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АНОТАЦІЯ 

Нагорняк І.М. Політика сусідства у відносинах ЄС з державами-

учасницями ініціативи Східного партнерства – 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 Міністерства освіти і науки України. – Київ, 2018. 

Дисертація присвячена комплексному дослідженню політики 

Європейського Союзу щодо країн Східної Європи (Україна, Білорусь, Молдова) 

та Південного Кавказу (Грузія, Вірменія, Азербайджан), які входять до ініціативи 

Східного партнерства. Дисертантом проведено комплексний аналіз 

основоположних документів становлення Європейської політики сусідства та 

інституційних механізмів його функціонування. 

У дисертаційній роботі досліджуються питання торгівельно-

економічного співробітництва між ЄС та країнами Східного партнерства. 

Автором висвітлено основні переваги економічної інтеграції країн Східного 

партнерства до ринку ЄС, а також проаналізовано інструменти фінансової та 

економічної допомоги Європейського Союзу. Дисертантом запропоновано 

шляхи трансформації ініціативи Східне партнерство, які б забезпечували кращу 

динаміку інтеграційних процесів, а також безпекову співпрацю між учасниками 

ініціативи. 

Автор розглядає особливості підходів федералізму, пост-модернізму, 

структуралізму, конструктивізму, а також підходів до поняття «м'якої сили» 

Європейського Союзу.  

У роботі також розкривається вплив поняття національно-державної 

ідентичності та цивілізаційної моделі міжнародних відносин. Однією з 

передумов виникнення інтеграційних моделей ЄС, виокремлюється бажання 

держав-членів не допускати «неприйняття своїх цінностей», натомість 

намагання засобами «м’якої сили» нав'язати їх у своєму сусідстві. 
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Дисертант звертає увагу на те, що у результаті створення ЄПС 

учасниками даної політичної платформи стали країни, які не тільки 

відрізняються між собою у євроінтеграційних намірах, але й занадто різні в 

етнополітичному та цивілізаційному плані. Таким чином, країни, які межують з 

Європою через Середземне море і не відносять себе до західної цивілізації, 

опинилися під однією «політичною парасолькою» з європейськими сусідами ЄС, 

частина з яких не тільки проголосила своє прагнення тісніше співпрацювати з 

ЄС, але й імплементує у своє національне законодавство більшу частину acquis 

communautaire ЄС. 

Окрім цього, автор доводить, що в момент створення ЄПС у 2003р. як 

геополітична ситуація у сусідстві, так і стан інтеграційних процесів у середині 

ЄС були набагато сприятливіші для творців ЄПС, які базували свою політику на 

ліберальних цінностях та інструментах економічного структуралізму. Натомість 

вони недооцінили реалістичний аспект геополітичної конфігурації регіону, а 

також особливості соціально-економічних моделей розвитку окремих країн ЄПС 

та Російської Федерації. Зокрема, це позначилось на недостатній можливості ЄС 

відповідати на безпекові виклики у сусідстві та активно співпрацювати з 

країнами ЄПС у секторі оборони. 

Розглядаючи європейську інтеграцію з погляду теорії економічного 

структуралізму, саме економічна співпраця між країнами Європи стала 

рушійною силою створення Європейського Союзу в сучасному його вигляді. 

Таким чином, основою інструментарію ЄС у країнах Східного партнерства, що 

мав би забезпечити стабільність та виконання цілей ЄПС стала модель 

економічної інтеграції, яка в перспективі відкривала для країн-партнерів доступ 

до Єдиного ринку ЄС. 

Зважаючи на те, що на момент створення ЄПС держави, які пізніше були 

залучені до ініціативи Східного партнерства, мали досить низькі темпи 

економічного розвитку і досі перебувають серед найбідніших країн Європи, 

можливість економічної інтеграції з ЄС за умови поступового підходу до 

відкриття своїх ринків стала чи не найбільшою доданою вартістю ЄПС. Таким 
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чином, серед завдань Європейського інструменту сусідства і партнерства, а 

пізніше Європейського інструменту сусідства було забезпечення готовності 

партнерів до такої інтеграції. Крім того, Європейський Союз був зацікавлений у 

забезпеченні власної енергетичної безпеки в регіоні, оскільки значна частина 

енергоресурсів транспортується та частково видобувається в країнах Східного 

сусідства ЄС. 

Дисертант аналізує результати використання інструментів ЄПС та 

Східного партнерства, виходячи із завдань, які були поставлені перед ними під 

час запуску програми. Відзначається, що підтримка громадянського суспільства 

в країнах-адресатах та демократичних реформ мала різні результати  залежно від 

бажання країн-партнерів співпрацювати з ЄС і при цьому виконувати умови, які 

передбачалися даними інструментами. 

У дисертаційній роботі проаналізовано причини і наслідки перегляду 

ЄПС від 2015 року, його основні складники. Зокрема, це такі: можливість 

забезпечення стабілізації в регіоні та реалізації принципу диференціації, який 

був підсилений  орієнтацією на спільні інтереси партнерів у відносинах з ними, 

а не на власні цінності Союзу. При цьому відзначається, що надмірна 

диференціація може підважити роль ЄПС в якості загальної основи для політики, 

оскільки вона не пропонує нічого нового для сусідів, що вже уклали угоду про 

асоціацію і ПВЗВТ з ЄС. Більше того, диференціація без реального переходу 

концепції з теоретичної в практичну площину може означати, що сусіди тепер 

самі обиратимуть політику, яка їм найбільше вигідна, а це може призвести до 

зменшення темпів і ефекту реформ, які передбачені в ЄПС. Таким чином, цей 

перегляд мав ширше застосування до південних сусідів ЄС, а також 

Азербайджану, Вірменії та Білорусі, що знайшло своє відображення у новій угоді 

між ЄС та Вірменією, яка не передбачає такого рівня економічної інтеграції, як 

це було передбачено попередньою Угодою про асоціацію, яку Вірменія 

відмовилась підписувати перед Вільнюським самітом Східного партнерства у 

2013 р. 
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Автор розглядає декілька варіантів трансформації ініціативи Східного 

партнерства у середньостроковій перспективі, починаючи від збереження 

Ініціативи тільки для країн, які не підписали Угоди про асоціацію до 

перетворення її на майданчик для обговорення технічних питань інтеграції на 

кшталт відмови від роумінгу. Серед реальних можливостей змін у Ініціативі 

найбільш позитивним для асоційованих партнерів ЄС, була б підтримка 

державами-членами ЄС пропозиції Європейського Парламенту щодо ідеї 

створення «Східного партнерства +», яка була опублікована напередодні 

Брюссельського саміту Східного партнерства 2017 року. 

У контексті співпраці у сфері безпеки та оборони відзначається, що в 

рамках Спільної політики безпеки та оборони (СПБО) ЄС країнам Східного 

партнерства відводиться другорядне місце. При цьому співпраця з ними є досить 

суперечливою, оскільки європейці вбачають у цих країнах одне з джерел 

походження загроз, з якими покликана впоратись СПБО. Тобто ключовий 

інтерес для ЄС у регіоні щодо цих країн полягає в локалізації транскордонних 

загроз, що надходять з їх території. З іншого боку, роль та місце окремих країн-

учасниць Ініціативи (особливо України та Грузії) в сучасній міжнародній 

безпековій системі зумовлює об’єктивний інтерес ЄС розвивати співпрацю з 

ними в контексті СПБО. 

Зміни в структурі ЄС, які сталися після прийняття Лісабонської Угоди в 

2007 р., значною мірою розширили повноваження загальноєвропейських 

інституцій у контексті ЄПС, однак управління СПБО залишилось на рівні Ради 

ЄС.  Таким чином, безпекові питання залишились у відомстві національних 

органів держав-членів. Це відобразилось і на співпраці ЄС з партнерами країн 

Східного партнерства, яка, на думку автора, є недостатньою. Це підтверджується 

тим, що співпраця в оборонному секторі з окремими державами-членами має 

кращі практичні результати для безпеки Європи, ніж співпраця в рамках СПБО 

ЄС. Одним з прикладів є створення Литовсько-польсько-української бригади. 

У роботі аналізуються результати запуску на території країн Східного 

партнерства цивільних місій ЄС, особливо Моніторингової місії у Грузії, яка 
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була започаткована у 2008 році, Консультативної місії ЄС в Україні та місії ЄС з 

прикордонної допомоги Молдові та Україні (EUBAM). Автор робить висновок 

про те, що через обмежений мандат місій, який затверджувався всіма державами-

членами ЄС, а також через неврахування безпекових реалій на місцях їхня 

успішність є доволі низькою. Часто запуск місій супроводжувався високими 

очікуваннями у країнах-адресатах і таким чином через їхню невідповідність 

падав імідж ЄС, як актора у сфері безпеки. Таким чином, здатність ЄС до 

врегулювання криз залежить від цілої низки факторів, зокрема, від його 

можливості забезпечити високий рівень координації на міжінституційному рівні 

задля належного рівня мандату своїх місій та представників, а також координації 

відносин з регіональними гравцями. 

У дослідженні порівнюються угоди про асоціацію, що укладалися з 

південними сусідами, з угодами, які підписані з окремими країнами Східного 

партнерства. Зокрема, вони насамперед відрізняються тим, що угоди зі східними 

партнерами встановлюють конкретні норми та правила, які спрямовані на 

конвергенцію їхньої політики з нормами ЄС у окремих галузях. Прикладом може 

слугувати скасування імпортних тарифів на сільськогосподарські та промислові 

товари. В угодах достатньо деталізовано зобов’язання партнерів щодо 

сільськогосподарської продукції, що значно відрізняється від подібних положень 

угод з південними партнерами. 

Крім цього, порівнюються євразійський та європейський вектори 

економічної інтеграції. Аналіз аргументів як європейських, так і російських 

вчених доводить, що у короткостроковій перспективі низька ціна енергоресурсів, 

що передбачається після інтеграції до Євразійського Союзу, може принести 

доволі багато позитивного у країни Східного партнерства, однак у 

довгостроковій перспективі інтеграція до Європейського ринку, який, окрім 

того, що є набагато більшим за об’ємами, має вищі стандарти та вимоги і їхнє 

виконання сприяє збільшенню торгівлі з іншими країнами світу. Відзначаються 

окремі дослідження економістів, які вбачають найкращу перспективу для країн 

Східного партнерства у відкритті для своїх товарів як Європейського, так і 



7 
 

Євразійського ринків, однак через політичний контекст такий варіант 

економічної інтеграції для країн Східного партнерства автору даного 

дослідження видається нереалістичним у середньостроковій перспективі. 

Дослідження торгівельної співпраці між ЄС та країнами Східного 

партнерства показує, що для чотирьох із шести країн-учасників ініціативи ЄС у 

2018 р. став ключовим торговельним партнером. Більше того, у випадку 

Молдови його частка у торговельному балансі перевищує 50%, а для України 

вона становить приблизно 42%.  Цьому сприяла низка факторів, серед яких варто 

виділити: скорочення торговельних відносин з Росією, а також лібералізація 

експорту, що передбачалась поглибленою та всеохоплюючою зоною вільної 

торгівлі (ПВЗВТ). Автор зауважує, що ПВЗВТ також сприяла частковому 

збільшенню у складі експорту країн Східного партнерства до ЄС товарів з 

вищою доданою вартістю на противагу традиційним сировинним матеріалам та 

продукції агропромислового комплексу, які становлять більшу частину їх 

експорту. 

