

скептицизмом відреагували на запровадження ЄПБО, так як були впевнені, 

що це становитиме загрозу зменшення впливу НАТО в Європі та спонукає 

Росію до спроб заповнити цей вакуум влади. Також існував острах, що ЄПБО 

виключить європейські держави-члени НАТО, які ще на той час не 

приєднались до ЄС, із співпраці в галузі безпеки, котра мала надзвичайне 

значення для всього континенту [137, p. 7]. Як зазначив тодішній міністр 

закордонних справ Польщі Влодзимеж Цимошевич, ЄПБО повинна була 

забезпечити інструментами для ефективної боротьби з тероризмом та 

допомогти зберегти відданість США своїм обов’язкам перед європейськими 

союзниками [126]. З цією метою Польща запропонувала формат  «15+6», що 

об’єднував 15 держав-членів ЄС і НАТО та 6 інших членів Північного 

альянсу, які тільки мали приєднатись до ЄС. Під час зустрічей такого 

формату, всі його учасники мали можливість висловитись на тему 

європейської безпеки та оборони. Проте і надалі існувала потреба запевнити 

польський політикум у раціональній складовій ЄПБО. Навіть одразу після 

набуття Польщею членства в ЄС, поляки мало надій покладали на реалізацію 

перманентного структурованого співробітництва в межах ЄПБО, який згодом 

було закладено в Конституційну угоду. Вони продовжували остерігатись 

того, що їх буде усунено від участі в цьому процесі та кооперація в сфері 

колективної оборони призведе до дублювання ключових функцій НАТО. 

Проте слід зазначити, що в міру еволюції проекту ЄПБО, скептичні настрої 

поляків поступово зменшувались. 
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       Розуміння Польщею принципів ЄПБО можна пояснити на прикладі тих  

поправок, які були запропоновано нею внести до Європейської безпекової 

стратегії 2003. Центральними питаннями залишались регіональна безпека та 

відносини по лінії ЄС– НАТО, а також робився акцент на протистоянні 

традиційним загрозам. В свою чергу поляки наполягали, щоб Росія була 

зазначена не тільки як можливий міжнародний партнер, а і як потенційне 

джерело нестабільності [209]. Якщо положення відносно традиційної безпеки 

були прийняті до уваги, то теза відносно Росії відкинута. На пріоритетній 

ролі НАТО у відносинах з ЄС так само не наголошувалось. Загалом, позиція 

Польщі в ЄСБ майже не відображалась, віддаючи перевагу не регіональній 

безпеці, а завдання ЄС на міжнародному рівні. Таким чином, враховуючи 

певні аспекти стратегічної культури Польщі, держава все ж з недовірою 

ставилась до проекту ЄПБО і вбачала можливість прогарантувати власну 

безпеку лише крізь призму своїх відносин з США. Саме таке партнерство 

дозволяло Польщі виконувати роль захисника території, укріплюючи свої 

східні кордони, шляхом активної співпраці з сусідніми країнами.  

          В результаті реакція на ЄСБ в Польщі була достатньо мовчазною. По-

перше тому, що держава ще не мала такого політичного впливу в рамках ЄС 

та НАТО, щоб істотним чином відредагувати документ. По-друге, в 

польської політичної еліти було відсутнє бачення безпекових інтересів 

держави в регіонах віддалених від країни, у той час як ЄС вже розробив 

глобальну візію своєї участі у світових безпекових процесах [72, c. 157]. 

 Попри  той факт, що Польщі не вдалось вплинути  на розробку ЄСБ,  

вона в свою чергу внесла певні корективи до власної Національної безпекової 

стратегії, які були затверджені у тому ж 2003 році. Її авторами були ті самі 

люди, які розробляли польські пропозиції до проекту ЄСБ [215]. Нові 

безпекові виклики, зокрема міжнародний тероризм, розповсюдження зброї 

масового знищення та існування таких держав, що не відбулися, були 

зазначені на рівні із старими загрозами. Зміни у безпековому середовищі 

Польщі фактично полягали у зміщенні акцентів з класичних ризиків 
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(озброєне вторгнення), якому тепер надавалось значно менше значення, на 

нетрадиційні ризики. Проте, спостереження за можливим поновлення 

типових ризиків та їх упередження, залишалось актуальним [202]. Ще одна 

сфера взаємопроникнення стосувалась комплексної, глобальної природи 

поняття безпеки, яке було центральним в ЄСБ та з’явилось у Національній 

безпековій стратегії Польщі. Проте остання все ж таки підкреслювала 

абсолютну перевагу НАТО для Польщі в безпекових процесах та 

наголошувала на важливості формування взаємодоповнюючих відносин між 

ЄС і НАТО [202]. Також залишалось відкритим питання наскільки ЄСБ 

допомогла розширити коло інтересів Польщі в галузі безпеки і оборони, і чи 

вдалося таким чином залагодити розбіжності між польським та загально-

європейським вимірами безпеки. 

            Поступово Польща ставала активним учасником у місіях ЄПБО, 

надсилаючи свій військовий контингент до Боснії і Герцеговини, Македонії, 

Демократичної республіки Конго. Хоча кількісно внесок Польщі і не був 

таким великим, але у порівнянні з іншими країнами, що разом з нею мали 

увійти до складу ЄС у травні 2004 року, значно переважав. Такий стан речей 

видавався суперечливим,  адже при збереженні певного градусу скептицизму, 

польська політична верхівка з помітним пожвавлення долучилась до 

розвитку ЄПБО. Перш за все це пояснюється значимістю ЄС для 

самоідентифікації Польщі та фінансового добробуту країни. Польским 

політикам необхідно було реабілітуватись та відновити втрачену довіру через 

участь в Іракській кампанії, довівши, що вона так само є надійним партнером 

і для ЄС. По-друге, таким чином Польща на власному прикладі могла 

переконатись, що розвиток ЄПБО ніяким чином не дискримінує європейські 

країни, які вже були членами НАТО і готувались отримати членство в ЄС. 

          Після розширення ЄС у 2004 році, позиція Польщі щодо ЄПБО  зазнала 

змін. Вона отримала нові механізми для захисту власних безпекових 

інтересів. Фактично, польське сприйняття загрози залишалось сфокусованим 

на сусідньому регіоні, особливо на Росії. Ці положення знайшли 
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відображення у Національній стратегії безпеки Польща від 2003 і 2007 років. 

Як стверджував польський політолог Яцек Ціхоцький «Росія буде намагатись 

поширити свій вплив у Східно-центральній та Східній Європі. Питання 

полягає у тому чи наші партнери вбачають в цьому загрозу та готові 

виконати їх зобов’язання і надати гарантії безпеки» [123 p. 37]. Хоча на 

державному рівні занепокоєння щодо Росії були радше пов’язані з 

енергетичною безпекою, ніж з безпосередньою військовою загрозою. В 

Національній стратегії безпеки 2007 підкреслювався факт залежності 

польської економіки від поставок енергоресурсів – природного газу та нафти, 

що було величезною зовнішньою загрозою для безпеки Польщі [203]. Також 

викликали занепокоєння нестабільність та непередбачуваність розвитку 

Росії, у тому числі її відношення до становлення демократії в Україні. 

Національна стратегія безпеки 2007, так само як і її попередня версія 

наголошувала на виключній ролі Статті 5 угоди про НАТО. Екс-очільниця 

Міністерства закордонних справ Анна Фотига наголошувала, що Польща 

цілеспрямовано просуває бачення того, що Північноатлантичний Альянс 

повинен залишатись ефективним інструментом колективної оборони, маючи 

змогу відобразити нові загрози. Поляки бажали подальшого залучення США 

у Європі, розглядаючи це як запоруку безпеки та військово-політичної 

стабільності на континенті [143, p. 12]. 

        Як було зазначено вище, польський політикум в цілому підтримував 

застосування сили, особливо в знак солідарності зі своїми союзниками, хоча  

і розглядав це як надзвичаний захід. Отже, щоб і надалі підтримувати імідж 

надійного партнера, Польща була готова за необхідності направляти 

підрозділи своїх збройних сил у будь-яку частину світу, навіть якщо це не 

відповідало її першочерговим оборонним інтересам. Ці кроки сприяли 

переходу Польща з позиції «споживача» безпеки (net security consumer) на 

позицію її «творця» (net security provider). І така реорієнтація ролі була вкрай 

важливою, якщо Польща хотіла, щоби союзники цілком рахувалися з її 

голосом та інтересами [188, p. 74]. 
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       Щоб якось компенсувати залежність Польщі в галузі безпеки від США, 

полякам надали зону контролю в Іраку, але очікування держави були 

набагато вищими та оптимістичнішими. Зокрема, зняття обмежень, 

пов’язаних з отриманням візи, можливості додаткового інвестування для 

польських компаній в Іраку та визнання Польщі на міжнародному рівні як 

регіональної сили, що користується особливим статусом в відносинах з США 

[196, p. 10]. А коли стало зрозумілим, що ці сподівання були марними, вище 

керівництво держави зіткнулось з необхідністю шукати більш реалістичний 

підхід до польсько-американських відносин та сконцентрувати свою увагу на 

ЄПБО. Приймаючи участь у місіях ЄС, що входили в сферу інтересів інших 

держав-членів об’єднання, зі сторони Польщі це виглядало як вагомий 

політичний внесок. Такі кроки безперечно сприяли покращенню 

європейського іміджу Польщі та справляли враження, що країна зацікавлена 

не лише в регіональному вимірі європейської безпеки. В свою чергу Польща 

чекала на відповідну реакцію від своїх партнерів по ЄС, зокрема Франції, що 

коли прийде черга до реалізації подібних проектів в регіоні Східної Європи, 

вони будуть більш прихильними та підтримають ці ініціативи. 

        Прискіпливе відношення Польщі до ЄПБО було обумовленим  тим, що 

вона розглядала її радше в контексті взаємовідносин з НАТО, ніж як 

самостійну безпекову політику. Проте як тільки стало зрозумілим, що 

розвиток ЄПБО ніяким чином не заважатиме євроатлантичному 

співробітництву, залучення Польщі до цього напрямку європейської 

інтеграції зросло в рази. Зокрема Польща долучилась до створення так 

званих «бойових груп» з метою розширення можливостей ЄС за допомогою 

Європейської Оборонної Агенції. Поляки почали сприймати ЄПБО як 

додатковий інструмент у військово-цивільному вимірі, що включав в себе 

виконання гуманітарних завдань. Заступник міністра національної оборони, 

Станіслав Коморовський зазначав, що процес спеціалізації вже розпочався, 

НАТО сконцентрувалось на військових операціях високої інтенсивності, а 

ЄС – на цивільних місіях та військових операціях нижчої інтенсивності.  На 
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його думку такий розподіл спільного тягаря був обіцяючим [125, p. 3]. 

Богдан Клих, міністр оборони Польщі в уряді Д.Туска, підкреслював, що 

Польща підтримувала подібну концепцію і готова була працювати над її 

втіленням [125, p.12]. Таким чином ця позиція Польщі ще раз підтверджувала 

тезу про важливість інклюзивності держави в ключові інтеграційні процеси в 

Європі. Якщо раніше до ЄС ставились виключно як до гаранта політичної, 

соціальної і економічної стабільності, а НАТО –   безпеки, то зараз такий 

підхід перегдядався. Польща прагнула впевнитись, що ЄПБО розвивається у 

відповідності з її державними інтересами, безпековою політикою і, звісно, на 

основі консенсусу між усіма державами-членами ЄС. Таким чином Польща 

підтримала ЄС в якості незалежного безпекового та оборонного гравця в 

рамках військово-цивільної галузі, зробивши акцент на виключній сумісності 

ЄС і НАТО та зміцненні ЄПБО за допомогою атлантичного треку.  