Однак асиметрія у торгівельних відносинах між ЄС та Східними 

партнерами продовжує зберігатися. Так, торгівельний баланс у торгівлі з ЄС для 

більшості партнерів є від’ємним, при цьому частка всіх шести країн Східного 

партнерства у торгівельному балансі ЄС не перевищує 3%. Збереження такої 

тенденції може збільшити залежність країн партнерів від торгівельної політики 

ЄС, яка насамперед відстоює інтереси країн-членів Союзу.Країни Східного 

партнерства стали одними з найбільших реципієнтів макрофінансової допомоги 

ЄС, що, окрім збереження фінансової ситуації в країнах-партнерах, стала 

ефективним інструментом реалізації економічних та політичних цілей ЄПС у цих 

країнах. 

Ключові слова: Європейська політика сусідства, Східне партнерство, 

Європейський Союз, Угода про асоціацію, економічні інструменти, торговельна 

співпраця, безпекова політика, національний інтерес, міжнародні організації, 

інтеграційні об’єднання. 
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parties of the Eastern Partnership initiative. – Manuscript. 

Thesis for the Academic Degree of Candidate of Political Science. 

Specialization 23.00.04 – Political Problems of the International Systems and Global 

Development. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, MES Ukraine. – Kyiv, 

2018. 

The thesis deals with the policy of the European Union concerning the countries 

of Eastern Europe (Ukraine, Belarus, Moldova) and the South Caucasus (Georgia, 

Armenia, Azerbaijan), which are participants of the Eastern Partnership initiative. The 

dissertation conducted a comprehensive analysis of the basic documents of European 

Neighborhood Policy and the institutional mechanisms for its functioning. 

Author analyses the causes and consequences of the 2015 ENP, its main 

components. In particular, such as the possibility of stabilization in the region and 

implementation of the principle of differentiation, that was strengthened by focusing 

on the common interests of partners in their relations with the EU, and not only on the 

Union's own values. Author noted that excessive differentiation could underscore the 

role of the ENP as a general policy framework since it does not offer anything new to 

the neighbors that have already concluded the Association Agreement or basic 

partnership agreements. Moreover, the differentiation without a real transition from a 

theoretical to a practical perspective can mean that neighbors will now choose the 

policy that is most profitable for them, which may reduce the pace and effect of the 

reforms envisaged by the ENP. Thus, this review was a bigger application to the 

southern neighbors of the EU, as well as to Azerbaijan, Armenia, and Belarus, as was 

reflected in the new agreement between the EU and Armenia (CEPA). 

The author examines several options for the transformation of the Eastern 

Partnership initiative in the medium term from the preservation of the Initiative only 

to countries that have not signed the Association Agreement up to turning it into a 

platform for discussion of technical integration issues such as roaming abstention. 

Among the real opportunities for the change in the Initiative, the most positive for the 
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EU's associated partners, would be the support of the European Parliament proposal of 

creating an "Eastern Partnership +", which was published on the eve of the 2017 

Eastern Partnership in Brussels. 

In the context of cooperation in the field of security and defense, author noted 

that within the framework of the Common Security and Defense Policy (CSDP) the 

countries of the Eastern Partnership are the third countries with a minor place. At the 

same time, cooperation with them is quite controversial, because these countries are 

seen by Europeans as one of the sources of threats that they have to deal with. The key 

interest for the EU in the region with regard to these countries lies in the localization 

of the threats coming from their territory. On the other hand, the role and place of some 

participants of the Initiative (especially Ukraine and Georgia) in the modern 

international security system make it an objective interest of the EU to develop 

cooperation with them in the context of CSDP. 

The dissertation also deals with the issues of trade and economic cooperation 

between the EU and the Eastern Partnership countries. The author describes the main 

advantages of the economic integration of the Eastern Partnership countries to the EU 

market and analyzes the instruments of financial and economic assistance of the 

European Union.  

The study of trade cooperation between the EU and the countries of the Eastern 

Partnership shows that in 2018 for four out of six state-parties of the Eastern 

Partnership initiative, the EU became a key trading partner. Moreover, in the case of 

Moldova, its share in the trade balance exceeds 50% and for Ukraine it is about 42% 

of total trade share. This has been facilitated by a number of factors, among which 

reduction of trade relations with Russia, as well as the liberalization of exports thanks 

to the DCFTA.  

However, asymmetry in trade relations between the EU and the Eastern 

partners continues to be significant. Thus, the trade balance with the EU for most 

partners is negative, while the share of all six countries of the Eastern Partnership in 

the EU total trade balance does not exceed 3%. Such a trend may increase the 
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dependence of partner countries on EU trade policy, which primarily defends the 

interests of EU member states. 

Keywords: European Neighborhood Policy, Eastern Partnership, European 

Union, Association Agreement, economic instruments, trade cooperation, security 

policy, national interest, international organizations. 
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ВСТУП 

Актуальність теми дослідження визначається необхідністю вивчення 

процесів трансформації східноєвропейської політики Європейського Союзу 

наприкінці першої декади ХХІ ст. щодо трьох держав Східної Європи – України, 

Білорусі, Молдови та трьох країн Південного Кавказу – Грузії, Вірменії та 

Азербайджану, що входять до ініціативи «Східне партнерство». 

Для ЄС потреба у модернізації східної політики наприкінці визначеного 

періоду зумовлена декількома причинами. По-перше, із найбільшим 

розширенням у своїй історії ЄС набув також нових кордонів з країнами, які 

станом на 2004 рік, з одного боку, вирізнялися сильною турбулентністю 

внутрішньополітичного устрою (Революції в Грузії та Україні), а з іншого – 

намагалися реконструювати прорадянську авторитарну модель правління (Росія, 

Білорусь).  

По-друге, необхідність адаптації щойно прийнятих країн Центрально-

Східної Європи вимагала вироблення нових інструментів економічної та 

політичної присутності ЄС у Східній Європі, уникаючи при цьому можливості 

їх повномасштабного залучення до об’єднання та конфлікту інтересів з Росією, 

що передбачалося через модель політичної асоціації та економічної інтеграції 

країн-партнерів з ЄС.  

По-третє, реваншизм Росії та її агресія проти Грузії й України змінили 

геополітичну конфігурацію в регіоні і політику ЄС щодо цієї держави, а також 

активізували співпрацю ЄС з країнами східного сусідства. 

Актуальність дослідження визначається й тим, що після Вільнюського 

саміту 2013 р. та Революції Гідності в Україні потрібно було оцінити результати 

діяльності інструментів ЄС у рамках Європейської політики сусідства та  

запропонованої у 2009 р. ініціативи «Східне партнерство» (СхП), які опирались 

на м’яку силу ЄС, що складалася з сили «притягання», нормативної, а також 

економічної сил ЄС та базувалась на неоліберальних ідеях постбіполярної 

системи міжнародних відносин.  

 



15 
 

Враховуючи створення Євразійського Союзу та агресивну політику РФ, 

яка спрямована на дестабілізацію політичної системи в ЄС та закріплення 

геополітичного впливу Росії у «близькому зарубіжжі», що базується на ідеях 

ХІХ–ХХ століття, назріла необхідність наукового дослідження Європейської 

політики сусідства (ЄПС) щодо країн Східного партнерства, її перегляду та 

перспективи трансформації. 

Крім того, після підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, а 

також запровадження безвізового режиму та закріплення євроінтеграційного 

курсу в Конституції України необхідно було дослідити подальші можливості 

для європейської інтеграції України, враховуючи всі доступні формати, які 

дозволяє Європейська політика сусідства. 

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

Дисертаційне дослідження виконано в рамках комплексної наукової програми 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Модернізація 

суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації» 

(затверджена протоколом Вченої ради Університету № 13 від 20 червня 2011 

року) в контексті наукової теми Інституту міжнародних відносин Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка «Асоціація як новий формат 

відносин України з Європейським Союзом: політичний, правовий, економічний 

та інформаційний аспекти» (номер державної реєстрації 16БФ048-01) і наукової 

теми кафедри країнознавства «Проекції глобальних інтересів на 

пострадянському просторі» (затверджена протоколом кафедри країнознавства № 

8 від 24 березня 2016 року). 

Мета цієї роботи полягає у здійсненні комплексного політологічного 

дослідження результативності функціонування механізмів та інструментів 

Європейської політики сусідства у реалізації зовнішньої політики ЄС у країнах 

Східної Європи та Південного Кавказу, що входять до ініціативи Східного 

партнерства. 
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Задля досягнення мети поставлено такі дослідницькі завдання:  

– сформувати теоретико-методологічну базу дослідження і з’ясувати стан 

наукової розробки проблеми; 

– проаналізувати процес становлення політики ЄС щодо країн Східного 

партнерства після розширення 2004 року; 

– визначити роль нормативної сили ЄС у східному сусідстві; 

– проаналізувати співпрацю ЄС з визначеними державами в рамках 

Спільної безпекової та оборонної політики ЄС, а також діяльність місій СПБО 

ЄС у цих країнах; 

– дослідити економічну та торгівельну співпрацю ЄС з країнами Східного 

партнерства, її вплив на соціально-економічний стан цих країн; 

– визначити результативність економічної допомоги ЄС у країнах 

Східного партнерства. 

– оцінити рівень ефективності імплементації Східного партнерства як 

форми реалізації зовнішньої політики ЄС щодо країн Східної Європи та 

Південного Кавказу. 

Об’єктом дослідження є відносини Європейського Союзу із країнами 

Східної Європи (Україна, Білорусь, Молдова) та Південного Кавказу (Грузія, 

Вірменія, Азербайджан) на початку ХХІ ст. 

Предметом дослідження є процес та результати імплементації механізмів 

Європейської політики сусідства ЄС через програму Східного партнерства та в 

рамках двостороннього співробітництва.  

Хронологічні межі дослідження охоплюють період з 2003 р., з часу 

ухвалення Європейської політики сусідства, до 2018 р. Найбільша увага 

зосереджена на періоді реалізації ЄС ініціативи «Східне партнерство», 

започаткованої у травні 2009 р., та перегляду ЄПС у 2015 році. Це робить 

можливим охарактеризувати зміни зовнішньополітичних підходів ЄС щодо 

країн, які безпосередньо межують з його східними кордонами після розширення 

2004 та 2007 рр.  
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Територіальні межі дослідження охоплюють країни Східної Європи 

(Україна, Білорусь, Молдова), Південного Кавказу (Грузія, Вірменія, 

Азербайджан), а також самого Європейського Союзу. 

Наукова проблема, яку вирішує автор, полягає у виявленні основних 

тенденцій розвитку політики ЄС щодо країн Східної Європи та Південного 

Кавказу після розширення 2004 року та її зміни після агресії Росії проти України.  

Методи дослідження. З метою здійснення неупередженого та 

самостійного дослідження автор цієї праці намагався максимально 

використовувати такий метод аналізу, як вивчення документів, звітів офіційних 

установ ЄС та науково-дослідницьких центрів Європи та світу. 

Зокрема, вживаним дисертантом підходом під час виконання цього 

дослідження, був діалектичний підхід. За його допомогою було проаналізовано 

створення та еволюцію ЄПС в умовах розширення.   

Використання методологічних принципів системного підходу дозволило 

створити та проаналізувати цілісну картину імплементації ЄПС та ініціативи 

Східного партнерства як складових процесу реалізації східної політики ЄС. 

Дисертант зробив спробу дослідити ЄПС як цілісне явище системного характеру, 

яке в той же час є підсистемою системи вищого порядку, яку становить 

Європейський Союз. Системний аналіз було доповнено застосуванням 

порівняльного аналізу, передусім у зіставленні політики ЄС щодо східних та 

південних сусідів.  

Застосування статистично-аналітичного методу дозволило визначити 

рівень демократії держав-учасниць Східного партнерства та стан виконання 

країнами економічної складової політики. 

Застосований структурно-функціональний підхід дає можливість 

урахувати всі складові процесу реалізації східної політики ЄС та визначити 

взаємозв’язок політики ЄС щодо країн Східної Європи і Південного Кавказу з 

реалізацією ініціативи Східного партнерства. Інституційний підхід використано 

для дослідження інституційного забезпечення політичних та економічних  

відносин ЄС. 
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Автор також застосував історичний метод та метод івент-аналізу, які 

знайшли своє відображення у висвітленні окремих фактів та подій, що мали 

місце в рамках об’єкту дослідження.  

З-поміж методів політичної науки, що використовувались при вирішенні 

конкретних завдань дослідження, слід виділити: зовнішнє інструментальне 

спостереження, політико-описовий метод, елементи аналізу політичного 

дискурсу. Елементи геополітичного аналізу використовувались для 

характеристики нормативної та економічної сили ЄС у країнах Східного 

партнерства. 

Варто виділити застосування прогностичного методу, методу 

індикаторів, а також низки соціологічних методів, які допомогли в оцінці 

сприйняття результатів політики ЄС населенням країн Східного партнерства. 

Загалом, автор зробив спробу побудувати дослідження на використанні 

дедуктивних підходів на базі формальної і діалектичної логіки.  

Таким чином, підсумовуючи, можна стверджувати, що при підготовці 

даної роботи дисертант  користувався методами як науки про міжнародні 

відносини, так і загальнонауковими методами.  

Наукова новизна одержаних результатів визначається тим, що у 

дисертації здійснено комплексний аналіз імплементації окремих механізмів 

східної політики сусідства ЄС через програму багатосторонньої співпраці 

«Східне партнерство» та в рамках двостороннього співробітництва після зміни 

геополітичної конфігурації в регіоні, що була зумовлена агресією Російської 

Федерації проти України, а також з початку імплементації у Грузії, Молдові та 

Україні угод про асоціацію з Європейським Союзом, що включають 

функціонування поглиблених та всеохоплюючих зон вільної торгівлі.  

У процесі дослідження одержано наукові результати, що містять наукову 

новизну і характеризують особистий внесок автора в розробку окреслених 

проблем: 
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Уперше: 

– розкрито вплив основних чинників формування ЄПС на перегляд 

політики сусідства у 2015 році та зміни в ініціативі Східне партнерство;  

– виявлено комплекс причинно-наслідкових зв’язків між процесом 

імплементації завдань ЄПС та трансформаційними процесами в країнах 

Східного партнерства; 

– з’ясовано вплив економічних інструментів ЄС на соціально-

економічний розвиток країн «Східного партнерства». 

 

Удосконалено: 

– теоретико-методологічні засади дослідження політики ЄС щодо 

пострадянських країн-учасниць ініціативи «Східне партнерство»,  що дозволило 

з’ясувати особливості співробітництва у воєнно-політичній та економічній 

сферах; 

– положення про те, що попри підписання Україною, Грузією та 

Молдовою Угоди про асоціацію та доступу до безвізового в’їзду громадян цих 

країн на територію ЄС, «м’яка сила» та «привабливість» Євросоюзу 

обмежуються відсутністю перспективи членства в ЄС, що, відповідно, 

позначається на темпах демократичних та ринкових трансформацій у країнах 

Східного партнерства. 

Набуло подальшого розвитку: 

– визначення основних параметрів Європейської політики сусідства та її 

ролі у встановленні відносин між ЄС та країнами Східного партнерства; 

– положення про те, що більшість ініціатив та проектів ЄС у країнах 

Східного партнерства, незважаючи на доволі значні обсяги фінансування, не 

мають вирішального впливу на розвиток економіки цих країн; 

– твердження, що зовнішньополітичні пріоритети пострадянських країн 

Східної Європи та Південного Кавказу не були належним чином враховані в 

процесі встановлення формату їхніх відносин з ЄС, що стало однією з причин 
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перебування країн із різними підходами щодо європейської інтеграції в рамках 

однієї ініціативи ЄС; 

– обґрунтування висновку про те, що ЄС разом з країнами Східного 

партнерства-підписантами Угоди про асоціацію, повинні переглянути 

середньострокові та довгострокові перспективи співробітництва, виходячи з 

об’єктивних оцінок темпів реформ у даних державах та внутрішньополітичної 

ситуації в самому ЄС. 

 Практичне використання результатів дослідження визначається його 

актуальністю та новизною. Наукові положення цієї роботи можуть мати 

наступне використання: 

– наукове: отримані в ході дослідження результати можуть стати основою 

для подальшого дослідження широкого кола проблем міжнародних відносин та 

регіональної безпеки; 

– навчальне: окремі теоретичні положення можуть бути включені до 

матеріалів при підготовці навчальних посібників, наукових робіт, нормативних 

та спеціальних курсів політологічного та історичного спрямування у вищих 

навчальних закладах. 

– прикладне: висновки та пропозиції, викладені в даному дослідженні, 

можуть бути застосовані при вирішенні практичних питань органами державної 

влади України (Міністерством закордонних справ, Міністерства економічного 

розвитку і торгівлі України, офісу Віце-прем’єр-міністра з питань європейської 

та євроатлантичної інтеграції, Урядового офісу координації європейської та 

євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України, а також 

Комітету з питань європейської інтеграції Верховної Ради України, що 

виконують визначені законодавством функції щодо здійснення  політичної та 

економічної взаємодії України з європейськими інституціями.   

Апробація результатів роботи. Головні висновки й тези дисертації 

обговорювалися на засіданнях кафедри міжнародного регіонознавства Інституту 

міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса 
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Шевченка, а також були викладені автором у доповідях на міжнародних 

конференціях: 

– Міжнародна міждисциплінарна наукова конференція студентів, 

аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна 2017», (м. Київ, квітень 2017 

р.); 

– Міжнародна науково-практична конференція на тему: «Зовнішня 

політика і дипломатія: український та світовий досвід», присвячена 20-й річниці 

утворення Дипломатичної академії України, (м. Київ, 23 грудня 2015 р.); 

– Міжнародна міждисциплінарна наукова конференція студентів, 

аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна  2016». (м. Київ, 6-8 квітня 

2016 р.); 

– ХІ Міжнародна конференція «Політика та суспільство в Центральній та 

Східній Європі», Вроцлавський університет (м. Вроцлав, Республіка Польща, 15 

грудня 2016 року). 

Публікації. Основні положення і висновки дисертації викладено у 9 

наукових публікаціях загальним обсягом 3,62 д.а., з яких 4 статті опубліковані в 

наукових фахових виданнях, 2 – у закордонних наукових фахових виданнях, з 

них 1 стаття – в електронному виданні, а також 3 тези доповідей на наукових 

конференціях. 

Структурно робота складається зі вступу, трьох розділів, шести 

підрозділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг 

дисертації становить 233 сторінок, з яких основного тексту – 186 сторінок. 

Список використаних джерел українською, російською, англійською та 

польською мовами становить 294 найменування на 39 сторінках.   
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

1.1. Теоретичні та методологічні передумови дослідження 

Для визначення теоретико-методологічних засад у дослідженні відносин 

ЄС із країнами-учасницями ініціативи Східного партнерства варто звернутися до 

цілої низки теоретичних вчень, починаючи із основоположних теорій 

міжнародних відносин і до концепцій, що вивчають європейську інтеграцію.  

Однією з перших наукових концепцій теорії міжнародних відносин 

(ТМВ), яка спробувала обґрунтувати процеси європейської інтеграції, став 

федералізм. Його першопочатки простежуються ще в проектах «повернення 

святої землі» XIV ст., серед їхніх прихильників були такі наукові та політичні 

діячі, як Гюго, Бісмарк, Бріан, Моне та ін. Варто згадати, що зміст 

федералістської концепції полягає в об’єднанні Західної Європи на основі 

федерального принципу з підпорядкуванням національних органів управління 

спільним наднаціональним структурам. Не останнє місце в рамках цього підходу 

відводиться питанням безпеки. Український дослідник-міжнародник В.В. 

Копійка та Т.І. Шинкаренко з цього приводу зазначають: «Намагаючись 

запобігти міждержавним конфліктам в Європі та їх глобалізації, європейські 

політики та представники теоретичних шкіл як у минулі часи, так і сьогодні 

частіше схиляються до думки про необхідність обмеження державного 

суверенітету в межах федералізму» [ 29, с.10]. 

Р. Купер у книзі «Розбрат між народами. Порядок і хаос в XXI столітті» 

розподілив країни світу на домодерні, модерні та постмодерні. До домодерних, 

як він вважає, належать країни, які перебувають у «постімперіальному хаосі» 

[118, с.16]. До них, для прикладу, вчений зараховує Сомалі, Афганістан, Ліберію. 

Ці держави не мають легітимної монополії на застосування сили через 

зловживання цією монополією у минулому або через втрату власної 

легітимності. Модерні держави існують у рамках правил класичного світового 

порядку. Для цих держав надзвичайно важливим є суверенітет, відокремлення 

внутрішньої політики від зовнішньої, вони теж не сприймають втручання інших 

держав у їхні внутрішньополітичні справи. «У такому світі гарантом безпеки є 
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сила, а кордони, принаймні теоретично, можуть змінюватися через її 

застосування» [118, с. 22]. У модерному устрої інтереси та міць держави мають 

вирішальне значення для її ролі у світі. Вони зберігають легітимність та 

монополію на застосування сили і готові до військових дій одна проти одної.  На 

думку  Р. Купера, у сучасних міжнародних відносинах усе ще домінують 

поняття, цінності та риторика саме модерного світу.  

Третім елементом теорії Купера є постмодерна група держав. «Пост-

модерна система не покладається ані на баланс сил, ані підкреслює важливість 

суверенітету чи відокремлення внутрішніх справ від зовнішніх» [118, с. 27]. 

Постмодерні держави готові до відкритості стосовно таких самих держав, у тому 

числі в оборонному секторі, і до контролю з боку незалежних інститутів. Вони 

уникають війни, оскільки вважають її недосконалим інструментом модерного 

світу. «У постмодерному світі не існує безпекових загроз у традиційному 

розумінні, оскільки його члени не збираються захоплювати один одного»[118 ,с. 

39]. До таких держав можна віднести держави-члени Європейського Союзу, 

Японію та інші держави Заходу. ЄС є прикладом розвинутого об'єднання 

постмодерних держав. Однак варто зауважити, що однією з головних причин 

заснування ЄС було створення умов для неможливості нападу одна на одну 

країн-учасниць Другої світової війни Західної Європи, а не оборона від спільного 

ворога. Це стало завданням  НАТО – організації, яка була  створена для 

протистояння СРСР і його союзникам. Таким чином, за попередження модерних 

загроз по відношенню до європейських країн відповідало НАТО, і зокрема США, 

як його ключова потуга. [20, c.23] Однак віднедавна, після агресії Росії проти 

України, анексії Кримського півострова, потенційної загрози використання 

гібридних методів війни проти країн Європи та після перемоги Д. Трампа на 

виборах Президента США, який вимагає від Європи самій підтримувати безпеку 

у своєму сусідстві  постала необхідність країнам ЄС знову відповідати на загрози 

модерного світу. І постає ще одне екзистенційне для ЄС питання чи зможуть 

вони на ці загрози відповідати спільно, чи знову кожен буде робити це по-

своєму? 
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Варто також звернутися до P. Даля основоположника понять «жорсткої» 

та «м'якої сили», які були запропоновані ним у 1950-х роках. Вчений 

концептуалізував силу і вплив. За Р. Далем, сила розглядається як властивість 

відносин між суб'єктами, а не властивість кожного з суб'єктів. На його думку, 

сила держави залежить не від того, якими ресурсами володіє держава, а від того, 

що вона здатна змусити зробити інші держави [ с. 201-215]. 