             Перед розширенням ЄС у 2004 році, Польща могла лише приймати 

участь у ЄПБО місіях, проте будь-які зазіхання на першість в цій сфері були 

неможливими. Замість цього, лідерські амбіції були спрямовані у напрямку 

регіонального співробітництва у Східній Європі, які згодом знайшли 

практичне втілення в програмі «Східне партнерство«». За допомогою цього 

проекту Польщі вдалось реалізувати одне з положень Безпекової Стратегії 

2007, де зазначалось, що держава має зосередити особливу увагу на 

підвищенні ролі ЄС саме в Східній Європі [203], відводячи собі ролі  

координатора цього процесу. З цього приводу, Р. Сікорський зазначив, що 

після 20 років успішної системної трансформації та інтеграції до західних 

структур, Польща займає місце на яке заслуговує серед інших провідних 

гравців європейської ліги [203].  

          Взагалі Стратегія Національної Безпеки 2007 року стала першим 

документом за історію країни, де була зроблена спроба комплексного 

підходу до національної безпеки. Стратегія – 2007 розглядала національну 

безпеку  як категорію, що охоплює всі аспекти й галузі  національної безпеки 

– зовнішні, внутрішні, військові [203]. Така тенденція була збережена у всіх 
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подальших державних документах, що стосувались стратегічного розвитку та 

безпеки держави.   

     Оскільки безпекова політика є невід'ємною складовою 

зовнішньополітичного курсу Польщі, адже безпекове середовище 

складається шляхом побудування певного формату взаємовідносин із 

сусідами та стратегічними партнерами. Відтак в контексті аналізу сучасної 

політики безпеки РП варто згадати документ під назвою «Пріоритети 

зовнішньої політики Польщі на 2012–2016 р.р.», пердставлений екс-

очільником МЗС Р.Сікорським. На той момент партія «Громадянська 

платформа» мала більшість у парламенті, сформувала уряд, а посаду 

президента  так само обіймав її представник. Це дозволило сформувати єдине 

бачення майбутнього польської держави та її місця у світових процесах. 

Зовнішня політика Польщі переживала період активізації та «європеїзації» 

[72, c. 160]. Якщо раніше головними орієнтирами для Польщі виступали 

відносини зі США, то в найближчому майбутньому ключовими пріоритетами 

для МЗС Польщі мали виступати Німеччина і Росія. При цьому Німеччина в 

документі була названа найважливішим партнером Польщі в ряду 

двосторонніх відносин. А з Росією планувалось посилити діалог та 

сконцентруватись на пошуку нових точок дотику. Що ж стосувалось 

безпекових інтересів країни, то на меті було поставлено і надалі розвивати 

співпрацю між ЄС, НАТО, Росією та країнами Центрально-Східної Європи. 

Таким чином Брюссель фактично визнав за Польщею лідерство в 

формуванні, розробці і реалізації «східного вектору» зовнішньої політики ЄС 

[93]. Тому стає цілком зрозумілим чому скепсис по відношенню до ЄПБО 

поступово заміщувався виключним прагматизмом. Нова безпекова політика 

держави  використовувалась як один з інструментів, завдяки якому Польща 

могла ствердитись у якості більш сильного політичного гравця 

           Наступним кроком щодо вироблення комплексного підходу до 

стратегічного планування у сфері національної безпеки стало прийняття у 

квітні 2013 р. «Стратегії розвитку системи національної безпеки Республіки 
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Польща до 2022 року» [235]. В цілому документ, так як і попередній, було 

написано в дусі «європеїзації» та з урахуванням поточного порядку денного, 

а точніше тих безпекових проблем, що його формували. В стратегії були 

закладені основи функціонування системи, яка гарантувала швидку та 

ефективну відповідь на всі види загроз і криз. Необхідність створення нового 

документа у безпековій сфері та оновлення механізмів  національної безпеки 

були зумовлені активною участю РП в системах європейської безпеки, з 

одного боку, і високим рівнем терористичної загрози у світі – з іншого. 

«Стратегія розвитку системи національної безпеки Республіки Польща до 

2022 року» була розроблена з посиланням на головні стратегічні документи 

НАТО і ЄС у цій галузі – «Стратегічну концепцію НАТО» і «Європейську 

стратегію безпеки». Таким чином, польське керівництво дало зрозуміти, що 

його пріоритетами є підвищення національної боєздатності й досягнення 

військових і  зовнішньополітичних цілей НАТО, а також тісніша взаємодія з 

партнерами зі Східної Європи в межах Альянсу та Євросоюзу [1, c. 132]. 

Дана стратегія була включена до числа дев’яти інтегрованих стратегій 

розвитку РП та наголошувала на забезпеченні механізмів координації та 

співпраці між органами, суб’єктами і організаційними структурами СЗНБ, 

включаючи збройні сили [41]. Зважаючи на дату зазначену у Стратегії, 

переглядати підхід держави щодо забезпечення національної безпеки 

найближчі 9-10 років не передбачалось. Проте нестабільна міжнародна 

ситуація, зокрема анексія Криму, військові дії на Сході України та російська 

агресія, змусили вище керівництво Польщі в кінці 2014 року прийняти нову 

Стратегію національної безпеки. Треба зазначити, що Стратегія – 2014 була 

приємницькою по відношенню до її попередньої версії від 2007 року, і 

продовжувала розвивати комплексний підхід до національної безпеки, хоча і 

містила певні відмінності. Якщо в Стратегії – 2007 говорилося, що «у першій 

декаді нового століття Республіка Польща знаходиться у стані безпеки», то 

нині такої впевненості у військово-політичного керівництва РП вже не було. 

При цьому конкретним фактором, який змусив Варшаву переглянути підходи 
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до забезпечення своєї національної безпеки, документ називає відновлення 

Росією позицій наддержави за рахунок сусідів, шляхом інтенсифікації 

політики конфронтації. Занепокоєння Варшави агресивною політикою 

Москви загострювалось через історичні паралелі, адже сучасна Росія у 

свідомості поляків асоціюється з Російською імперією, яка в минулому тричі 

брала участь у поділах Речі Посполитої [1, c. 137]. Незмінним залишився 

аспект, який стосувався пріоритетності вазамовідносин Польщі з США 

(збереження гарантій безпеки в Європі), членство в НАТО та ЄС. Польща 

брала на себе відповідальність усіляко сприяти ефективній співпраці між 

цими двома організаціями, вважаючи це запорукою безпеки на континенті. 

Підкреслювалась необхідність посилити оборонні функції НАТО, особливо 

на його східних кордонах та сконцентруватись на подальшій консолідації 

зусиль держва-членів ЄС задля розвитку Спільної політики в галузі безпеки 

та оборони. Останнє твердження говорить про те, що СПБО є фактором, який 

значним чином впливає на національну безпеку держави, тому поглиблення 

інтеграційних процесів цій сфері є ключовим для Польщі. Також увага 

приділялась проекту «Східне партнерство», питанню проведення реформ у 

країнах-учасницях та їх зближенню з євроатлантичними структурами. В 

цьому контексті, безумовно, згадується і криза в Україні, а також те, що 

даний конфлікт може безпосердньо або опосередковано торкнутись Польщі. 

Тому держава зобов’язується активно співпрацювати з країнами –партнерами 

задля попередження кризових ситуацій.  

        Таким чином,  детально розглянувший цей стратегічно важливий для РП 

документ, варто зазначити, що хоча в роки перебування при владі більшості з 

партії «Громадянська платформа» на чолі з Б. Коморовським та Д.Туском, в 

галузі оборони та безпеки пріоритет було надано європейському вектору, а з 

Росією були зроблені спроби побудувати прагматичні відносини, то за умов 

української кризи стало зрозумілим, що безпека Європи і досі значним чином 

все ще залежить від США, а регіон Східної Європи набував ще більшого 

геополітичного та стратегічного значення. Зовнішні обставини змусили 
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поляків частково повернутися до образу «ідеального союзника» США, проте 

вже з чітко вираженими національними інтересами, власними безпековими 

проектами, які втілюються на європейському безпековому просторі. Та треба 

зауважити, що національна безпекова політика Польщі формується під 

впливом не тільки зовнішніх, а й внутрішніх факторів. Не лише зміни у 

безпековому середовищі призводять до варіювання курсу держави. Звісно, 

багато чого залежить від політичних сил, що знаходяться при владі і на які є 

запит у суспільстві.  

         Так 2015 рік пройшов у Польщі під знаком, спочатку, президентських (у 

травні) та трохи згодом парламентських виборів (у жовтні). Перша виборча 

кампанія принесла перемогу кандидату від консервативної партії «Право і 

справедливість» А. Дуді, а друга істотно зміцнила позиції ПіС у парламенті, 

отримавши абсолютну більшість. Ключовою характеристикою зовнішньої 

політики Польщі, яку тепер формує «Право і справедливість є її 

державоцентричість, а не євроцентричність. Польща, представлена «ПіС», не 

відмовляється від європейського проекту, однак ЄС цікавить її як спільнота 

сильних держав-членів, а не інституцій. Концепти, на які спирається «ПіС» 

сьогодні, є «незалежність» та «суверенітет», а не «європеїзація», як це було у 

попередні 25 років [110]. Ідеологічна доктрина «ПіС» корениться не у 

нещодавніх перемогах Польщі у сфері європейської інтеграції та подоланні 

посткомуністичної спадщини, а напевному історичному «комплексі 

бездержавності». Як пояснив Анджей Дуда, «у минулому нам було 

відмовлено у дійсно власній державі. Нам було відмовлено у безпеці і праві 

на культуру та мову, тоді коли ціла нація була під загрозою знищення. Нам 

надто часто відмовляли у праві визначати свою долю». Це проливає певне 

світло на причини сьогоднішнього протистояння Варшави та Брюсселю та 

пояснює девіз «ПіС» – «Нічого про нас без нас!» [29]. ЄС залишатиметься  

однією з гловних опор безпеки Польші, хоча ПіС ставиться до неї з більш 

притаманною для партії долею скепсису.  
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          Президент А.Дуда прагне скорегувати зовнішньополітичний курс 

держави, а відтак і її безпекову політику, шляхом підвищення ролі в межах 

НАТО та ЄС. Польський президент має намір вибудовувати рівноправні 

взаємовідносини з Німеччиною, наголошуючи, що раніше Варша приймала 

політичні рішення з посиланням на Берлін, а тепер має чітко сформулювати 

власну позицію з низки питань. Президент виступає за розміщення сил 

НАТО на території Польщі та інших країн ЦСЄ та Балтії. Цей підхід загалом 

суперечить поглядам Німеччини, яка вважає такий крок небезпечним, таким, 

що може підвищити агресивність Росії. Насправді завдання президента 

Польщі полягає в тому, щоб довести, що Росія становить загрозу не тільки 

для країн Балтії, а й для вього континенту. Натомість заяви А.Дуди 

створюють ризик конфлікту не з Росією, а всередині ЄС [104] та роблять 

політичну нову політичну лінію менш очікованою для її європейських 

партнерів. Але одночасно і Польща, і Німеччина визнають необхідність 

американської присутності в Європі. Тому скоріше за все Польща 

конкуруватиме з Німеччиною через те, яка з двох держав виконуватиме роль 

модератора відносин між ЄС та США. 

         Також існує ще один напрям, де Польща висловлюватиме власне 

бачення розв’язання політичної кризи. Такою точкою, де перехрещуються 

інтереси основних фігурантів Національної стратегії безпеки Польщі – ЄС, 

НАТО, США та Росії, стала Україна. Польща разом з Францією та 

Німеччиною виступала в ролі медіатора, але поступово вона була витиснена з 

переговорного процесу. Проте сьогодні в офіційній Варшаві переконані, що 

«нормандський формат» є певною «узурпацією влади» в Європі з боку 

Франції та Німеччини. «Ми вважаємо, що формула прийнята в теперішній 

час як нормандська або ж мінська, не є європейською формулою. Міністр 

закордонних справ Польща В.Ващиковський заявив, що в жодних 

європейський трактатах не передбачено, аби дві європейські країни – зокрема 

Франція і Німеччина – розв’язували якісь конфлікти від імені цілої Європи«. 

Після невдалих спроб приєднатися до «нормандського формату» у Польщі 
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заговорили про його розширення, із залученням не тільки Польщі, але й 

навіть США, Румунії чи Туреччини [29]. Потенційно це могло б посилити 

сторону переговорів, що протистоїть Росії, але водночас зменшило б 

виняткову роль Німеччини та її «миротворчої» концепції у переговорах. Що 

ж стосується Франції, відомо, що вона наразі йде у фарватері Німеччини, 

роль Франції підсилює «західну» сторону переговорів більше кількісно, ніж 

якісно [104]. Таким чином, виступаючи з подібними пропозиціями, Польща 

ставить під сумніви лідерські позиції Німеччини та Франції в ЄС і 

ефективність «нормандського формату» як такого. Отже цілком очікувано, 

що Польща продовжувати вести досить активну політику задля захисту свої 

східних кордонів, а Україна є одним із ключових елементів регіонального 

безпекового простору держави.  І навіть якщо РП не вдасться зайняти місце 

за столом переговорів у Мінську, то країна обов’язково приймати участь у 

так званій «постконфліктній фазі«» української кризи. 

          В контексті регіональної політики варто згадати ідею  А.Дуди стосовно 

встановлення активного діалогу та ефективної співпраці у сфері безпеки й 

оборони між країнами розташованими між Чорним і Балтійським морями, з 

посиланням на концепцію «Міжмор’я» Ю.Пілсудського. Вона знову 

видається актуальною з огляду на російську агресію на сході України і 

анексію Криму. Що ж стосується стримування Німеччини, то виключається 

можливість будь-якого відкритого конфлікту, проте складання нових, дієвих 

союзів з такими країнами як Литва, Латвія, Естонія, представниками 

Вищеградської четвірки, Білорусією та Україною, може в майбутньому 

слугувати певною противагою франко-німецькому тандемові та сприяти 

розвитку ЄПБО.  

          Зважаючи на важливість такої галузі як безпека та оборона для Європи 

на даному етапі її історичного розвитку, можна спрогнозувати, що ця 

проблематика і надалі залишатиметься предметом для дискусій як в ЄС, так і 

поза його межами. Сьогодні Польща без сумнівів є одним з контриб’ютерів 

ЄПБО, приймає участь у розв' язанні критичних ситуацій та демонструє 
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готовність надати військову допомогу своїм союзникам. Проте її позиція не 

завжди була такою. З моменту вступу Польщі до НАТО та ЄС, ставлення до 

ЄПБО зазнало відчутних змін, змусивши вище керівництво держави 

переглянути роль та місце держави в системі координат європейської 

безпеки. Необхідність протистояти новим безпековим загрозам, слідувати 

власним оборонним інтересам і виконувати взяті перед союзникам обов’язки, 

ось що в кінцевому рахунку сформувало безпекову політику Польщі у ХХІ 

столітті. Польщі довелось шукати форми взаємодії з ЄС, усвідомлюючи 

обмеженість власних військових потуг. Напочатку поляки прагнули бути 

задіяними у процес прийняття рішень, які впливають на інтереси держави, 

що в свою чергу у певній мірі суперечило її завузькому визначенню 

безпекових загроз, а також того де, коли и за яких обставин необхідно 

застосовувати військову силу. Польські політики були скептично, але 

водночас доволі прагматично налаштовані щодо багатовекторності 

безпекової політики ЄС. Проте, відколи ЄПБО  сконцентрувалась на 

виконанні цивільно-військових завдань, таку скептичну позицію було 

пом’якшено. Через необхідність виконувати роль надійного партнера по 

НАТО та ЄС, поляки направляли своїх військових до регіонів, які виходили 

за межі їх безпосередніх оборонних інтересів. Далі польська безпекова 

стратегія поступово наближається до завдань ЄПБО, набуваючи глобального 

характеру у підході до питань безпеки, основаного на можливості 

одночасного використання потенціалу НАТО та стратегічної культури ЄС. 

Попри помітні зміни у підході до безпекової та оборонної політики у бік 

поглиблення європейської інтеграції в даній галузі, між Польщею та іншими 

державами-членами ЄС залишались суперечності, особливо у питаннях, що 

стосувались Росії. Тому, все що мало відношення до «hard security»  і 

відображенням пов’язаних з цим загроз, розглядалось переважно у контексті 

взаємовідносин з НАТО. Хоча уряд на чолі з Д.Туском намагався налагодити 

конструктивний діалог з Росією за допомогою публічної дипломатії (на 
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відміну від президента Польщі Л.Качинського), але війна в Грузії та 

військові дії на Сході України мало сприяли досягненню цієї мети. 

          Поляки готові підтримувати подальший розвиток незалежної 

безпекової та оборонної політики до тих пір, поки це не зачіпає компетенції 

ЄПБО–НАТО. Питання полягає в тому чи ЄПБО продовжить розширювати 

коло первинних безпекових інтересів Польщі та змінювати її відношення до 

питання застосування військової сили. Частково це залежатиме від того 

наскільки активно ЄС займатиметься залученням регіону Східної Європи до 

процесів європейської інтеграції і яким чином буде розставляти акценти в 

стосунках з Росією, враховуючи думку Польщі. На сьогодні це залишається 

дуже делікатним питанням для всього ЄС і характеризується небажання 

втручатись в сферу впливу Росії. Подальше злиття польських безпекових 

інтересів з загальноєвропейськими потребує політичної волі. Європейські 

країни та інституції повинні віднайти такий формат співпраці в галузі ЄПБО, 

щоб спільний процес вирішення безпекових питань став швидшим та 

ефективнішим, ніж тоді, коли кожна з держав займається цим окремо. 

 

 

          3.5. Спільні безпекові ініціативи країн «Веймарського трикутника»  

         Відправною точкою в історії створення «Веймарського трикутника» 

можна вважати перемогу демократичних сил у Польщі в 1989 році і прихід 

до влади руху «Солідарність» на чолі з Лехом Валенсою. В країні стартує 

процес болючих реформ, а також починається процес виведення держави з 

зовнішньополітичної блокади, яка зберігалася до моменту розпаду біполярної 

системи міжнародних відносин. Польща поступово зміцнює свої зв'язки з 

державами Західної Європи і по праву стає негласним регіональним лідером 

серед інших східноєвропейських країн в процесі європейської інтеграції. 9 

квітня 1991 був підписаний Договір про дружбу і співробітництво між 

Польщею та Францією, а 17 червня 1991 року  –  Договір про добросусідство 

і співробітництво між Польщею та об'єднаною Німеччиною. У тому ж 1991 
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році в місті Веймар відбулася зустріч міністрів закордонних справи 

Німеччини, Франції та Польщі – Г.-Д. Геншера, Р. Дюма і К. Скубішевського, 

результатом якої стало створення «Веймарського трикутника» або якщо  

використовувати офіційну назву – Комітет з німецько-французько-польської 

співпраці. «Веймарський трикутник», насамперед, розглядався як вдала 

модель білатерального співробітництва. Той формат взаємин, який в цей 

період вибудовували Німеччина і Франція, був яскравим прикладом 

взаємовигідного партнерства, а включення Польщі в двосторонні 

французько-німецькі відносини мало сприяти її включенню в 

загальноєвропейський простір [46, с. 159].       

                   Зважаючи на поставлену мету, особливого значення набуло 

співробітництво трьох держав у військовій сфері, яке стало невід'ємною 

частиною процесу відродження європейської оборони. Активний діалог в 

даній галузі дозволив Польщі вже у 1999 році стати членом НАТО та у 2004 

році приєднатись до ЄС. Проте Іракська криза негативним чином вплинула 

на кооперацію між країнами Веймарської групи, майже призупинивши цей 

процес до моменту обрання президентом  Н. Саркозі у Франції в 2007 році та 

приходу євроотимістів (більшість у Сеймі отримала партія «Громадянська 

платформа») у Польщі в тому ж році. Надалі співпраця між трьома країнами 

стає більш систематичною та розвивається в напрямку формування спільної 

безпекової політики ЄС, де Польща вже відіграє роль повноправного 

партнера. Цей період охоплює сучасні  французько-німецько-польські 

відносини, досліджуючи способи відображення ними нових безпекових 

загроз та різноманітні формати взаємодії задля просування інтеграційних 

безпекових проектів, що представляє для автора особливий науковий інтерес.  

          Першою великою подією на новому етапі розвитку відносин 

«Веймарського трикутника» (постіракському), слід вважати саміт голів 

держав та урядів, що відбувся у німецькому місті Метлахе 5 грудня 2006 

року, за підсумками якого була прийнята спільна декларація. У цьому 

документі була позначена близькість позицій трьох країн з важливих 
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міжнародних питань, що стосуювалися спільних дій в рамках Євросоюзу і 

НАТО, були відзначені тристоронні зусилля в проведенні виборчого процесу 

в Демократичній Республіці Конго, в місії в Лівані і в операції в Афганістані 

[67, c. 40]. У плані військового співробітництва було висловлено готовність 

створити тактичну групу. Згодом начальники генеральних штабів на своїх 

зустрічах у межах «Веймарського трикутника» більш детально розглядали 

операції, в яких брали участь війська трьох держав, перспективи 

Єврокорпусу і працювали над проектом майбутньої тактичної групи [86, c. 

261]. Представник Польщі у військовому комітеті НАТО і в ЄС генерал-

майор Януш Боярські повідомив польському радіо, що підрозділ задумано, як 

стратегічний резерв ЄС, здатний виконувати бойові завдання, що вимагають 

швидкого реагування. Також він підкреслив, що бойова група може бути 

задіяна в будь-якій кризовій ситуації за рішенням ЄС. І така ситуація може 

виникнути в будь-який момент, але країни ЄС повинні мати військовий 

інструмент, який дозволить їм своєчасно реагувати на такі кризові ситуації. 

          Наступна зустріч представників держав «Веймарського трикутника»  

відбулася 17 червня 2008 року. На ній були присутні міністри закордонних 

справ ФРН, Франції та Польщі Франк-Вальтер Штанмайєр, Бернар Кушнер 

та Радослав Сікорський. Найбільш обговорюваною темою стало питання 

майбутнього головування Франції в Європейській Раді, а також провал 

проекту нової конституції ЄС на референдумі в Ірландії [67, c. 40]. 

      Свою думку про значущість «Веймарського трикутника» для ЄС, 

колишній міністр закордонних справ Польщі, Адам Даніель Ротфельд 

висловив таким чином: «Веймарський трикутник» сьогодні став свого роду 

дискусійним клубом, де обговорюється майбутнє ЄС, хоча партнери 

дивляться на нього з різних точок зору. Ширак хоче втягнути Євросоюз у 

велику політику і «гасіння пожеж» на Близькому Сході, Качиньський – щоб 

ЄС направляв сигнали країнам СНД. Президент Франції разом з Ангелою 

Меркель схиляється до думки Європейської комісії тимчасово призупинити 

переговори з Анкарою. «Веймарський трикутник» – унікальний інструмент. 
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Жодна країна нашого регіону не бере участі в подібному форумі, де до неї 

ставляться як до привілейованого партнера двох найбільших 

континентальних держав ЄС. Трикутник став не тільки символом подолання 

розбіжностей, але й форумом консультацій з найважливіших для Польщі, 

Франції та Німеччини питань. Трикутник не призначений для вирішення 

конкретних проблем. Він служить обговоренню проблем стратегічних» [44]. 

В якості прикладу він наводить відносини Євросоюзу з Росією, яка веде 

особливу політику по відношенню до кожної країни-члена ЄС. На думку А. 

Ротфельда, саме такий формат французько-німецько-польських взаємин 

дозволяє Польщі брати участь в обговоренні найбільш важливих і гострих 

питань на європейському порядку денному, що якісно виділяє державу серед 

інших «країн-новачків».  