Дж. Най розвинув поняття «сила» в системі міжнародних відносин, він 

розробив серед інших теорію комплексної взаємозалежності. Науковець, 

оперуючи категорією «відносної сили», запропонував розуміти під силою 

держави її здатність досягати бажаних результатів і змінювати зовнішню 

політику інших держав задля отримання очікуваного для неї результату [225, с. 

8-12]. Зокрема Дж. Най став запропонував в 1990 р. термін «м'яка сила» (англ. 

soft power), якому протиставляється «жорстка сила» (англ. hard power). За 

висловом Дж. Ная, концепція «м'якої сили» дозволяє домагатися того, щоб інші 

самі забажали тих результатів, які вигідні вам [225, с. 5]. Американський 

політолог вважає, що вона складається трьох компонентів: культури (там, де 

вона приваблива для об'єктів впливу), політичних цінностей (якщо суб'єкт 

впливу сам послідовно їх дотримується) і зовнішньої політики (коли інші 

держави розглядають її як легітимну і морально виправдану) [,225, с. 111].  

Політика Європейського союзу, щодо країн Східної Європи та 

Південного Кавказу, що входять до ініціативи Східного партнерства, 

здебільшого була спрямована саме  на використання «м'якої сили». Зокрема її 

недостатність у ЄПС стосовно країн, які хотіли набагато більшої інтеграції з ЄС, 

та переоцінка стосовно країн, які не хотіли ставати на шлях ринкових та 

демократичних реформ, стала основною проблемою для упішності цієї політики 

відповідно до очікувань ЄС. 

Тому К. Хілл запропонував розглядати критерії розвитку зовнішньої 

політики ЄС як розрив між можливостями й очікуваннями. Можливості – це, за 

його теорією, сукупність ресурсів, інструментів та їх «згуртованість», що 

забезпечує послідовне дотримання прийнятих рішень. К. Хілл звернув увагу на 
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те, що зазвичай успіх або розчарування результатами спільної 

зовнішньополітичної ініціативи пов'язані з тим, чого учасники і спостерігачі (як 

усередині Співтовариства, так і поза ним) очікують надто багато від діючих 

механізмів [175]. Але при цьому необхідно враховувати, що розрив може 

зменшуватися внаслідок як зростання можливостей, так і їх зниження [201]. 

Однак варто зауважити, що завищені очікування, особливо в суспільстві, є 

невід'ємним аспектом будь-яких трансформацій. При цьому важливо, щоб ті, хто 

приймає рішення розуміли можливу похибку при розробці відповідних 

стратегій. 

Ж. Боссе зазначає, що стратегія ЄС в сусідстві може бути поділена на дві 

частини: «ідеалістичні цінності», куди входить поширення демократії та прав 

людини,  та  „реалістичні  цілі",  які фокусуються на загрозі безпеки самому 

союзу [99, с. 217-218]. Тут варто додати також економічну складову, що містила 

елементи обох частин. Зокрема поширення ринкових реформ у сусідстві та 

створення стабільних ринків збуту для власних товарів і послуг. 

Натомість американський дослідник І. Прізель вважає, що на процес 

формування зовнішньої політики держав впливають їх уявлення про 

ідентичність. На його думку, національно-державна ідентичність бере участь у 

визначенні параметрів національного  інтересу як у  внутрішньому, так  і  в  

зовнішньому вимірах. Зокрема, він стверджував; «Емоційне, нехай навіть і 

ірраціональне, почуття національно-державної спільності та ідентичності 

відіграє найважливішу роль у тому, як суспільство сприймає зовнішній світ, і 

надзвичайно сильно, якщо не визначально, впливає на зовнішньополітичну 

діяльність цього суспільства. Це пов'язано з тим, що національно-державна 

ідентичність бере участь у визначенні параметрів національного інтересу - як у 

внутрішньому, так і в зовнішньому вимірах» [237, с. 4]. 

Тут варто згадати цивілізаційну модель міжнародних відносин, що 

представлена в роботах С. Хантінгтона. У його праці «Зіткнення цивілізацій»  

саме «конфлікт цивілізацій або цивілізаційних ідентичностей буде домінуючим 

у світовій політиці XXI ст.». Зіткненням автор називає взаємодію між Заходом 
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та «незахідними» цивілізаціями та останніх між собою. Серед причин конфліктів 

між цивілізаційними ідентичностями С. Хантінгтон зазначає «важливу подвійну 

роль Заходу, який, знаходячись на вершині своєї могутності, спричиняє 

зростання у «незахідних» країнах або прийняття чи неприйняття західних 

цінностей, яким протиставляється повернення до витоків власної національної 

самобутності» [80]. Однією з передумов виникнення інтеграційних моделей ЄС 

є бажання держав-членів не допускати «неприйняття своїх цінностей», натомість 

намагання засобами «м'якої влади» (soft power) нав'язати їх своєму оточенню.  

Частина науковців, виходячи із цієї концепції, розглядає конкуренцію за 

вплив у регіоні Східної Європи та Південного Кавказу  між ЄС та Росією як 

зіткнення між Західною (Європейською) цивілізацією із Православною. Цей 

підхід також підтверджується виступами українських політиків про 

«цивілізаційний поворот» України до Заходу після подій Революції гідності і 

початку конфлікту на сході України із Російською Федерацією. 

Російські вчені А. Подберезкін, В. Соколенко, С. Цирендоржієв із Центру 

військово-політичних досліджень Московського державного інституту 

міжнародних відносин [57, c.6],  вводять у дискусію поняття «локальних 

людських цивілізацій» (ЛЛЦ). Вони наголошують на тому, що досить швидка 

зміна співвідношення сил у світі не на користь західної ЛЛЦ у XXI столітті 

неминуче призведе до перегляду всіх систем (фінансово-економічних, військово-

політичних, гуманітарно-ціннісних та інших), які утворюють сучасну систему 

міжнародних відносин на початку XXI століття і знаходяться під контролем 

США. Такий контроль з боку США «передбачає величезну вигоду для однієї з 

ЛЛЦ, а саме, – західній, і свідомо несправедливий розподіл світових багатств і 

можливостей, що приpведе до неминучої зміни співвідношення сил у світі».[57, 

c.7] Вони будують свою тезу на основі положення загальної теорії політичного 

процесу, яку Б. Поршнєв сформулював так: «Соціально-економічні системи, що 

спостерігаються на «передньому краї» людства, існують і розвиваються лише 

завдяки всмоктуванню додаткових багатств і плодів праці з решти світу і деякої 

амортизації таким способом внутрішнього антагонізму». При цьому у їхній праці 
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таке протиборство розглядається не стільки як протиборство різних соціально-

економічних систем, скільки як протиборство цілком природне, на їхню думку, 

для міжнародних відносин – локальних людських цивілізацій (ЛЛЦ), які 

об'єднують різних суб'єкти міжнародних відносин як на економічній, військово-

політичній, так і соціо-культурній основі. Причому саме цивілізаційна основа все 

більше, як вони вважають, стає основною для країн, що входять в західну ЛЛЦ, 

включаючи не тільки представників американо-європейського, а й японського і 

азіатського етносів. Вони також зазначають, що процес сповзання до активних 

дій має під собою ідеологічну основу [57, c.8].  Це пов’язано з тим, як зауважила 

професор Т. Шаклеїна, що «у світі стала відбуватися (в XXI ст.) «зворотня 

ідеологізація» міжнародних відносин, яка виразилася в посиленні ліберально-

моральної догматики, абсолютизації досвіду західних демократій» [7, c.35]. Ця 

«ідеологізація», на їхню думку, відбулася після заявленої ще А. Яковлєвим в 

кінці 80-х років XX століття в СРСР «деідеологізації». Тому, якщо проти 

держави розпочата війна, що включає крайні силові форми ідеологічних акцій, і 

вона продовжує «деідеологізацію», відмовляючись від власної ідеології, вона 

фактично: відмовляється від ресурсу протидії ворожим ідеологічним акціям; 

відмовляється від системного підходу до тих чи інших проблем, будь то фінанси 

і економіка, або соціальна, або військова сфери; відмовляється від ідеології як 

ефективної системи політичного управління в умовах найжорстокішого 

управлінської кризи [7, c. 6]. Тоді як ідеологія, на їхню потрібна для того, щоб, 

по-перше, адекватно і точно реагувати у всіх областях життєдіяльності держави 

всьому суспільству, а не тільки владі, по-друге, - правлячій еліті необхідно 

максимально точно уявляти собі не тільки сучасний стан міжнародних відносин 

і військово-політичної обстановки (ВПО), але і мати адекватні уявлення про їх 

майбутній розвиток, що також неможливо без системи поглядів, тобто ідеології.  

Як бачимо, російські вчені розглядають міжнародні відносини у 

категоріях модерну за Р. Купером, де основа ваги у міжнародних відносинах 

концентрується в силі держави, а не у співпраці між ними. Автори вбачають у 

поширенні Західної ідеології та демократії загрозу для виживання «російської 
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локальної цивілізації» та вважають, що проти Росії ведеться ідеологічна і 

цивілізаційна війна за допомогою демократизації та європеїзації її сусідів, що 

спонукає її до активних дій у цьому регіоні. 

Варто звернути увагу на теорію оцінки політичних процесів відповідно 

до їхнього впливу на життя суспільства, яку розвиває Дж. Едкінс у рамках 

вивчення постструктуралізму в міжнародних відносинах [131]. Зокрема, на 

думку вченого, є «політичні» процеси на кшталт технічного співробітництва чи 

вузьких галузевих угод, що їх укладають урядовці, які, у свою чергу, є частиною 

більш широких «Політичних» процесів, якими повинні займатися політики, що 

змінюють ідеологію та мають значний вплив на соціально-економічний розвиток 

країн. Розвиваючи дану думку, Е. Коростелєва зазначає, що співробітництво між 

країнами Східного партнерства з ЄС переросло з «Політичних» питань 

європейської інтеграції та демократизації цих країн до «політичних» процесів 

імплементації окремих директив та регламентів ЄС у рамках виконання угод про 

асоціацію чи інших двосторонніх договорів. Таким чином європейська 

інтеграція перестає бути важливим процесом у житті суспільства цих країн і 

виходить із «Політичного» дискурсу [197]. 

У процесі даного дослідження серед концепцій не менш важливими стали 

теорії інтеграційних процесів в Європейському континенті. 

Серед основних теорій європейської інтеграції варто виділити «Європу 

різних швидкостей». Цей термін уперше вжив колишній Прем'єр-міністр Бельгії 

Л.Тіндеманс, який у 1975 р. виступив з ідеєю виокремлення всередині Євросоюзу 

груп держав відповідно до їхньої спроможності відповідати визначеним 

стандартам розвитку. У своїй «Доповіді про Європейський Союз» він 

проаналізував ситуацію, коли не всі держави-члени можуть або хочуть в 

однаковому темпі просуватися до встановлених стандартів ЄС у різних сферах. 

Принципи «багатошвидкісної» Європи активно підтримуються в основних 

інституціях ЄС. Навіть сучасна структура ЄС містить елементи цього підходу. 

Лісабонський договір також сприяв розширенню співпраці в окремих галузях 

між зацікавленими країнами. У ЄК на захист цієї ідеї зазначають, що в будь-який 
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момент держави можуть приєднатися до «клубу зацікавлених». Однак експерти 

Польського Інституту Міжнародних Відносин (PISM) попереджають, що 

країнам пізніше буде важко приєднатися до цього клубу, а досвід співпраці в ЄС 

вказує на протилежну тенденцію. Свідченням цього, на їхню думку, є розрив між 

формальними вимогами до участі в Шенгенській зоні й політичними реаліями. 