          2010 рік пройшов під знаком активної взаємодії та співпраці 

консультаційного форуму «Веймарський трикутник». Перша офіційна 

зустріч польського міністра у справах ЄС М. Довгілевича з його колегами П. 

Леллушем і В. Хойером відбулася 1 лютого 2010 року. Європейські 

чиновники порушили питання, що стосувалось виконання Лісабонського 

договору, стратегії «ЄС–2020», наслідків саміту ООН в Копенгагені, 

перспектив політики європейської енергетичної безпеки, спільної 

європейської оборонної політики, створення Європейської служби зовнішніх 

дій, обговорювали перспективи «Східного партнерства», відносин з 

Україною та Росією, а також обговорювали процес підготовки польського 

головування в Раді ЄС у другому півріччі 2011 року [86, c. 262].  

       Пізніше міністри взяли участь у семінарі під заголовком «Веймарське 

бачення для дій ЄС протягом наступних 5 років». Програма заходу й 

охоплювала досить велике коло питань та мала скоріше дорадчий і 

консультативний характер. Більш результативною виявилася попередня 

зустріч міністрів Франції та Німеччини, яка відбулася 4 лютого 2010 року, і 

де були визначені основні напрямки співпраці між Францією і Німеччиною 

на наступне десятиліття в межах французько-німецької Ради Міністрів. 
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Також було погоджено «Французько-німецький порядок денний 2020», що 

стосувався питань економічного, у тому числі паливно-енергетичного 

партнерства, і проблем європейської безпеки [85, c. 85]. Це свідчить про те, 

що сучасна політична діяльність ЄС в якості міжнародного актора, 

передбачала різні формати партнерських відносин, як в рамках таких 

субрегіональних ініціатив, як Веймарський трикутник, так і на рівні всіх 

держав-членів. Але на прикладі Німеччини та Франції, чітко простежується, 

що при вирішенні важливих питань пріоритетними залишаються двосторонні 

відносини, що склалися з вже традиційними партнерами. 

         Одним із знакових підсумків зустрічі міністрів у справах ЄС держав 

«Веймарського трикутника», стала стаття П'єра Леллюша від 19 березня 2010 

року, в якій він зазначив, що досвід активного співробітництва з питань 

безпеки повинен бути таким же успішним, як досвід партнерства між 

Францією та Польщею в рамках Веймарського трикутника до цього. А 

міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр у своїй 

промові зробив акцент на інтенсифікації гуманітарних і наукових зв'язків між 

Польщею та Німеччиною [85, c. 86]. 

       Наступна зустріч пройшла на рівні міністрів закордонних Польщі, 

Німеччини та Франції 27 квітня того ж року в Бонні. Дискусія стосувалась 

насамперед здатності країн-членів ЄС прогарантувати безпеку своїх 

громадян. Під час переговорів глава зовнішньополітичного відомства ФРН 

Гідо Вестервелле підкреслив, що реагувати на кризи, які вибухають у світ, 

Європа повинна в першу чергу дипломатичним шляхом. Важлива роль у 

цьому питанні, за його словами, належала європейському дипкорпусу, про 

створення якого голови МЗС Євросоюзу домовилися напередодні в 

Люксембурзі. Однак, якщо дипломатичних методів впливу недостатньо, 

Євросоюз повинен бути готовий й до обрання інших шляхів вирішення 

конфліктів. Бернар Кушнер та Радослав Сікорський також заявили, що крім 

участі в НАТО країнам ЄС необхідно розвивати ще й європейську 

обороноздатність. Одним із засобів підвищення обороноздатності Європи 
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міністри вважали створення спільних європейських структур безпеки. В 

якості практичної моделі співпраці був узятий проект «Веймарська бригада». 

Це спільне військове об'єднання, яке налічує  більше двох тисяч чоловік було 

введено в дію з 2013 року [6]. Таким чином, голови трьох 

зовнішньополітичних відомств європейських держав знову повернулися до 

обговорення питань, які були порушені ще на зустрічі в Метлахе в 2006 році. 

На реалізацію цієї ініціативи пішло близько 7 років, тому темпи співпраці 

між країнами Веймарського трикутника у сфері безпеки навряд чи можна 

назвати інтенсивним. Завдяки спільним зусиллям вже з січня по червень 2013 

року бригада військовослужбовців перебувала в постійній бойовій 

готовності, яка підтримується за ротаційним принципом – склад групи 

змінюється кожні півроку. Понад 1700 військовослужбовців бригади є 

поляками. Військовослужбовці 17-го Віелкопольскої механізованої бригади 

становлять основні сили Веймарської групи. До персонального складу цієї 

бригади входили найбільш досвідчені службовці польських збройних сил, які 

вже брали участь у місіях в Іраку. Окрім них до складу Веймарської бойової 

групи увійшов французький медперсонал, а німці взяли на себе 

відповідальність за логістику. [63].  

          Поряд з питаннями Спільної політики безпеки і оборони, в Бонні також 

обговорювалася тема розбудови нового рівня відносин з Російською 

Федерацією з урахуванням сучасних інтеграційних процесів всередині ЄС. 

Росія розглядалася, насамперед, як важливий стратегічний партнер ЄС, 

постачальник великих обсягів природного газу до Європи, а головне, без 

урахування думки держави з низки питань неможливо було про гарантувати 

безпеку в регіоні [67, c. 41]. Отже, переговори в квітні 2010 року стали 

своєрідною підготовкою до зустрічі 23 червня в Парижі. Формат 

консультацій на цей раз був дещо розширено, крім міністрів закордонних 

справ країн «Веймарського трикутника» – Г. Вестервелле, Б. Кушнера та Р. 

Сікорського в них взяв участь запрошений французькою стороною міністр 
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закордонних справ Росії С. Лавров. Це свідчило про готовність усіх сторін 

розпочати діалог щодо ключових безпекових проблеми в Європі.  

         Однією з найважливіших тем дискусій була ситуація в Калінінградській 

області, зокрема С. Лавров зазначив: «Сьогодні ми детально обговорили 

аспект, що стосується свободи пересування, а саме можливості 

прикордонного переміщенн мешканців Калінінградської області Російської 

Федерації в прикордонних районах Польщі. Ми з Міністром Р.Сікорським в 

квітні направили відповідне прохання до Брюсселя з тим, щоб у контексті 

тих винятків, які передбачені в режимі Шенгену, зробити так, щоб всі 

мешканці Калінінградської області могли вільно їздити в прикордонні 

райони Польщі. Мені дуже приємно, що цю позицію сьогодні активно в 

політичному плані підтримали наші колеги з Франції та Німеччини. Ми 

домовилися максимально оперативно вирішити юридичні аспекти цієї 

ситуації» [80]. 

          У центрі уваги політиків також знаходився Придністровський 

конфлікт, а точніше можливі шляхи його розв'язання  за умови збереження 

державного суверенітету республіки Молдова. Була виведена нова формула 

переговорів «5+2», де Придністров'я і Молдова фігурували як сторони 

конфлікту, в ролі посередника виступала ОБСЄ, Росія та Україна стали 

гарантами проведення переговорного процесу, а США і ЄС набувади статусу 

спостерігачів [86, c.262]. Росія зобов'язалася докласти максимум зусиль, щоб 

конфліктуючі сторони якнайшвидше досягли згоди, але результат 

переговорів як і раніше залежав від Кишинева і Тирасполя. 

             Також під час зустрічі було зроблено акцент на можливості створення 

спільного з ЄС Комітету з питань зовнішньої політики і безпеки. З такою 

ініціативою виступила канцлер Німеччини А. Меркель і президент РФ 

В.Путін на зустрічі в Мезеберзі 5 червня 2010 року.  С.Лавров прокоментував 

ідею запровадження цього органу наступним чином: «Ми очікуємо схвалення 

цієї ініціативи Євросоюзом. Всі учасники сьогоднішньої зустрічі активно 

висловилися за те, щоб Євросоюз прийняв таке рішення. Це дозволить надати 
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нової якості нашій співпраці, у тому числі з питань кризового врегулювання 

за участю Росії і Євросоюзу» [80]. 

        Подібний формат зустрічей на офіційному рівні було проведено вперше. 

Участь Росії сприймалась як спроба інтегрувати державу в архітектуру 

європейської системи безпеки. Слід зазначити, що результати зустрічі носили 

переважно декларативний характер. Але висувалися припущення, що така 

модель співпраці зможе бути ефективною для виявлення та вирішення 

конфліктів та кризових ситуацій на ранніх стадіях. 

         Вельми значущою видавалась зустріч в рамках «Веймарського 

трикутника», яка відбулася 7 лютого 2011 року. На переговорах були 

присутні самі глави трьох держав  – А. Меркель, Н. Саркозі і щойно обраний 

президент Республіки Польща Броніслав Комаровський. На цю зустріч 

покладались великі надії, адже вона повинна була стати символом нового 

етапу взаємин Польщі з іншими державами-членами ЄС. Б. Комаровського з 

певністю можна вважати більш проєвропейськи налаштованим президентом, 

ніж його попередника, консерватора Л. Качинського. Слід сказати, що саме в 

період його президентства, Польща відмовилася ратифікувати Лісабонський 

договір після його провалу на референдумі в Ірландії в 2008 році, навіть 

незважаючи на те, що він був схвалений поляками ще в 2007 році. І тільки 

після того, як Лісабонська угода була схвалена усіма країнами ЄС, Польща 

на чолі з Л. Качиньським, висловила свою солідарність з подальшими 

євроінтеграційними процесами. У Європі така поведінка з боку польського 

президента було сприйнята,як спроба  відтермінувати передачу національних 

повноважень наднаціональним структурам ЄС та свідчила про примат 

національних інтересів Польщі над загальноєвропейськими цінностями. 

        Після загибелі Л.Качинського і президентських виборів, насамперед, 

якісно змінилася внутрішньополітична ситуація в самій державі. У 

польському Сеймі припинилося протистояння по лінії президент-прем'єр-

міністр, оскільки на той час обидві ці посади займали представники однієї й 
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тієї ж партії «Громадянська платформа», а значить, їх погляди на важливість 

інтеграційного курсу і роль Польщі в ЄС збігалися. 

        Тому вищезгадана зустріч перших осіб держав «Веймарського 

трикутника» пройшла саме у Варшаві. На думку Б. Коморовського, у Польщі 

бажали пожвавлення роботу «Веймарського трикутника» через те, що він 

одного разу вже виправдав себе в справі підтримки Польщі в її прагненні 

стати членом ЄС і тому необхідно відновити контакти між головами держав 

після чотирьох років бездіяльності. До того ж, Б. Коморовський заявив, що 

активізація «Веймарського трикутника» вигідна всім трьом країнам: адже 

вона не тільки посилить голос Польщі, але й допоможе порозумінню між 

Францією, Німеччиною та Польщею в тому числі, у дискусіях з іншими 

країнами [12]. На обговорення було головні проблеми і завдання, які стояли 

перед ЄС. Зокрема, обговорювалися заходи подолання світової фінансової 

кризи, перспективи взаємовідносин ЄС з його «східними сусідами». Лідери 

трьох європейських держав домовилися також поліпшити коордиацію 

діяльность в галузі оборонної політики й політики безпеки. Канцлер 

Німеччини А. Меркель заявила, що таке рішення відповідає меті досягти 

зрештою тіснішої військової співпраці всередині всього Європейського 

Союзу, адже вони прагнуть поглиблення інтеграції саме у цьому секторі [98, 

c. 66]. ЄС, усвідомлюючи необхідність побудови більш потужної і 

незалежної від НАТО оборонної системи, зіткнувся з низкою труднощів. 

Позаяк більшість держав ЄС є членами НАТО, то за період існування блоку, 

вони звикли у зовнішньополітичних питаннях орієнтуватися на позицію 

США. Тому вироблення власного європейського зовнішньополітичного 

курсу і використання в якості нових орієнтирів Німеччини та Франції, не 

зможе відбутися швидко. Для реалізації проектів в галузі безпеки, 

необхідним було сприяння з боку зовнішньополітичних відомств ЄС, а також 

підтримка Кетрін Ештон. Також слід підкреслити, що успішність цих зусиль 

залежала і від того, чи будуть вони схвалені іншими європейськими 

державами, які знаходяться за рамками даного трикутника, таким чином 
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долучаючи їх до процесу трансформації європейської системи безпеки. Це 

мало дозволити країнам-учасницям «Веймарського трикутника» розширити 

формат роботи над власними ініціативами, і продемонструвати готовність, 

насамперед Франції і Німеччини, до співпраці з іншими партнерами. 

          У цій ситуації особливого значення для «Веймарського трикутника» 

набула можливість кооперації з Фінляндією і Швецією. Позаяк обидві країни 

не є членами НАТО, то необхідно зробити наголос на високому рівні їх 

зацікавленості у створенні СЗБП, яка формується в ключі системи безпеки 

ЄС. 

         Ще в 2009 році колишній міністр закордонних справ Норвегії Торвальд 

Столтенберг запропонував 13 різноманітних видів співпраці між 

скандинавськими країнами, від спільного розвитку збройних сил та 

співробітництва в області закупівель озброєнь до взаємних декларацій 

солідарності. По-друге, скандинавські країни активно працюють над 

питаннями розширення співпраці у сфері регіональної безпеки. У 2011 році 

вони офіційно запросили Естонію, Латвію і Литву вступити відповідно до 

створеної у 2009 році Організацію оборонного співробітництва країн 

Північної Європи (Nordic Defense Cooperation) з метою зміцнення кооперації 

в розробці спільної оборонної стратегії і плануванні, а також у міжнародних 

операціях. Запропоноване розширення відображало прагнення Швеції та 

Фінляндії посилювати військовий і оборонний потенціал країн Балтійського 

моря, чиї оперативні можливості були обмеженими та страждали від ряду 

серйозних недоліків. Шведсько-естонська угода про оборонну співпрацю, 

включаючи взаємодію у підготовці тендерів на закупівлю військової техніки 

та проведення спільних військових навчань – це ще один доказ триваючої 

інтеграції в регіоні. А всебічна політична співпраця в регіоні Балтійського 

моря в цілому стає щоразу більш реальною, що може мати істотні наслідки 

для формування карти європейської безпеки [169]. 

           Також варто зазначити, що в рамках кооперації країн «Веймарського 

трикутника» і північноєвропейських держав, важливе місце займає так звана 
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«Гентська ініціатива», висунута Німеччиною і Швецією під час 

неформальної зустрічі міністрів оборони ЄС в Генті у вересні 2010 року. 

Фінансова криза, що зачепила Європу в значній мірі, знову винесла на 

порядок денний питання, пов'язані з перспективами поглиблення інтеграції 

держав-членів ЄС у сфері СЗБО, за умов скорочення національних бюджетів, 

у тому числі і витрат на оборону. Вихід з ситуації, що склалася, Брюссель 

побачив в об'єднанні і спільному використанні військових можливостей 

організації. 

        Слід зазначити, що «Гентській ініціативі» передували дві директиви від 

2008 і 2009 років щодо лібералізації ринків військової продукції в ЄС, які 

полегшили доступ країн-членів до ринків одне одного і підготували ґрунт для 

подальшого співробітництва. Сама ж «Гентська ініціатива» повинна сприяти 

нарощуванню військових і військово-технічних можливостей ЄС, а також 

залучити всі країни ЄС до кооперації у військовій сфері. Особливо 

підкреслювалася роль Європейського оборонної агенції у визначенні сфер 

військового співробітництва та створенні відповідних експертних груп [3, c. 

9]. У відповідності з проектом і під егідою Євросоюзу, передбачається 

здійснення багатосторонніх проектів, що забезпечують об'єднання ресурсів і 

пропорційний розподіл витрат між державами-учасницями для розвитку їх 

сукупного військового потенціалу в окремих областях. Серед таких: розвиток 

військово-транспортної авіації, вдосконалення системи спостереження і 

контролю на морі в інтересах створення єдиної інформаційної бази даних 

стану на морі, розробка перспективних систем розвідки та спостереження і 

т.і. [33, c. 6]. 

         Можна стверджувати, що ''Гентська ініціатива'' заклала основу нового 

інтеграційного проекту, що отримав назву «Polling and Sharing» (P&S) - 

«Об'єднуючи і розподіляючи», що є європейським аналогом Smart Defence, 

який був спрямований на раціональне використання військових потенціалів 

країн ЄС на базі рольової спеціалізації. Концепція передбачала більш 
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ефективне використання військового потенціалу за менших витрат, 

концентрацію військових ресурсів країн ЄС та їх загальне застосування: 

- cпільні закупівлі озброєнь і військової техніки, а також використання 

науково-дослідної бази; 

- cпільне використання через часткову або повну інтеграцію, структур ЗС і 

створення об'єднаних частин і з'єднань; 

  - рольова спеціалізація (наприклад, Німеччина здійснює військово-морське 

спостереження в Північному морі, звільняючи Нідерланди від цього 

завдання) [3, c. 10]. 

       Реалізація P & S це тривалий процес, на шляху якого існує чимало 

перешкод - від економічних та організаційних до військово-технічних і 

оперативних. Проект потребує високого ступеня довіри учасників один до 

одного, готовність жертвувати національним суверенітетом в самій 

делікатній області – національній безпеці. А також без відповіді залишається 

питання, чи зможе Європейська оборонна агенція, яка координує проекти P 

& S, ефективно виконувати цю роль або ж для того необхідні абсолютно нові 

структури. З критикою окремих аспектів цієї ініціативи також виступили 

військові, вказуючи на ризик дублювання «Розумної оборони» НАТО. 

        Разом з тим, незважаючи на всі складнощі і невизначеності, '' Гентська 

ініціатива '' позначила стійку, й фактично безальтернативну тенденцію 

розвитку європейського оборонного потенціалу, й в кінцевому рахунку, 

Європейського оборонного союзу. Практично одразу ж після Гентського 

саміту виникло питання про створення постійної структури - Конференції 

щодо збільшення військового потенціалу ЄС. У свою чергу в документі 

«Майбутнє Європи» від 17 вересня 2012 року було зазначено: «Наша 

оборонна політика повинна мати більш амбітні цілі, які виходять за рамки 

об'єднання та спільного використання» [3, c. 10-11]. 

       Таким чином, спільні зусилля країн Веймарського трикутника і 

скандинавських держав є прекрасною можливістю інтенсифікувати процес 

розвитку СЗБО, хоча на практиці й тут виникають певні труднощі. По-перше, 
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скандинавський напрямок СЗБО не є пріоритетним для держав-членів в 

цілому, й для Франції та Німеччини зокрема. З усіх країн Веймарського 

трикутника Польща висловлює найбільшу готовність співпрацювати зі 

скандинавським державами. У даному контексті слід згадати польсько-

шведський проект «Східне партнерство», в той час як Франція, наприклад, в 

області СЗБО все ж таки віддає перевагу союзникам, які володіють великою 

політичною вагою на міжнародній арені. 

       Так 2 листопада 2010 року між Францією і Великобританією було 

підписано «Угоду про кооперацію в питаннях оборони і безпеки», за 

допомогою якого франко-британська група високого рівня інтенсифікує 

розвиток промислової кооперації в галузі спільного виробництва військової 

техніки та систем озброєнь. Представники обох держав підписали договір 

про співробітництво в галузі оборони, домовилися про створення коаліційних 

військ, спільне використання авіаносців і розробку нових атомних установок. 

Президент Н.Саркозі після парафування документа, прокоментував, що і 

Франція, і Великобританія проявили «безпрецедентну в історії відкритість і 

ступінь довіри» один до одного, що в свою чергу дало привід охрестити цю 

угоду «нової Антантою» [89, c. 149]. При цьому Великобританія по 

відношенню до ініціатив “Веймарського трикутника” демонструє політику 

«доброзичливого нейтралітету», ніж надає Варшаві, Берліну та Парижу 

велике поле для діяльності в цьому напрямку. 

        Наприкінці 2010 року голови МЗС і оборони Франції, Німеччини та 

Польщі підписали заяву, із закликом спільними зусиллями підвищити 

оборонний потенціал ЄС. За словами польського міністра закордонних справ 

Радослава Сікорського сфера європейської системи безпеки повинна була 

стати важливим виміром європейської інтеграції  [186]. У спільному посланні 

на адресу Кетрін Ештон, Високого представника ЄС з СЗПБ була 

відображена загальна позиція трьох країн, які вважають за необхідне надати 

новий динамізм ЄПБО і розвитку «більш міцних і ефективних інструментів 

для згуртованих європейських дій» [25]. Країни ЄС, насамперед, мали на 
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увазі можливість самостійного проведення миротворчих операцій та 

антикризових заходів. Таким чином, для вирішення цих завдань була 

сформульована «Основоположна мета - 2010». Цей документ обмежувався 

переформулюванням лише одного розділу з обсягу потреб аналогічного 

документу 1999 року (Гельсінкі «Основоположна мета ЄС» від 1999 року). 

Йшлося про: створення мобільних самостійних бойових підрозділів (бойових 

груп ЄС);  вдосконалення процесу стратегічних повітряних транспортувань 

за допомогою оптимізації координації та заснування Європейського 

командування повітряними перевезеннями; створення Європейського 

оборонного відомства (European Defense Agency, EDA), яке і було створено в 

липні 2004 р. Його основними завданнями стали: розвиток обороноздатності 

в цілях подолання криз; підтримка співпраці в роботі з озброєнь в Європі; 

посилення промислової і технічної оборонної бази; підтримка розвитку 

конкурентоспроможного в міжнародному масштабі європейського ринку 

озброєнь [101]. 

        Менш ніж за рік, країни «Веймарського трикутника» виступили з 

ініціативою, яку підтримали Італія та Іспанія в період польського 

головування в ЄС у другій половині 2011 року. Вона передбачала створення 

спільних постійних структур оперативного планування і управління. Але 

подібна ідея не викликала одностайного схвалення з боку інших членів ЄС. 

Великобританія спочатку виступила різко проти створення постійних 

штабних структур ЄС, відмовляючись оплачувати свідомо витратний проект, 

який дублював би натовські структури. Реакція міністра закордонних справ 

Великобританії Вільяма Хейга на «Веймарську ініціативу» була наступною: 

«Ми не погодимося на це зараз. Ми не погодимося на це в майбутньому. Це 

для нас червона лінія» [187]. Офіційний Лондон вважав, що необхідно 

підвищувати ефективність існуючих військових сил та засобів й проявляти 

політичну волю для їхнього застосування, а також «ЄС має стати 

здебільшого стратегічно орієнтованим у своєму підході до врегулювання 

конфліктів» [187]. Подібна реакція чітко висловлює негативне ставлення 
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Великобританії до подальшої інтеграції в сфері ЗСБО, даючи зрозуміти, що 

виконання загальноєвропейськихзобов'язань, взятих перед іншими 

державами-членами ЄС, відсувається на другий план, коли зачіпаються 

національні інтереси і суверенітет країни. А також, протягом багатьох років 

Великобританія є одним із стратегічних партнерів США і затятим 

прихильником ідеї формування європейської системи безпеки, спираючись 

на НАТО. Але блокувати процес створення колективного військового 

потенціалу стає дедалі складніше, особливо за активного просування 

регіональних ініціатив і проектів. У цих умовах для Великобританії існує 

загроза втратити свій політичний вплив Європі і не зайняти відведене для неї 

місце в системі безпеки ЄС. 