Болгарія та Румунія, хоч і на думку Європейської комісії готові приєднатися, але 

не можуть увійти до Шенгену через опір із боку членів зони, наприклад, 

Німеччини, Нідерландів, Фінляндії й Франції [285] . Комісія так само не бере до 

уваги можливі майбутні нерівності в правах між авангардом інтеграції та іншими 

країнами. Прикладом такої тенденції до дискримінації стосовно держав, що 

знаходяться поза клубом може бути спроба ЄЦБ знизити їхню можливість 

сплачувати за фінансові послуги в євро. 

Популярною є також теорія Європи «а la carte», або «меню» стратегій, 

розвитку європейських країн — моделі інтеграції, за якою держави самі можуть 

обирати окремі інтеграційні ініціативи Європейського Союзу, які їм підходять. 

Такої моделі, яка не влаштовувала уряд М. Тетчер, дотримувався, наприклад, 

британський уряд, використовуючи так звані пропозиції (opt-out) щодо положень 

«Соціального пакету» Маастрихтської угоди. Така модель, на думку В. 

Халанджи, може становити загрозу всьому процесу європейської інтеграції, адже 

повинна бути хоча б мінімальна кількість спільних цілей країн-членів ЄС (інша 

назва теорії — модель «змінної геометрії» євроінтеграції). На думку українських 

вчених [79, с. 12], ідея «Європи змінних геометрій» надає кандидатам у члени 

ЄС можливість стати повноправними членами ЄС не одночасно, а поступово — 

в залежності від їхнього економічного та політичного становища.  

Різний рівень економічного розвитку серед країн ЄС та їх бажання брати 

участь в інтеграційних процесах призвели до появи ідеї Європи «концентричних 

кіл». Її хапропонував Голова Єврокомісії Ж. Делор наприкінці 1980-х рр. Ця ідея 

передбачає дедалі вищий рівень інтеграції у напрямку «центру» Європейської 

спільноти, яким має стати ЄС після створення політичного союзу, спільного 

ринку та господарського й валютного союзів. Наступним колом є країни 

http://www.pism.pl/publikacje/biuletyn/nr-23-1465
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Європейської асоціації вільної торгівлі, наближені до ЄС у господарському й 

правовому планах. Зовнішнє коло утворюють країни, які підписали угоди про 

асоціацію з ЄС та претендують на повноправне членство такі, як Туреччина і 

віднедавна Молдова, Україна та Грузія, які знаходяться на межі із четвертим, 

найширшим колом, - де знаходяться країни, що входять до спільного простору 

європейського співробітництва. Низка науковців, які аналізують майбутнє ЄПС, 

вважають, що наступним кроком у європейській інтеграції тієї ж України може 

стати перехід до кола країн Європейської асоціації вільної торгівлі. Однак 

недоліком є те, що країни із цієї асоціації не мають бажання входити до ЄС, 

натомість Молдова, Україна та Грузія навпаки бажають інтегруватися в ЄС. 

Однак варто наголосити, що, незважаючи на те, що ЄПС викликала 

значний інтерес серед учених, її теоретизація залишається недостатньою. 

Існуючі теорії політології, міжнародних відносин та досліджень ЄС 

застосовуються до ЄПС, але в обмеженій мірі.  

Як показує дослідження [88], що було проведене в Європейському центрі 

політичних студій, вчені, що розглядають зовнішню політику ЄС у сусідстві, 

здебільшого розрізняють шість основних факторів, які надають інформацію про 

ефективності ЄПС. Це, зокрема: застосування принципу обумовленості; 

конкуренція між інтересами та цінностями; рівень динаміки та співучасті у 

самому сусідстві; наочність та сприйняття ЄПС; вплив зовнішніх акторів та  

узгодженість політики в самому ЄС. 

У 2018 році вийшла колективна монографія за редакцією С. Гстуля та С. 

Шунца [170] директора та професора департаменту європейських досліджень, 

міжнародних відносин та дипломатії у Коледжі Європи (м.Брюгге, Бельгія). 

Праця робить спробу комплексного вивчення теорії ЄПС, у ній автори 

застосовують основні та критичні теорії, що виходять за рамки 

євроцентристських підходів, зокрема, раціоналізм і конструктивізм до вивчення 

ЄПС, та використовують ідеї нового інституціоналізму, постструктуралізму та 

міжрегіоналізму. Така теоретизація полегшує розуміння ЄПС, хоч і не пропонує 

негайних рішень проблем, з якими стикається дана політика. 
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Як бачимо, враховуючи нестачу теорій зовнішніх відносин ЄС з сусідами, 

багато дослідників вивчало ЄПС, опираючись на теорії міжнародних відносин 

або інтеграції. Таким чином, на них також відчутний нинішній розрив між 

раціоналістичними теоріями (такими як неореалізм, неоліберальний 

інституціоналізм або ліберальна міжнародна теорія) та конструктивізмом. Це не 

дивно, якщо враховувати всебічну природу ЄПС та всеохоплюючу проблему 

"цінностей та інтересів", що вже на практиці відображається у політиці санкцій 

ЄС проти Російської Федерації після окупації Кримського півострова. 

Варто зазначити, що, незалежно від теоретичного підґрунтя, у більшості 

наукових дискурсів є розуміння того, що вони не претендують на всебічну 

об’єктивність та не пропонують комплексних відповідей на питання про те, яким 

чином в більш аналітичному плані можна вивчати зміни у сусідстві та політиці 

ЄС. Однак варто також визнати, що інтерпретація змін значною мірою залежить 

від ідейно-часової перспективи, з якої вони оцінювалися [266, c.7]. Або, як 

влучно зазначив Дж. Розенау [257, c.69], «де шукати зміни та як оцінити їх?» 

Інакше кажучи, різні світогляди, думки та ідентичності, а також більші або менші 

часові рамки значно змінюють оцінку змін. Те саме стосується ролі та 

важливості, що приписуються умовам, а також самому обсягу змін. Як вважає М. 

Наторські, з цієї причини «важливо підкреслити, що помітна тенденція, особливо 

в умовах кризи та невизначеності, переоцінки динаміки змін та їх впливу на 

суб'єкти, їх пізнавальну невизначеність, практику  взаємодії і системні 

структури, в яких вони функціонують, тоді як насправді усталені соціальними та 

політичними зв’язками та установами дослідження й теорії часто мають 

тенденцію до відновлення після того, як ознаки кризи вщухнуть [218, c.4-5]. 

Подібний динамізм у відносинах із сусідами в Євросоюзі безпосередньо 

пов'язаний з питанням про зміни в цілому та зовнішньою політикою ЄС зокрема 

[266, c.8]. Наразі в літературі не існує загального методу дослідження змін у 

міжнародних відносинах. Однак, К. Холсті в праці з проблеми вивчення змін у 

теорії міжнародних відносин, ставить питання про те, «коли відбуваються зміни 
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і як визначити їх види» [176, с.3]. Крім того Дж. Розенау звертає увагу на процес 

виникнення змін та їх характер. 

Наукова оцінка змін у сусідстві ЄС пов'язана з тим, що явища часто 

вивчаються за допомогою індуктивних  та дедуктивних дослідницьких методів і 

розглядаються вони як матеріальні, а отже, соціальні реалії. З раціоналістичного 

розуміння зміни можуть бути чітко окреслені, оскільки вони представляють 

"емпіричні" реалії, де системні структури, суб'єкти, їх можливості та ресурси 

розглядаються як важливі факти. І навпаки, конструктивістські підходи 

передбачають, що вони є соціальними фактами, значення яких оскаржується 

просто тому, що вони походять від суб'єктивних знань та інтерпретаційного 

характеру соціальної реальності.  

У контексті ЄПС, як підкреслюють C. Браунінг та П. Джоеніемі, ЄС 

застосовує різні підходи до своїх (різних) сусідів, у результаті чого з’явились 

досить різноманітні зовнішні образи базових геополітичних моделей ЄС, які, 

зокрема зводяться до того, що геостратегії, пов'язані з сусідами на сході, 

розглядалися в ЄС як привабливі  [101, c.544]. 

Раціоналістичний підхід передбачає, що, досліджуючи процес 

європеїзації, ми стежимо за «логікою наслідків» і реагуємо на стимули та 

покарання, а також проводимо аналіз витрат і вигоди на основі матеріальних 

показників. Відповідно до розробленої Ф. Шіммельфеннігом та 

У. Седельмейєром [263] «моделі зовнішніх стимулів», яка вивчає процес 

євроінтеграції, ефективність політики обумовленості ЄС залежить від розміру та 

швидкості приходу умовної вигоди, її визначеності та довіри до ЄС, а також від 

потенційних витрат для політичного керівництва країн-сусідів, що приймають 

рішення.  

Ці ж автори висвітюють нормотворчі теорії, які становлять іншу модель, 

що вивчає вплив ЄС на внутрішні процеси в країнах-адресатах. Зокрема модель 

«соціалізації» передбачає, що керівництво в країнах-адресатах відповідає своїми 

рішеннями на «логіку доцільності», де ідеї, норми та ідентичності формують 

відповідність цих рішень. Таким чином, «процес прийняття та 
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інтернаціоналізації норм, принаймні частково, обумовлений взаємодією, 

аргументацією, переконуванням та навчанням» [263, с.667-668]. Вони так само 

зазначають, що норми, які передаються шляхом соціального чи академічного 

навчання, набагато менше суперечать внутрішнім. А імплементація таких норм 

швидше за все призведе до їх стійкого дотримання, тоді як зовнішнє 

стимулювання насамперед сприяє формальному прийняттю таких норм [263, 

c.674]. Аналізуючи нормативну силу ЄС, Б. Вебер також зазначає, що 

незважаючи на те, що механізм раціоналістичного зовнішнього стимулювання 

внутрішньої мотивації  в країнах-адресатах може бути вирішальним чинником 

для результатів зовнішньої політики ЄС, конструктивістський механізм 

соціального навчання набагато сильніше сприяє нормотворчій мотивації 

внутрішньополітичних акторів, що є рушійним чинником стосовно цього [290, c.  

75]. 

При цьому, вивчаючи зміни в сусідстві ЄС та його зовнішньої політики, 

варто зазначити, що обумовленість є одним із найбільш вивчених факторів 

стосовно ефективності ЄПС. Вона описується як спроможність ЄС 

прикріплювати конкретні вимоги до стимулів, які Євросоюз пропонує своїм 

сусідам. Обумовленість, як правило, передбачає в себе санкції або нагородження 

сусідів, а також створення та застосування кредитного плеча (наприклад, правова 

реформа в обмін на лібералізацію візового режиму або фінансова підтримка на 

основі принципу "більшого за більше" або "меншого за менше"). 

Тут варто зазначити, що, хоч принципи демократизації та європеїзації, 

мають багато спільних завдань, їх не можна ототожнювати. Обидва принципи 

передбачають поширення Європейським Союзом демократичних цінностей, 

правової держави та прав людини.  

Р. Кубічек включає до демократизації чотири категорії: контроль, 

«заразність», конвертація та обумовленість [201, c.4-7]. О. Добржанська, при 

аналізі цих категорій, зазначає, що демократизація в країнах Східного 

партнерства можлива за наявності певного ступеня контролю ЄС над 

інституціями цих країн. Проте категорію «контроль» на думку дослідниці, 
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доречніше застосовувати тільки щодо країн-членів ЄС. «Заразність» демократії 

– це ситуація, за якої демонстрація демократичних змін в одній країні стає 

прикладом та поштовхом для інших країн регіону стати на той же шлях. 