         Далі тема створення єдиних збройних сил, поряд з введенням поста 

президента була порушена у вересні 2012 року. Одинадцять міністрів 

закордонних справ країн ЄС, в тому числі й голови зовнішньополітичних 

відомств Німеччини, Франції та Польщі виступили за реальне виконання 

положень Лісабонської угоди та реалізації спільної політики безпеки і 

оборони, закликаючи інших членів ЄС приєднатися до їхньої ініціативи. У 

спільній заяві міністрів закордонних справ Німеччини та Польщі Гідо 

Вестервелле і Радослава Сікорського було сказано: «Для того щоб Європа 

була реальною дійовою особою і глобальним лідером, вона повинна мати 

сильну структуру інститутів. Для цього потрібен президент, що обирається 

безпосередньо, який буде особисто призначати членів європейського уряду» 

[230]. А також основний акцент був зроблений на прискореному формуванні 

європейської армії і важливості посилення обороноздатності ЄС. 

       Традиційно, в ролі прихильника положення про незалежну системі 

безпеки об'єднаної Європи, від імені Франції виступив її новий президент 

Франсуа Олланд. Однак з критикою цієї ідеї знову виступила 

Великобританія, заявивши, що якщо реформа буде схвалена, то уряд буде 

змушений провести всенародний референдум з питання подальшого членства 

країни в Євросоюзі. Однак, подібну поведінку англійської політичної 
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верхівки, слід трактувати, як спробу лише відстрочити поглиблення 

політичної та оборонної інтеграції, яка неминуче буде відбуватися згідно з 

узятими Великобританією зобов'язаннями з моменту підписання 

Лісабонського договору. 

        Знову роль ЄС у процесі забезпечення світової безпеки обговорювалася 

на черговому засіданні Європейської Ради в грудні 2012 року. Лідери 

європейських держав відзначили, що в сучасному мінливому світі, ЄС 

повинен прийняти на себе зобов'язання по встановленню миру і міжнародної 

безпеки. Місії та операції СЗПБ роблять свій внесок у вирішенні 

міжнародних конфліктів і є ключовими елементами програми дій ЄС у 

кризових регіонах. Голови країн і урядів закликали високого представника 

єдиної зовнішньої політики і політики безпеки Кетрін Ештон, розробити нові 

пропозиції щодо зміцнення політики безпеки, які були представлені на 

Єврораді в грудні 2013 року. 

        Черговий саміт був спеціально присвячений оборонному виміру ЄС. За 

підсумками дискусій країни Євросоюзу домовилися почати роботу за трьома 

напрямками в галузі оборони і безпеки. По-перше, ЄС має намір сформувати 

єдиний європейський ринок оборонної продукції. По-друге, найближчим 

часом буде прийнятий план активізації з розвитку європейської оборонної 

промисловості, долучаючи до виконання та розробки оборонних замовлень, 

малі та середні підприємства. По-третє, Євросоюз має намір активно 

розвивати програму «Horizon 2020», що дозволяє оперативно зближувати 

нові наукові розробки в цивільній і військовій сферах. Жозе Мануель 

Баррозу, говорячи про конкурентноздатность європейської оборони, 

підкреслив, що оборонна промисловість, в якій задіяні близько півтора 

мільйони робітників, з обігом в дев'яносто шість мільярдів євро – важливий 

для Європи сектор» не тільки з точки зору оборони, але й економіки [34]. 

         Таким чином, питання про зміцнення ОПБО займає одне з центральних 

місць в європейських дискусіях, й що досить важливо, держави 

«Веймарського трикутника» беруть активну участь у цьому процесі. 
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Сьогодні, слід сказати про розширення цього формату і перетворення його у 

«Веймарський трикутник плюс». Він виник на основі і досвіді проекту 

«Вишеградська четвірка плюс». Його головною метою було недопущення 

ізоляції Польщі від європейських лідерів - Франції та Німеччини у питаннях 

європейської інтеграції, безпеки та оборони й особливо економічної кризи. 

Також дуже важливо було долучити до цього процесу Іспанію та Італію. На 

думку французького міністра оборони Жан-Ів Ле Дріана, учасники цього 

об'єднання входять в число «ключових країн для європейської оборони». 

Міністри закордонних справ цих держав на зустрічі в Парижі наступного дня 

після брюссельської Євроради  – 15 грудня 2012 року прийняли спільне 

рішення на підтримку «амбітної європейської політики у сфері безпеки та 

оборони», заявивши, що вони хочуть бачити «більше Європи» також і в 

оборонній сфері [195].  

          Нова конфігурація «Веймарського трикутника» робить значний вплив 

на баланс сил в ході розгляду важливих для союзу питань. Підключення до 

лінії Варшава–Берлін–Париж, Риму і Мадрида, посилює позиції 

прихильників поглиблення інтеграції у сфері зовнішньої політики та 

політики безпеки. Франція, нарешті, отримала можливість реабілітуватися 

після підписання франко-британського договору про співробітництва у сфері 

оборони (2011 р.), що він був сприйнятий, як політичний крен держави в бік 

США і відхилення від курсу спрямованого на розвиток самостійної системи 

європейської безпеки. Таке пожвавлення в цій сфері викликано, насамперед, 

зовнішніми обставинами і нестабільною ситуацією в кризових регіонах,  які 

потребують від ЄС допомоги тільки на власний військовий потенціал. Події 

під час «Арабської весни» ясно дали зрозуміти, що ЄС ще не готовий 

прийняти на себе роль міжнародного актора, який здатний врегулювати 

кризову ситуацію, що становить небезпеку не тільки для третіх країн, а й для 

самого ЄС. Незважаючи на величезні зусилля й численні дискусії 

європейських країн в галузі безпеки, за наявності відмінною можливості 

продемонструвати, що таке СЗБО в дії, а не на папері, Європа знову не 
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змогла виробити єдину програму щодо прийняття адекватних заходів на 

Сході. І також, як під час війни в Югославії, звернулася за допомогою до 

НАТО.  

       У 2012 році Веймарська п'ятірка виступила на підтримку чергового 

проекту Єврокомісії та Європейської служби зовнішньополітичної діяльності 

на чолі з високим представником ЄС із закордонних справ і політики безпеки 

баронесою Кетрін Ештон, створити службу розвідки і безпеки. В основні 

функції даної спецслужби буде входити постачання розвідданих даних в 

поліцію, здійснення контролю в Інтернеті, а також охорона зовнішніх 

кордонів і морського простору ЄС. Американська газета «The Telegraph» 

після оприлюднення цієї ініціативи, порівняла її з Агенцією національної 

безпеки в США [248]. Єврокомісар з питань юстиції Вів'єн Редінг в інтерв'ю 

грецькому виданню Naftemporiki підтвердила ці припущення, заявивши, що 

Агенції національної безпеки США потрібна противага [218]. Виникнення 

цієї ідеї за часом збігається зі скандальним викриттям екс-співробітника ЦРУ 

Едварда Сноудена й можна припустити, що є відповідною реакцією Європи, 

спробою убезпечити своїх громадян та запобігти повторенню подібної 

ситуації в майбутньому. 

         Особливе значення ця пропозиція набуває в умовах світової 

економічної кризи, коли більшість країн-членів ЄС йде на скорочення 

військового бюджету і зменшення фінансування оборонної галузі. А 

запровадження служби розвідки потягне за собою додаткове фінансування і 

можливо відтягне кошти, необхідні для розв’язання більш нагальних 

проблем європейської оборони. 

         Незважаючи на те, що країни «Веймарського трикутника» та Іспанія та 

Італія, що приєдналися до них, виступили за створення європейської 

розвідувальної агенції, це не забезпечило одностайної підтримки ініціативи. 

Великобританія знову виступила проти запровадження в Брюсселі генштабу 

для керівництва військовими операціями країн-членів, яке також було 

передбачено в рамках проекту. Лондон активно продовжує чинити опір 
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поглибленню інтеграції в галузі еврооборони і не бажає вкладати гроші на 

його погляд малоперспективні проекти [96]. На противагу Великобританії, 

лінія Берлін-Париж-Варшава-Рим-Мадрид виступають за більшу інтеграцію 

у сфері оборони та військової промисловість аж до створення об'єднаного 

командування. Великобританія, навпаки, стоїть на євроатлантичних позиціях 

і говорить про те, що ЄС не потрібно нав'язувати функції, які він не готовий 

виконувати ефективно, оскільки  їх здійснює НАТО. При цьому Франція та 

Великобританія, будучи лідерами різних політичних таборів (европеїстів і 

атлантистів), також є лідерами ЄС у галузі військової промисловості. Тому 

обидві країни змушені дуже делікатно ставитися до теми європейської 

оборони, щоб не завдати шкоди своїм економічним інтересам. На цьому 

прикладі, чітко видно, що ЄС знову і знову стикається з проблемою 

відсутності єдиної позиції всіх держав-членів щодо тієї чи іншої ініціативи, 

що істотно гальмує розвиток європейської системи безпеки. Найбільш 

вірогідний сценарій розвитку подій - це досягнення визначення невеликих 

поступок з боку Великобританії, але глобальних змін позиція країни у сфері 

європейської політики безпеки і оборони не буде зазнавати. Таким чином, ще 

один проект ЄС у сфері оборони перебуває під загрозою так і не бути 

реалізованим. 

          Аналізуючи історію існування проекту «Веймарський трикутник» слід 

зазначити поступову трансформацію його цілей і завдань. На початковому 

етапі трьохстороння співпраця Франції, Німеччини та Польщі була 

спрямована виключно на те, щоб допомогти Польщі в найкоротші терміни 

провести необхідні реформи, адаптувати економіку до норм ринкових 

взаємовідносин і залучити державу до міжконтинентальної системи безпеки, 

де лідируючі позиції займало НАТО. 

        Після досягнення вищевказаних цілей, а саме повноправного членства в 

НАТО в 1999 році і в ЄС у травні 2004 р, активність і результативність 

Веймарського трикутника знижується аж до 2010 року. Це було пов'язано з 

необхідністю вирішувати нагальні проблеми в рамках ЄС, долаючи цілу 
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низку криз, з якими довелося зіткнутися європейському співтовариству в 

першій декаді 21 століття. Першим випробуванням на міцність 

загальноєвропейської ідеї стала інституційна криза, після найбільшого в 

історії ЄС розширення 2004р., та приєднання до нього Болгарії та Румунії в 

2007 р. Далі була провальна спроба ухвалення Конституції ЄС і тривалий 

процес ратифікації Лісабонської угоди, який ускладнився початком світової 

фінансової кризи. Все це поставило під сумнів доцільність існування ЄС й 

одночасно стало поштовхом до пошуку нових форм співпраці всередині ЄС. 

Так в 2010 році з ініціативи новообраного польського президента Б. 

Комаровського та згоди А. Меркель і Н. Саркозі, діяльність «Веймарського 

трикутника» було відновлено. На порядку денному цих трьох держав все 

частіше поставало питання єврооборони, яке набуло актуальності після подій 

«Арабської весни», а особливо під час війни в Лівії. Ці події внесли розкол 

між Францією і Німеччиною через різне ставлення країн до того, яку роль 

повинен відігравати ЄС у цій ситуації. Франція здійснила дрейф у бік союзу з 

Великобританією, для якої ідея європейської оборони позбавлена 

практичного сенсу. Але слід відзначити й позитивний момент, оскільки 

чергова криза, що зачепила не тільки основних учасників «Веймарського 

трикутника», але й все європейське співтовариство, дала певний поштовх до 

дії і прискорила діалог з питань еврооборони. 

           Польща, Франція і Німеччина ініціювали цілу низку проектів у даному 

напрямку, а саме: проект «Веймарська бригада» для проведення спільних 

операцій ЄС та координації їх цивільних і військових складових; активне 

проведення переговорів з Росією щодо її ролі в системі європейської безпеки 

та інших євроінтеграційних процесах; співпраця з північноєвропейськими 

країнами («Гентська ініціатива») та запровадження проекту «Polling and 

Sharing» з метою раціонального використання фінансів на військові потреби 

в умовах економічної кризи; ідея створення європейської розвідувальної 

агенції. 
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          Таким чином, діяльність Веймарського трикутника за останні 3– 5 

років слід оцінювати позитивно, але при цьому відкритим залишається 

питання про практичну реалізацію перелічених ініціатив. Сьогодні держави-

члени європейського співтовариства, щільно підступили до створення 

колективного військового потенціалу та передачі цілої низки суверенних 

прав у компетенцію ЄС. Ось тут і може знову виникнути розкол на 

прихильників і противників СПБО, на табори «европеїстів» та «атлантистів», 

що неминуче призведе до призупинення інтеграції в галузі безпеки та 

оборони. Також слід зауважити, що новостворювані структури ще не можуть 

повністю виконувати покладені на них функції. Крім того, на процеси 

трансформації та створення нових інституційних безпекових структур 

міжнародної системи накладаються наслідки глобальної економічної рецесії, 

що призводять до суттєвого зниження безпекового потенціалу провідних 

держав та міждержавних утворень, зокрема, Європейського Союзу внаслідок 

збільшення обсягу фінансових ресурсів для вирішення фінансових проблем 

своїх членів. Це супроводжується падінням авторитету ЄС та привабливості 

інтеграції в очах правлячих еліт та громадськості європейських держав з-поза 

меж Союзу [90, с. 33]. Тому розвиток СПБО та її інституціональзація 

залежатимуть від цілої низки факторів, і насамперед від усвідомлення 

необхідності формування єдиної європейської армії для життєздатності ЄС та 

його існування як світового центру сили.  

 

 

            Висновки до розділу 3 

           В розглянутому розділі на прикладі  вивчення стратегічної культури та 

основних засад безпекової політики Франції, Німеччини та Польщі, автором 

робиться спроба пояснити яким чином ці фактори впливають на формування 

пріоритетних напрямків їх політики в цій галузі, як на національному, так і 

на загальноєвропейському рівнях. Встановлено, що Франція традиційно 

виступає з позицій створення об’єднаною Європою спільного війського 
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контингенту, щоб мати змогу самостійно прогарантувати безпеку в регіоні та 

поза його межами. Німеччина, враховуючи суперечливе минуле країни у ХХ 

сторіччі, виказує обережність у цих питання та не є прибічником ідеї 

застосування військової сили задля вирішення конфліктів, роблячи наголос 

на необхідності ведення діалогу за допомогою міжнародних інституцій. 

Проте у той самий час допускає участь німецьких військових у складі 

багатонаціонаціональних контингентів. Німецький політикум постійно 

змушений  шукати баланс, беручи до уваги суспільну думку (щодо залучення 

Німеччини до різного роду військових операцій) та зобов’язання, взяті перед 

партнерами, які закликають до поглибленої інтеграції в сфері безпеки та 

оборони. 

         Усвідомлючи той факт, що франко-німецька складова європейської 

архітектури безпеки наразі є ключовою, Польща приєднуючись до неї також 

намагається виступати з різними безпековими ініціативами.  Зокрема разом 

країни «Веймарського трикутника» створили так звану «Веймарську 

бригаду», займаються питаннями залучення Росії до співпраці у галузі 

безпеки, а також поляки пропонують розвивати північний напрямок 

безпекової політики разом з Фінляндією та Швецією. Однак суттєвим 

недоліком залишається неготовність держав-членів ЄС передавати 

повноваження щодо керування навіть частиною власних збройних сил до 

компетенції Брюселля. Тому успіх безпекових проектів як Веймарської 

трійки, так і всього ЄС, буде залежати від наявності політичної волі урядів 

цих держав. Проте у будь-якому випадку тристоронній діалог щодо 

безпекової політики повинен тривати та призвести до чіткого встановлення 

стратегічних завдань. Вони свою чергу мають зосередитись на виробленні 

нових механізмів контролю над кризовими ситуаціями з метою швидкого 

реагування на них, а також на втіленні довгострокових військових та 

цивільних проектів. Задля підвищення ефективності роботи «Веймарського 

трикутника» в цій галузі, варто звернути увагу на проблему 

інституціоналізації безпекової політики. Адже створення ради або комітету з 
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питань безпеки та оборони Веймарської групи надасть їх співраці більш 

сталого характеру, полегшить процес координації безпекових політик, 

поліпшить якість стратегічного планування та допоможе віднайти додаткові 

напрямки поглибленої інтеграції. Такий орган має працювати незалежно від 

структур ЄС, де запорукою активної кооперації стане спільно розроблена 

програма дій, та головне, на його діяльність не впливатиме зміна урядів і 

політичних сил при владі в середині держав «Веймарського трикутника». 

Якщо ж ця модель доведе свою дієвість, то її можна буде застосовувати і 

щодо інших аспектів тристоронніх відносин. 
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                                                   ВИСНОВКИ 

        Питання ролі країн «Веймарського трикутника» в сучасних 

трансформаціях європейського інтеграційного простору залишається 

недостатньо дослідженою темою в межах політичної науки. Незважаючи на 

той факт, що на сьогоднішній момент існує потужний масив наукових робіт, 

які зосереджені на вивченні центральних проблем і перспектив розвитку 

європейської інтеграції, їм бракує комплексного підходу до оцінки внеску 

Веймарської трійки в цей процес. Також в науковій літературі відсутній 

консенсус щодо того, чи можна вважати «Веймарський трикутник» вагомим 

гравцем на європейській політичній шахівниці. Тому в даній роботі автор 

здійснив теоретико-методологічний аналіз діяльності «Веймарського 

трикутника» на європейському континенті та виклав основні результати 

дисертаційного дослідження, попередньо об’єднавши їх у наступні групи. 

 1. Проаналізувавши умови та причини створення «Веймарського 

трикутника», можна стверджувати, що його було використано як засіб задля 

примирення та усестороннього урегулювання протиріч, які існували перш за 

все між Польщею та Німеччиною ще з часів Другої світової війни. Як 

концепт, «примирення» на початковому етапі включало в себе врегулювання 

відносин на вищому політичному рівні. Перша спроба подібного примирення 

була успішно зроблена відносно Німеччини та Франції у повоєнний період, а 

після падіння Берлінської стіни та розпаду СРСР цей метод застосували і до 

держав Центральної та Східної Європи, у тому числі і Польщі. Даний процес 

був тривалим та багатоаспектним. Він включав в себе не тільки взаємне 

визнання держав та підписання стандартних договорів про дружбу і 

співпрацю, а й створення комунітарних інституцій та реалізацію спільних 

проектів. У випадку з Францією та Німеччиною такими інституціями стали 

Європейська спільнота з вугілля та сталі, Євратом, Європейська Економічна 

Спільнота і ЄС у тому вигляді, в якому він функціонує сьогодні. Та 

найголовнішим проектом видалось створення Європи, об’єднаної спільними 

цінностями та завданнями. А що ж стосується формату «Веймарського 
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трикутника», то він дозволив налагодити співпрацю в різних галузях та 

перманентний діалог між Берліном та Варшавою, залучивши до нього 

Париж.  

   «Веймарський трикутник», а точніше той тісний зв’язок між трьома 

країнами, що встановився за його допомогою, був найкращим способом 

артикуляції європейської перспективи Польщі та її підтримки в якості 

центрального компоненту «нової Європи». В той самий час подібне 

тристороннє співробітництво дозволяло Франції та Німеччині активізувати 

«східний напрямок» зовнішньої політики ЄС, який набув колосального 

значення, зважаючи на політичний вакуум, що утворився в Центральній та 

Східній Європі після розпаду соціалістичного табору. 

     Ідея цього новоутворення полягала тому, щоб кожна з його 

складових доповнювала одна одну. Але «Веймарський трикутник» значним 

чином був і є зосередженим на Німеччині та її відносинах з Францією і 

Польщею. Водночас Німеччина відігравала роль тієї ланки, що пов’язувала 

найслабшу сторону трикутника – вісь Варшава-Париж. На початковому етапі 

трансформації держави у напрямку розвитку демократії та ринкової 

економіки, поляки сподівались на активне залучення Франції до спільних 

проектів, враховуючи якого значення на той час Польща набувала у питаннях 

гарантії безпеки на кордонах з ЄС. Також чітко декларуючи свою відданість 

загальноєвропейським цінностям, польські ідеологи відчували свою 

приналежність до французької ліберальної традиції та революційної 

спадщини. Проте у Франції «Веймарський трикутник» завжди розглядали 

крізь призму відносин з Німеччиною. Небажаним видавалося створення 

будь-яких форм конкуруючого білатералізму, який міг би применшити 

значення французько-німецького союзу. Тому «Веймарський трикутник» 

вписався в концепцію «балансу сил», а французько-польські відносини стали 

складовою для рівноваги. Через це навіть на початку 2000-х рр. двостороння 

співпраця між Польщею та Францією все ще залишалася недостатньо 

розвинутою. Відчутне зближення двох країн розпочалося після приходу до 
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президентської адміністрації Франсуа Олланда у 2012 році. Налагодження 

відносин з Польщею видавалося непоганою можливістю заручитися 

підтримкою й інших країн Центральної та Східної Європи задля реалізації 

ініціатив Франції в межах ЄС, особливо в тих галузях, де Німеччина 

традиційно виступала як менш активний гравець. Польща, як лідер даної 

субрегіональної групи, підходила на цю роль якнайкраще та водночас 

використовувала цей крок з боку Франції у власних інтересах, залишаючись 

в центрі інтеграційних процесів і покращуючи власну політичну репутацію 

всередині ЄС. Проте ситуація змінилася, коли у 2014 р. головний прибічник 

інтеграційної політики в Польщі Д. Туск очолив Європейську Раду. На 

батьківщині він залишив певний вакуум влади, який створив сприятливі 

умови для майбутньої перемоги більш євроскептично налаштованих сил, що 

суттєво знизило рівень зовнішньополітичної активності Польщі та не 

дозволило пожвавити партнерські зв’язки з Францією. 

 2.  Сьогодні кооперація трьох країн у галузі безпеки та оборони є так 

само актуальною та важливою як і 25 років назад. Кожна з держав має власні 

мотиви участі в безпекових ініціативах «Веймарського трикутникa», і 

безперечно отримує від цього певні переваги. Так, для Польщі робота в цій 

сфері означає додаткові гарантії безпеки, а більший рівень безпеки спонукає 

її приєднуватися до безпекових місій ЄС в різних регіонах, наприклад, у 

Північній Африці, у чому так зацікавлений Париж. У свою чергу Німеччина 

та Франція в такий спосіб надсилають чіткий сигнал, що вони здатні й надалі 

будуть виконувати взяті перед Польщею та усіма іншими своїми союзниками 

безпекові зобов’язання в Європі.   

  Вивчення традицій оборонної політики та політики безпеки 

Німеччини продемонструвало, що подібне сприйняття зобов’язань в межах 

Веймарської групи зумовлено фактором, який носить суто 

внутрішньополітичний характер. Адже операції із врегулювання кризових 

ситуацій та зокрема ті, що потребують залучення збройних сил Німеччини, 

повинні бути ухвалені Бундестагом. Також до таких місій зазвичай є дуже 



213 

 

чутливим німецьке суспільство. Отже, щоб отримати дозвіл на їх проведення, 

політична верхівка Німеччини часто приймає рішення діяти в складі 

багатонаціональних контингентів (особливо якщо туди входять стратегічні 

партнери та найближчі сусідні держави). Це створює більш позитивний імідж 

та готовність Німеччини докласти максимальних зусиль задля успіху 

інтеграції на цих теренах. 

Серед причин участі Франції в безпекових проектах «Веймарського 

трикутника» можна виділити наступні. Перш за все бажання країни 

підтвердити свій статус лідера в процесі розвитку європейської оброни та 

створює зайву нагоду підкреслити стратегічну автономію ЄС. По-друге, 

активність Франції у питаннях безпеки значно підвищує її шанси дістати 

підтримку партнерів задля проведення очолюваних нею місій. 