Конвертація означає поступовий рух до відповідності системі, заснованій на 

встановленій демократії, при цьому ЄС долучається та допомагає режимам у 

перехідний період. Обумовленість є досить дієвим способом демократизації, при 

якому завдяки механізму поєднання «батога» та «пряника» прискорюється 

процес демократизації» [13, с.28].  

Близьким до принципу демократизації є принцип європеїзації, який на 

відміну від першого, має регіональний відтінок. Європеїзація – це трансформація 

національної політики й процесу вироблення політичних зв'язків відповідно до 

сучасних європейських цінностей та стандартів за допомогою юридичних та 

інституціональних зобов'язань, що випливають із норм і правил ЄС та Ради 

Європи; об'єктивних змін в економічних структурах та інтересах індивідів у 

результаті інтеграції; суб'єктивних змін у віруваннях, очікуваннях та 

ідентичності. Принцип європеїзації став теоретичним підґрунтям побудови 

відносин Європейського Союзу з іншими країнами, а також одним із 

визначальних чинників розбудови нової Об'єднаної Європи, яка шляхом 

розповсюдження своїх базових цінностей на континенті розширює «зони 

впливу» ЄС. 

Раціоналісти Т. Бурзел і Т. Ріссе [98] вважають, що чим далі ліберальні 

принципи рухаються від самого ЄС та його найближчих сусідів ... тим менш має 

сенс називати поширення політики та інституцій ЄС «європеїзацією», оскільки 

ЄС стає менш потужним центром тяжіння і починає конкуренцію з іншими 

претендентами на вплив у регіоні. 

Ц. Радаеллі [246, c.30] під європеїзацією розуміє процес будівництва, 

дифузії та інституціоналізації формальних та неформальних правил, процедур, 

політичних парадигм, стилів, спільних понять та норм, які спочатку 

визначаються й консолідуються у процесі прийняття рішень в ЄС, а потім 
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залучаються до логіки вітчизняного дискурсу, ідентичностей, політичних 

структур та державної політики. 

Б. Тонра визначає три процеси європеїзації [284, c.184]: держави-члени 

адаптуються до правил та політики на рівні ЄС, передають свої позиції до 

Брюсселя та формують політику на рівні інституцій ЄС, і теж здійснюють обмін 

ідеями та практиками горизонтально між собою. І навпаки, Ф. Шіммельфеніг 

[262, c.6], визначає зовнішню європеїзацію як вплив ЄС за межі Європи, що, як 

правило, характеризується асиметричними відносинами між Союзом та його 

партнерами - головним чином кандидатами на членство та іншими сусідніми 

країнами, оскільки ці країни, як правило, вилучаються з процесу вироблення 

політики в самому ЄС. 

У сучасних міжнародних відносинах набирають популярності теорії 

неоінституціоналістів, які, за книгою Д. Аджемоглу та Д. Робінсона «Чому нації 

занепадають», визначають основу стійкості та безпеки держав у інклюзивності 

чи екстенсивності їхніх інституцій та внутрішньополітичного устрою[1]. 

Виходячи із цієї теорії, ЄС варто більше інвестувати в економічні та соціальні 

реформи в країнах Східного партнерства, при цьому підтримувати в них 

процеси, які укріплюють репрезентативну демократію. 

Теорію урядування (управління) у міжнародних відносинах, як зазначає 

С. Лавенекс, можна розглядати як форму політичної організації, що виходить за 

межі волюнтаристичного співробітництва між різними учасниками, і може 

містити ієрархічну та горизонтальну будову, а також формальні та неформальні 

підходи до формування політики [204 , с.682-683]. На думку дослідниці 

урядування зовнішніми справами ЄС працює, коли частина acquis (правових 

норм ЄС) поширюється на країни, що не є його членами, і це поширення не 

обов'язково повинно бути одночасним з приєднанням до самого ЄС. Відтак 

процес гармонізації змінює регуляторні кордони ЄС, а також, можливо, 

інституційні кордони у випадку, якщо країни, які не є членами ЄС, залучені до 

формування політики ЄС, як це частково відбувається в Європейській 

економічній зоні. Тому вдала зовнішня політика ЄС спричиняє деяку форму 
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європеїзації, але вона також може бути результатом неінституційних і навіть 

непередбачуваних процесів. 

Як зазначалось раніше, інтереси ЄС (наприклад, безпека та стабільність) 

і цінності (повага до демократії, прав людини і т.д.) можуть іноді конкурувати 

між собою, ЄС часто надає пріоритет чомусь одному в окремий період, коли між 

ними виникають напруження. У літературі, яка зосереджується на дилемі 

інтересів і цінностей, стверджується, що ЄС має тенденцію віддавати перевагу 

таким стратегічним цілям, як підтримання регіональної безпеки та стабільності, 

тоді як заохочення демократії та інших цінностей ЄС відбувається лише тоді, 

коли це не перешкоджає зусиллям Союзу, які спрямовані на досягнення цілей. 

Таким чином, більшість авторитарних лідерів, які керують у сусідніх державах, 

розглядаються як небажані, але в окремих випадках, необхідні партнери у 

досягненні вищезгаданих цілей. В результаті, ЄС вибирає функціональну 

співпрацю з цими режимами в обмеженій кількості секторів, наприклад 

енергетику в Азербайджані, а не приймає тверду позицію щодо їх 

невідповідності демократичним стандартам та відношенню до прав людини. 

Частина науковців [88, c.9] зазначає, що такий погляд підриває імідж ЄС як 

нормативної сили як всередині країни-адресата політики, так і на міжнародному 

рівні та  гальмує її здатність ефективно використовувати обумовленість у 

сусідстві. Дебати про конкуренцію інтересів та цінностей підтверджують 

різноманітність поглядів і підходів всередині самого ЄС. Потрібно так само взяти 

до уваги індивідуальні переваги країн-членів ЄС та спосіб, який вони 

використовують у процесах прийняття рішень з метою просування власних 

інтересів. 

Окрім цього, не всі країни-члени ЄС слідують за лінією ЄС у своїх 

двосторонніх відносинах з країнами-сусідами. Фактично, країни-члени 

домовляються на рівні ЄС про спільну політику щодо країни-сусіда і 

зобов'язують інституції ЄС стежити за нею, але у своїх двосторонніх відносинах 

вони можуть не дотримуватися цієї угоди [88, c.11].  Прикладом може слугувати 

неоднорідна політика щодо Росії після анексії Кримського півострову України. 
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В той час, як більшість держав ЄС наклали санкції та висловилися із жорсткою 

критикою в адрес керівництва Росії. Окремі  держави, зокрема Угорщина та 

Італія продовжували налагоджувати дружні відносини з Президентом Росії. Крім 

цього, найактуальнішою є проблема запуску проекту Північний потік 2 щодо 

транспортування газу між Росією та Німеччиною по дну Балтійського моря. І, 

незважаючи на процес встановлення Енергетичного Союзу ЄС, в рамках якого 

накладені санкції на Росію, Німеччина продовжує підтримувати проект і 

наголошує на тому, що він є комерційний, а не міждержавний, Хоча що більшість 

акцій компанії «Газпром», що займається проектом із російської сторони, є у 

державній власності РФ. Але, незважаючи на ці процеси, ЄС залишається 

привабливим партнером для більшості країн свого сусіда. 

Євроцентризм ЄПС та відсутність «співвласності» сусідів у визначенні та 

реалізації політики є додатковою проблемою, яку часто називають вагомим 

чинником неефективності ЄПС. При цьому незрозуміло, чи це нехтування 

місцевими умовами пояснюється недостатнім розумінням цих умов. чи скоріше 

відсутністю стратегічного визначення своїх інтересів та пріоритетів з боку ЄС.  

Аналіз сприйняття ЄПС передбачає оцінку розриву між риторикою ЄС та 

реаліями на місцях. Деякі сусідні держави, особливо на сході, мають набагато 

більші очікування щодо ЄПС, ніж ті, що пропонуються в рамках політики. Так, 

згідно з опитуваннями 2017 року, першочерговий запит у суспільствах 

поставлений на співпрацю у сфері безпеки та забезпечення миру, що є тільки 

одним із компонентів ЄПС. Особлива увага була приділена ролі ЄС у 

врегулюванні конфліктів у праці Ф. Біччіні на С. Лавенекс [93]. У цілому, вчені 

оцінили, що ЄС є досить реакційним суб'єктом у міжнародних конфліктах, навіть 

у конфліктах біля його кордонів, і в кращому випадку він діє як партнер для 

забезпечення миру. Дж. Брсаковська Базероська [102], Г. Сассе [260] та Н. Точчі 

[282] вважають, що країни-члени ЄС відіграють набагато більшу роль у 

врегулюванні конфліктів у сусідстві, ніж сам ЄС. 

Іноді предметом досліджень постає давня традиція ЄС сприяння 

регіоналізму за кордоном. Е. Адлер та Б. Крауфорт [83] вважають, що 
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регіональне співробітництво та інтеграція сприятимуть стабільності і миру та 

формуватимуть нову колективну регіональну ідентичність. Саме на подібній 

теорії ЄС надалі підтримує ініціативи Східного партнерства та 

Середземноморського Союзу (Барселонський процес). На противагу цьому 

підходу до регіонального співробітництва, вчені П. Джоенімі [284] та М.Пасе 

[227] зважають на роль Росії чи деяких арабських країн Середземномор'я, як 

«іншого» у побудові європейської ідентичності в сусідстві. А також Європи як 

«іншого», до якого контрастували арабське «Я» або російську ідентичність [185]. 

В останньому випадку особлива увага приділяється залученню ЄС, як це 

сприймається в сусідніх країнах. Процес регіоналізації у східному сусідстві 

піддала критиці професор Маастриського університету Ж. Боссе [100], зокрема 

наголошуючи на розбіжності в політичних системах країн, які об’єднувалися 

одним підходом, та їхніх цілях щодо інтеграції із ЄС. 

Загалом тенденції до вивчення ЄПС значною мірою залишаються 

незмінними і, по суті, посилюють загальну гносеологічну ознаку, яка 

характеризується широким вивченням ЄПС протягом багатьох років,  оскільки 

ЄПС є багатогранною, мультирегіональною та багатогалузевою структурою, 

аналіз якої повинен значно виграти від міждисциплінарних підходів. Тому в 

дослідженні окрім політологічної літератури були використані праці 

економістів, які займаються дослідженням трансформаційних процесів та їх 

впливу в країнах Східної Європи та Південного Кавказу, що входять до 

ініціативи «Східне партнерство». 

Насамкінець необхідно звернути увагу на понятійно-категоріальний 

апарат дослідження. При вивченні проблеми Східного партнерства часто 

використовуються такі поняття:  

– Європейська політика сусідства. Прийнята відповідно до звернення 

Комісії «Ширша Європа» у березні 2003 року, політика ЄС щодо нових сусідів 

ЄС після розширення 2004 року. Основним завданням вважається створення на 

південь і схід від нових кордонів Європейського Союзу зони стабільності миру 

й добробуту шляхом налагодження тісних довготривалих відносин з сусідніми 
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країнами. ЄПС спрямована на те, щоб не допустити виникнення нової лінії 

розподілу між розширеним ЄС та його сусідами і надати їм можливість 

користуватися можливостями тіснішої політичної, економічної, культурної 

співпраці та взаємодії в галузі безпеки із ЄС, але без можливості  членства в 

Союзі. ЄПС охоплює такі країни: Алжир, Азербайджан, Білорусь, Вірменія, 

Грузія, Єгипет, Ізраїль, Йорданія, Ліван, Лівія, Молдова, Марокко, Сирія, Туніс, 

Україна, а також Палестинська автономія. 