         Треба зауважити,  що спільні безпекові проекти держав «Веймарського 

трикутника» булиі є сконцентровані на подоланні проблем, які міцно 

вкоренилися в процес європейської інтеграції та гальмують розвиток спільної 

безпекової політики. Мова йде про вимушеність діяти в умовах обмежених 

оборонних бюджетів та зростаючих безпекових потреб Європи. Проте країни 

Веймарської трійки намагаються на власному прикладі привернути більшу 

увагу до необхідності змінити сьогоднішню європейську архітектуру безпеки 

та довести, що завдяки кооперації на багатонаціональній основі можна 

ефективно реагувати на сучасні виклики в системі міжнародних відносин. Це 

так само має заохотити інших членів ЄС та його найближчих сусідів стати 

реальними, а не номінальними учасниками процесу трансформації 

європейської безпеки. 

Так, країни «Веймарського трикутника» не залишились осторонь 

питання врегулювання української кризи, яка виникла у безпосередній 

близькості з кордонами ЄС. В ході перемовин між тогочасною українською 

владою та опозицією, три держави спробували себе в ролі медіатора. Автор 

притримується думки, що цей формат був багатообіцяючим не тільки в 

контексті залагодження кризової ситуації, а й зміцнення ролі Трійки у 
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зовнішніх відносинах ЄС. Видавалося можливим навіть те, що Німеччина, 

Франція та Польща нарешті зможуть скоординувати свої дії та розробити 

спільний підхід до того, якою надалі повинна бути політика щодо Росії та 

програми «Східного партнерства», враховуючи нові обставин, що склалися. 

Проте ескалація конфлікту завадила віднайти рішення цих проблем, а 

протиріччя всередині Веймарської групи лише загострилися. Поступово 

Польща була витиснута з переговорного процесу щодо України, який згодом 

набув форми «Нормандської четвірки». Причини цього полягають у тому, що 

польський політикум з самого початку діяв, виходячи з найбільш 

радикальних позицій відносно РФ та необхідності запровадження механізму 

санкцій. Польща є дуже чутливою до будь-яких заворушень у країнах 

«Східного партнерства», і в Україні зокрема. Перш за все це пов’язано з 

географічної близькістю до даного регіону. Тому всі потенційні загрози для 

цих шести країн, сприймаються Польщею як загрози власній безпеці, а відтак 

ретранслюються далі до Брюсселя. Франція та Німеччина ж залишаються у 

відносній безпеці, знаходячись у так званому територіальному «колі друзів» 

та партнерів по ЄС. Подібні відмінності зумовлюють розбіжності у 

безпекових культурах трьох країн та ускладнюють кооперацію в цій сфері. 

Крім того, Франція та Німеччина дуже цінують відносини, які склалися в них 

з Росією, і ні в якому випадку не хотіли втрачати з нею діалогу, 

підкреслюючи необхідність вирішити українське питання у політичній 

площині. Через це спільний візит міністрів закордонних справ Веймарської 

групи до України у лютому 2014 року носив скоріше ситуативний характер, 

за відсутності подальшого стратегічного бачення розв’язання проблеми у 

тристоронньому форматі. 

3. У політичній сфері між партнерами по «Веймарському трикутнику» 

зберігається певна асиметрія. Перший відчутний розкол відбувся за часів 

«іракської кризи». Розширення ЄС у травні 2004 року також не додало 

згуртованості «Веймарському трикутнику», а навіть навпаки, поставило його 

учасників перед дилемою — сформувати нові цілі, адже формально 
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попередню мету було досягнути і Польща вже стала членом ЄС. Після цього 

протиріччя загострились через прийняття Лісабонської угоди, зокрема з 

питання кількості голосів, які відводились кожній країні в Раді ЄС. Варшава 

та її партнери по «Веймарському трикутнику» опинилися  по різні боки за 

столом переговорів. Проте Париж та Берлін виступили єдиним фронтом, 

попередньо узгодивши свої позиції. Так знаходить підтвердження теза, що 

Польщі навіть після вступу до ЄС не вдалося остаточно позбутися статусу 

молодшого партнера у Веймарській групі. Але незважаючи на усю складність 

інтеграційного процесу, компроміс було віднайдено, а Лісабонська угода 

ухвалена. Після цього наступні декілька років характеризувалися  

поліпшенням відносин між трьома країнами. Цей процес очолила Польща, де 

якісно змінилася внутрішньополітична ситуація і до влади прийшли 

політичні лідери, налаштовані на пожвавлення інтеграційної політики. 

Польща продовжувала курс на зближення із Францією та Німеччиною, хоча 

Париж і Берлін поводились більш стримано. Тому не можна сказати, що 

головування Польщі в ЄС у другому півріччі 2011 року відзначилось 

значними здобутками, але для держави воно мало величезне іміджеве 

значення. 

4. Щодо перспектив європейської інтеграції, з’ясовано, що одним з 

імовірних сценаріїв реформування курсу Спільної зовнішньої політики та 

політики безпеки ЄС є створення так званих «європейських передових 

загонів», які можуть суттєво підвищити ефективність спільних операцій. Це 

дозволить одночасно зміцнити цивільні та військові складові в сфері 

реагування та запобігання кризам. Ключовим елементом в новій стратегії 

безпеки Європи стають тактичні групи швидкого реагування на кшталт 

«Веймарської бригади». ЄС більше не потрібно кількісно нарощувати 

власний військовий потенціал, що видається майже неможливим через 

економічний спад та нестачу консенсусу між країнами ЄС щодо 

можливостей його застосування. Від тепер акцент робиться на якіснішій 

роботі вже існуючих бойових контингентів. Також варто зазначити, що 
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наявність таких мобільних груп має полегшити процес співпраці ЄС з 

військовими силами НАТО. Таким чином ЄС зможе займатися питаннями 

безпеки не тільки в Європі та прилеглих до неї регіонах, а й приймати участь 

у міжнародних коаліціях, відповідаючи на масштабніші загрози.    

5.  Наразі «Веймарський трикутник» демонструє переважно формальну 

політичну активність, нехтуючи можливостями посиленого діалогу задля 

вирішення нагальних проблем об’єднаної Європи. Щоб краще зрозуміти 

причини такої інертності та здійснити ґрунтовний аналіз тристоронніх 

відносин, треба обов’язково розглядати їх під впливом вужчого 

національного контексту.  

  Німеччина багато часу витратила на залагодження емігрантської 

кризи. Вона була змушена діяти в умовах величезного тиску, маючи 

обмежений простір для маневрування та активний супротив зі сторони урядів 

інших держав ЄС. А зважаючи на ще один фактор –  майбутні вибори до 

Бундестагу восени 2017 року, від політичної верхівки держави не слід 

очікувати будь-яких різких змін як у зовнішній, так і внутрішній політиці. 

Міжнародна активність Франції теж була частково паралізована через 

президентські вибори у квітні-травні. Додатково становище ускладнювалось 

тим, що традиційні політичні табори не могли похвалитися значними 

успіхами хоча б у якійсь сфері, відтак це сприяло зростанню популярності 

радикальної націоналістичної партії «Національний Фронт». Одночасно 

загальна неспроможність ЄС сформувати чітку лінію щодо вирішення 

ключових для нього питань, призвела до посилення недовіри до його 

структур та стрімкого росту євроскептичних настроїв. 

Внутрішньополітична ситуація в Польщі так само складається не на 

користь «Веймарського трикутникa». Польський консервативний уряд на 

чолі з партією «Право та справедливість» надсилає дужі чіткі сигнали до 

Брюсселя. Їх зміст можна трактувати наступним чином: як член ЄС, Польща 

має певні обов’язки, які вона планує виконувати і надалі, але національні 

інтереси держави все ж превалюють. До того ж новий міністр закордонних 
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справ Польщі Вітольд Ващиковський у своїй промові до Сейму назвав 

Сполучене Королівство, як найбільш вірогідного партнера з європейських 

питань та безпеки. Німеччина, Франція, та й «Веймарський трикутник» 

вцілому, помітно не пасують до такого повороту у зовнішньополітичному 

курсі держави. Хоча така спроба польського уряду налагодити альтернативні 

партнерства видається непевною, особливо з огляду на той факт, що зараз 

Великобританія займається юридичним та фактичним виходом держави зі 

складу ЄС. Проте все ж така можливість не виключається повністю.  Дуже 

малоймовірно, що Польща і надалі використовуватиме «Веймарський 

трикутник» як інструмент для розвитку рівнозначних відносин з Францією та 

Німеччиною на особливих засадах. Проте навіть якщо Варшава суттєво 

переглядатиме принципи її співпраці з Парижем та Берліном, це не призведе 

до остаточної відмови від формату «Веймарського трикутника», але така їх 

взаємодія знову буде позбавлена системного характеру. 

6. На даному етапі «Веймарський трикутник» знаходиться у 

невизначеному стані. Фактично, тристороння взаємодія призупинена, проте 

жодна зі сторін не наважується заявити про політичну неспроможність 

Веймарської групи. Виказування символічної солідарності та бажання 

співпрацювати вже недостатньо, політична ситуація в Європі вимагає 

реальних кроків по розв’язанню проблем, що накопичились протягом 

останнього десятиліття. Декларативне апелювання до майбутньої кооперації 

не може запропонувати необхідних практичних рішень. Відносинам між 

Францією, Німеччиною та Польщею хронічно бракує структурної цілісності, 

а сьогодні до цього фактору додається політична фрагментація від якої 

страждає ЄС. А якщо хоча б одна із сторін трикутника послаблює 

тристоронній діалог, то в цьому випадку країни «Веймарського трикутника» 

повертаються до звичайного формату білатеральних відносин, притаманних 

сусіднім державам. 

Подальший розвиток зв’язків між трьома країнами достатньо важко 

спрогнозувати, проте можна припустити, що очільники ЄС все ж віднайдуть 
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рішення та визначаться в якій формі далі існуватиме «Веймарський 

трикутник». Проте залишається відкритим питання скільки для цього 

знадобиться часу та яким повинен бути поштовх, що ревіталізує відносини 

між державами. Можливо таким переломним моментом в історії 

«Веймарського трикутника» та всієї Європи стануть парламентські вибори в 

Німеччині та вибори президента у Франції, які за збігом обставин 

припадають на 2017 рік. Вони можуть завершитися приходом до влади  

консервативних урядів, чітко орієнтованих на проведення реформ та 

зацікавлених у злагодженій роботі французько-німецького тандему. Відтак 

новий виток у їх відносинах сприятиме пожвавленню європейських 

інтеграційних процесів та стимулюватиме співпрацю в межах «Веймарського 

трикутника» з подальшою перспективою розширення ЄС на Схід. 

У підсумку можна констатувати, що сьогодні «Веймарський 

трикутник» переживає чергову фазу низької політичної активності. 

Двадцятип’ятирічний досвід взаємодії Веймарської групи не зміг зробити її 

достатньо стійкою до циклічних коливань курсу національних політик 

Франції, Польщі та Німеччини. Проте дуже важливо, щоб «Веймарський 

трикутник» і надалі залишався унікальним майданчиком для побудови 

довірчих відносин. За допомогою відкритого діалогу три держави мають 

роз’яснювати політичні, економічні, соціальні та культурні передумови тих 

рішень, що приймаються їх національними урядами. Тому до такої дискусії 

повинні долучатись не лише політики вищого щабля, а й державні службовці 

та представники наукового середовища. Адже вирішення глибинних проблем 

у відносинах держав потребує детального занурення в історичний контекст і 

відсторонення від емоційної складової. У свою чергу потрібно направити 

максимум зусиль на те, щоб укорінити у свідомості політичних еліт та 

суспільств країн «Веймарського трикутника» необхідність підтримувати 

належний рівень субрегіональної співпраці, яка в кінцевому рахунку 

позитивно відображатиметься на якості загальноєвропейського процесу 

інтеграції. 
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