– Плани дій ЄПС. Угоди, що підписуються із зацікавленими 

партнерами, які здатні взяти на себе політичні й економічні зобов'язання, 

передбачені цими угодами. Здебільшого, це демократичні та ринкові реформи і 

взамін держави отримують доступ до фінансування та тіснішої спіпрації із 

структурами Союзу. 

– Європейський інструмент сусідства і партнерства. Фінансовий 

інструмент, за допомогою якого ЄС здійснює ЄПС. Він  дозволяє більш 

комплексно підходити до  фінансування сусідів. У 2015 році був 

трансформований на Європейський Інструмент Сусідства (ЄІС) 

– Національна індикативна програма. Більш детальний документ, що 

обумовлює суми фінансування підготовлених програм у кожній із країн-сусідів 

ЄС відповідно до визначених приорітетів. 

– Угода про асоціацію (УА) — новий тип угод, що заміняє Угоди про 

партнерство та співробітництво й значно підвищує рівень відносин між ЄС і 

країнами-партнерами. Угода про асоціацію встановлюватиме міцніші політичні 

відносини та посилюватиме співпрацю у царинах міжнародної та безпекової 

політики. Нові угоди також наближають законодавство і стандарти країн-

партнерів до ЄС. Це потрібно для впровадження Угод про поглиблену та 

всеосяжну зону вільної торгівлі. Також передбачена ширша співпраця в деяких 

інших важливих сферах, зокрема в енергетиці, транспорті, науці і тд. Угода 

передбачає глибоке регуляторне зближення з правом ЄС. 

– Поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі (ПВЗВТ, анг. 

DCFTA) є частиною Угоди про асоціацію. Сама зона вільної торгівлі як поняття 
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- це група країн, що скасували між собою тарифні та нетарифні обмеження на всі 

чи більшість товарів. Однак вони не мають єдиного спільного зовнішнього 

тарифу. Це означає, що країни, які входять до цієї групи, можуть застосовувати 

свої власні тарифи до третіх країн. ПВЗВТ передбачає лібералізацію не тільки у 

сфері торгівлі товарами, але й послугами та інвестиціями. Дуже важлива частина 

угоди, – це регуляторне зближення, а саме: підведення до спільних технічних 

стандартів, санітарних та фітосанітарних заходів, правил захисту 

інтелектуальної власності, державних закупівель, регулювання енергетики, 

конкуренції, митних правил тощо. 

– Спільна зовнішня та безпекова політика ( СЗБП анг. CFSP) — один з 

двох міжінституціональних «стовпів» Європейського Союзу. Спільну зовнішню 

та безпекову політику започаткував Договір про Європейський Союз замість так 

званої «європейської політичної співпраці». Метою СЗБП має є формування 

спільної оборонної політики, яка може зрештою призвести до єдиної системи 

оборони. Розділ V (статті 11-28) договору відомий як «другий стовп», визначає 

не тільки завдання СЗБП, а й специфічні юридичні інструменти їх реалізації — 

спільні дії та спільні позиції, застосування яких ухвалюється одностайним 

голосуванням у Раді. Після Лісабонського договору 2007 року остаточно 

об'єдналася із зовнішньою політикою ЄС та курується його Високим 

представником.  

 

1.2. Документально-джерельна база дослідження 

Дослідження стосується цілого спектра відносин ЄС із країнами Східного 

партнерства, тому необхідна джерельна база була досить широкою.  

Першою і найважливішою частиною джерельної бази стали офіційні 

документи ЄС, які стосуються політики Союзу в регіоні. Зокрема 

концептуальними документами, що визначають її основи, можна вважати такі 

стратегічні документи, які були схвалені Європейською Комісією та 

Європарламентом, як «Ширша Європа –сусідство: нові підходи до взаємин із 

східними й південними сусідами» (2003 р.) [291], «Європейська політика 
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сусідства» (2004 р.) [116], «Посилення Європейської політики сусідства» (2006 

р.)[115], повідомлення ЄК «Східне партнерство» (2008 р.) [108], а також 

перегляди ЄПС у 2011 та 2015 рр., декларації самітів Східного партнерства. На 

аналізі цих документів базуються основні теоретичні дослідження політики ЄС 

у сусідстві. 

Крім цього, для аналізу перспектив розвитку відносин ЄС із країнами 

Східного партнерства були використані оприлюднена Глобальна стратегія ЄС 

(2016р.) [168] та програмні документи Європейського інструменту сусідства, 

Зовнішнього інвестиційного плану ЄС та пропозиції Європейської Комісії щодо 

створення нового Інструменту сусідства, розвитку і міжнародного 

співробітництва.  

У цій праці використано документальну базу, яка забезпечує двосторонній 

формат відносин ЄС з державами Східної Європи та Південного Кавказу. З-

поміж основних таких документів є Спільна стратегія Європейського Союзу 

щодо України, схвалена Європейською Радою 11 грудня 1999 року [56], Угоди 

про асоціацію, які передбачають функціонування поглиблених та 

всеохоплюючих зон вільної торгівлі (ПВЗВТ), а також Порядок денний асоціації 

для підготовки та сприяння імплементації Угоди про асоціацію, Угоди про 

партнерство та співробітництво і Плани дій з ЄС, які були розроблені з п'ятьма з 

шести держав-учасниць Східного партнерства (окрім Білорусі). 

У роботі також були використані програмні документи Європейської 

комісії, Групи підтримки України при ЄК, окремі рішення Європарламенту, 

щодо політики Східного партнерства, а також програми надання економічної і 

фінансової допомоги та веб-ресурси окремих програм співробітництва, 

міжнародного рейтингового агентства Standard & Poor's, Міністерств країн-

адресатів Східного партнерства. 

У дослідженні також використовувались виступи глав держав та урядів 

країн-членів ЄС у Європейській Раді, депутатів Європарламенту, глав держав-

учасниць Східного партнерства та Російської Федерації. Аналізувались також 
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окремі Закони, Укази Президентів та рішення урядів цих держав Східної Європи 

та Південного Кавказу. 

Важливе місце в документальній основі дослідження посідають визначені 

Маастрихтським договором базові документи ЄС в сфері безпеки та оборони – 

«спільні позиції» (Common Positions) та «спільні дії» (Joint Actions). Європейське 

право наділяє як і перші, так і другі юридично-зобов’язувальною силою. 

«Спільні позиції» визначають єдиний підхід країн-членів ЄС до окремих 

безпекових питань, сфер чи регіонів та вимагають імплементації ними 

національних норм, щоб діяти разом згідно з цією позицією. Крім цього, 

використовувалась низка офіційних документів ЄС, у тому числі Петерсберзькі 

завдання, Безпекові стратегії ЄС, що також мають зобов’язуючу юридичну силу, 

проте важливість останніх підтверджується тим, що, на відміну від «спільних 

позицій», прийняття рішення про їх ухвалення проходить не кваліфікованою 

більшістю Європейської Ради, а одноголосно. Зазначені документи стосуються 

спільної політики ЄС стосовно критично важливих для об’єднання напрямків. 

Вони чітко визначають цілі діяльності ЄС у кожному конкретному випадку, 

тривалість такої діяльності, її засоби та засади спільної політики. При 

висвітленні окремих питань східної політики ЄС  використовувалися документи 

та звіти Місій ЄС у країнах Східного партнерства та їх веб-ресурси. 

При дослідженні ролі країн Східного партнерства в контексті СЗБП було 

використано низку законодавчих актів, нормативно-правову базу щодо відносин 

з Європейським Союзом. Їх аналіз вказує на певну формалізацію співробітництва 

окремих країн ініціативи з ЄС у контексті СЗБП. Це пов’язано насамперед з тим, 

що положення Угод про партнерство та співробітництво з Європейським 

Союзом практично не відображає співробітництва сторін у цій сфері. При 

вивченні проблем безпеки аналізуються документи, що становлять юридичну 

базу СЗБП та співробітництва в її рамках між Україною, Молдовою, Грузією та 

СЄ, участі цих країн у спільних навчаннях та залучення у місіях, оскільки вони 

містять фактичну інформацію про функціонування та майбутні напрямки 
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розвитку співробітництва в рамках СЗБП, особливо в умовах конфлікту із 

Російською Федерацією. 

Практичними документами ЄС, які визначають економічну політику в 

сусідстві, стали регіональні та національні індикативні програми в період з 2007 

до 2013 рр., а також документи, що визначали роботу Інструменту сусідства і 

партнерства, звіт про діяльність даного інструменту та після 2015 р., – 

Європейського інструменту сусідства [156].  Крім цього, були вивчені та 

проаналізовані основоположні документи, зокрема Копенгагенські критерії та 

документи Зовнішнього інвестиційного плану ЄС, звіти діяльності ЄБРР та ЄІБ 

у країнах Східного партнерства. 

Аналіз торгівельних відносин базувався на Угодах про асоціацію та 

поглиблену і всеохоплюючу зону вільної торгівлі, що були укладені з Україною, 

Молдовою та Грузією, Угоди про всеозоплююче та посилене партнерство з 

Вірменією, Угоди про партнерство і співробітництво з Азербайджаном, а також 

не до кінця ратифікованою Угодою із Білоруссю. Статистичними джерелами 

даних при аналізі впливу цих документів на двосторонній товарооборот та 

економічні показники країн, стали Євростат, дані Світового Банку, 

Міжнародного Валютного Фонду, Організації економічного співробітництва та 

розвитку та Світової організації торгівлі. 

Крім цього, при розгляді економічної динаміки в країнах Східного 

партнерства було проаналізовано декілька індексів, що визначають економічні і 

соціальні зміни в країнах. Це, зокрема, Індекс трансформації до ринкової 

економіки ЄБРР та Індекс європейської інтеграції країн Східного партнерства, 

що розроблений групою дослідників із країн Східного партнерства, ці вчені є 

представниками одних з найбільш відомих аналітичних центрів визначених 

країн, в якому вони порівнюють темпи економічного розвитку цих країн, 

відштовхуючись від низки об’єктивних показників виконання критеріїв, що 

повинні бути досягнутими згідно з договорами ЄС [277].  

Для порівняння потенційних змін в економіках країн СхП від підписання 

вільної торгівлі із ЄС чи ЄврАзес, були проаналізовані результати досліджень 
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аналітичних центрів при Європарламенті, Євразійського банку розвитку, 

міжнародних консалтингових компаній та аналітичних центрів, зокрема 

Німецької Консультативної групи,  Інституту економічних досліджень та 

політичних консультацій, Центру соціальних та економічних досліджень (CASE) 

та окремих економістів. 

Зовнішня політика Європейського Союзу досить ґрунтовно вивчається 

українськими та зарубіжними дослідниками. Серед великої кількості 

європейських та американських вчених, які займаються питаннями 

трансформаційних процесів у Східній Європі та Південному Кавказі, 

євроінтеграцією цих країн і зовнішньою політикою Європейського Союзу в 

академічних установах, можна виділити професора Кентського університету 

Е. Коростелеву [197, 298], Ж. Боссе [99,100] із Маастрихтського університету, 

Т. Шумахера [265,266] директора департаменту Європейської політики 

сусідства у Коледжі Європи. З Оксфордського університету професор Г. Сассе 

[260, 261], що наразі є директором Берлінського центру Східноєвропейських та 

міжнародних студій, професора Європейських студій Федеральної вищої 

технічної школи Цюриха - Ф. Шіммелфенінга [262,263], професора 

Європейського Університету в Італії Н. Тоцці [282], А. Шептицького [264] з 

Варшавського університету та ін.. 

Крім цього серед джерел, які заклали теоретичні основи дослідження варто 

виокремити колективну монографію під редакцією С. Гстуля та С. Шунца [170] 

директора і професора департаменту європейських досліджень міжнародних 

відносин та дипломатії у коледжі Європи (м. Брюгге, Бельгія). У книзі С. Гіусті 

знаходить неокласичне реалістичне, а Н. Заславська конструктивістське, 

пояснення позиції Російської Федерації щодо Європейської політики сусідства; 

низка науковців досліджує неєвроцентристський підхід до вивчення ЄПС, 

П. Манолі вивчає структурну перспективу зовнішньої політики Європейської 

політики сусідства; Р. Нішнікау з’ясовує перспективи розширення повноважень 

у процесі прийняття рішень в ЄС зацікавлених партнерів щодо процесів 
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європеїзації в країнах ЄПС; М. Наторський наголошує на домінуючій позиції ЄС 

у сусідстві, порівнюючи із роллю інших міжнародних організацій в регіоні. 

Серед використаної літератури окремої уваги заслуговує колективна праця 

під редакцією Т. Шумахера, Т. Демельхубера та А. Марчетті [280]. Автори 

всвітлюють концептуальні, теоретичні та правові підходи у вивченні 

Європейської політики сусідства, формування політики ідентичності, 

інституційної динаміки, двостороннє та регіональне співробітництво, а також, 

Європейську політику сусідства як інструмент просування норм і цінностей ЄС.  

Так, центральний елемент перегляду ЄПС 2011 р.,  принцип «більшого за 

більше» та «меншого за менше» став об’єктом дослідження Е. Ланнона [203], 

незважаючи на те, що логіка принципу не була  новою і стала продовженням 

концепту ЄПС. Як вважає Ф. Біччі [92], існують деякі зміни в тому, як ЄС почав 

допомагати розвитку демократії в сусідстві: наприклад, у рамках Європейського 

інструменту демократії та прав людини ЄС почав надавати перевагу поширенню 

прав людини замість поширення демократії як такої. Аналізуючи реалізацію 

політики щодо східних сусідів  Союзу, дослідник вважає, що, хоч зросла 

кількість інституційних факторів та в окремих випадках збільшилась сума 

фінансової допомоги, значна частина асигнувань залишалась у Союзі через 

оплату діяльності європейських експертів та окремих проектів ЄС.  

На думку С. Бусчанеану [103], вагомою перешкодою для ефективності 

ЄПС стала недостатня послідовність застосування формального принципу «ЄС 

був послідовним в розгортанні ЄПС лише стосовно Грузії та України, 

нагороджуючи їх відносну продуктивність за рахунок збільшення матеріальних 

вигод порівняно з тими, які були надані до 2004 року [103, c.21]. У решті випадків 

ЄС надавав більшу вигоду за ЄПС навіть за відсутності будь-якого 

демократичного прогресу». Цій думці опонує Е. Коростелєва, яка відзначає, що 

збільшення асигнувань для України в рамках ЄІСП не підтверджувалось 

реальними досягненнями країни та виконанням Національної індикативної 

програми [198]. 
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Дж. Хейл [173] піддавала ЄС критиці за те, що ЄПС не відповідає інтересам 

різних країн-адресатів, застосовуючи диференціацію, яка ґрунтується виключно 

на інтересах ЄС. Про це свідчить політика щодо багатого нафтою Азербайджану, 

яка недостатньо використовує політичну обумовленість через енергетичні 

інтереси в регіоні. Дж. Хейл робить висновок, про те, що підхід «більшого за 

більше» був неефективним для впливу на автократичні режими в таких країнах, 

як Азербайджан, і рекомендує додати принцип «більшого за менше» та 

стверджує, що ЄС повинен використовувати важелі впливу на Азербайджан 

задля врахування прав людини та демократичних принципів у відносинах. 

У незначній кількості праць вчені досліджують наслідки діяльності ЄПС 

щодо конфліктів у регіоні. Так, аналізуючи конфлікти на Південному Кавказі, С. 

Фрейзер [164] вважає, що в перегляді ЄПС 2015 р. було закріплено 

інструментарій СЗБП ЄС та елементи комунітаризму. М. Наторскі [219] 

стверджує, що після перегляду ЄПС 2011 р. існує зв'язок між реформістською 

програмою ЄС щодо України та дебатами щодо відносин з Росією, особливо 

після анексії Кримського півострова.  

Загалом, можна відзначити, що академічна література достатньо критична 

щодо переглядів ЄПС 2011 та 2015 рр. та її реалізації. Вчені заявляють, що 

Арабські повстання та дестабілізація Близького Сходу, а також агресивна 

політика Росії у східному сусідстві, не спричинили значних змін у ЄПС, 

натомість простежується продовження основних концепцій даної політики. Так, 

для прикладу, на думку І. Туммеля [283, с. 31], ЄС не використав Арабську весну 

як можливість для подолання своїх внутрішніх обмежень у процесі перегляду 

ЄПС, також не було внесено необхідних змін у процес надання допомоги 

країнам-партнерам.  

Д. Бушле [104] із Коледжу Європи досліджує процес експорту норм та 

права ЄС через багатосторонній вектор ( Енергетичне Співтовариство) та 

двосторонні угоди (угоди про асоціацію). На думку вченого, така практика 

зовнішньої політики є кращою, аніж дипломатичні відносини. Натомість 

Дж. Гарпаз [174] заперечує трансформаційну роль закону через слабку 
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обумовленість ЄПС та незмінні стимули в рамках політики. Автор рекомендує 

Європейському Союзу приділяти більше уваги встановленню посилених 

коопераційних та інституційних зв'язків, які зможуть сприяти успішному 

просуванню норм ЄС.  

Аналізуючи геополітичні підходи ЄС до східних партнерів, Е. Берг 

зазначає, що дані країни значною мірою сприймаються ЄС як «буферна зона між 

внутрішньою стабільністю та хаотичним зовнішнім середовищем, що загрожує 

нелегальною імміграцією, організованою злочинністю, хворобами та бідністю» 

[91, c.2]. Натомість при розгляді цих територій, як спільного сусідства з  Росією, 

політика ЄПС визначається у більш геополітичному плані. Автор стверджує, що 

даний регіон як і раніше, багато в чому визначається тісними культурними, 

етнічними та історичними зв'язками з колишнім радянським простором і, отже, 

з самою Росією. Як наслідок, стверджує Л. Деклур [123], Росія використовувала 

існуючі інституційні та економічні взаємозалежності, щоб протидіяти 

поширенню європейських норм та практик у сусідстві.  

У дослідженні Латвійського інституту міжнародних відносин ретельно 

аналізується та подається концептуальне визначення «м'якої сили» ЄС у країнах 

Східного партнерства. Особлива увага серед східних партнерів ЄС приділяється 

Україні, Молдові та Грузії. А також розглядається досвід країн Балтії, які, 

незважаючи на те, що є повноправними членами ЄС, надалі залишаються сферою 

взаємодії та суперечок між Росією та Заходом [192]. 

Поряд з дослідженнями зарубіжних вчених слід відзначити праці 

українських вчених, які зосередилися на аналізі процесу євроінтеграції України 

та політики Європейського Союзу в регіоні. Серед них варто виділити 

працівників та науковців Інституту міжнародних відносин Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка: М. Дорошка [14], 

В. Копійку [28, 29], М. Капітоненка [256], В. Манжолу [35, 36], Г. Перепелицю 

[47], В. Халаджи [78, 79], Т. Шинкаренка [29], та О. Шаповалову [81], які  

дослідили   концептуально-теоретичний та практичний виміри розширення 

Європейського Союзу та геополітичні інтереси країн регіону. Автори значну 
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увагу приділяють еволюції традиційних теорій та концепцій розширення ЄС. 

Окремі аспекти створення ініціативи ЄС «Східне партнерство» вивчають 

К. Зарембо [19, 20], О. Семенюк [54], Т. Сидорук[55], В. Шатун [82] та ін. 

Зокремо, ці питання розглядаються в дисертаціях українських вчених: 

Л. Акулеко, О. Добржанської, О. Семенюка, В. Халаджи, Т. Сидорук та ін.. 

Важливим джерелом при висвітленні проблемних питань політики ЄС 

стали публікації зарубіжних аналітичних мозкових центрів (think-tanks): 

–  Європейський центр політичних студій, (Брюссель, CEPS) проаналізував 

літературу, в якій досліджується Європейська політика сусідства. У серії 

публікацій під керівництвом М. Емерсона вивчаються двосторонні відносини ЄС 

із Україною, Молдовою та Грузією. При цьому співавторами цих досліджень 

стали вчені із цих країн: В. Мовчан, Д.Ценуша, Т. Ковзірідзе. Регіональний вимір 

політики ЄС та останній перегляд ЄПС розглядали С. Блокман та Г. Костанян. 

– Європейська рада зовнішніх справ (ECFR) та Центр Європейської 

політики (EPC) приділяють більшу увагу аналізу поточних подій у сусідстві ЄС. 

Зокрема, варто виділити публікації Е. Вільсона [289] та А. Пауль [230], що 

концентрують увагу на конфлікті в Україні та двосторонніх відносинах ЄС та 

Росії. 

– Інститут безпекових студій при ЄС, який розробляв Глобальну стратегію 

ЄС, приділив увагу перспективам розвитку регіону та стабілізації конфліктів і 

відновлення відносин із Білоруссю. Варто зауважити, що з 2014 року 

Єврокомісія приділяє багато уваги цій інституції та консультується із її 

фахівцями у процесі прийняття рішень. В даному інституті країнами Східного 

партнерства та політикою ЄС в сусідстві  займається проф. Н. Попеску [136]. 

– Іспанський центр Фрайд (FRIDE), який через фінансові причини у 2015 

році припинив свою діяльність, видав при залученні міжнародних експертів, 

серію публікацій що стосувались конфліктів у країнах Східного партнерства, 

залучення ЄС у цих конфліктах та декілька публікацій про політику ЄС в регіоні. 

– «Барселонський центр міжнародних відносин» (CIDOB) у березні 2012 р. 

оприлюднив дослідження «Східне партнерство? Швидше взаємозалежність. 
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Ситуація, коли внутрішні справи ЄС мають зв'язок з Молдовою» [228]. У цій 

праці вчені розкривають питання не тільки, як ЄС впливає на внутрішню 

ситуацію країн-учасниць ініціативи, але й як Молдова впливає на прийняття 

рішень в  ЄС. Автори розглядають такі проблемні питання, як візова 

лібералізація та реалізація демократичних реформ у Молдові, а також звертають 

увагу на певне розчарування Європейського Союзу щодо ситуації в цій країні. 

– Шведський інститут європейських політичних студій окремо досліджує 

Європейську політику сусідства та двосторонні відносини Унії. Остання 

публікація щодо проблем ЄПС за ред. С. Блокманса досить добре розкриває 

концептуальні засади даної політики й проблеми встановлення більш 

ефективних відносин із сусідами. Крім цього, при залученні Е. Коростелєвої 

Інститут  опублікував дослідження щодо відновлення відносин між ЄС та 

Білоруссю після агресії Російської Федерації на Сході України та анексії 

Кримського півострова і геоекономічних перспектив співпраці ЄС із 

Євразійським Союзом. 

– Центр європейської трансформації (Білорусь), досліджує процеси 

європейської трансформації в регіоні Східного партнерства та більш детально – 

в Білорусі. В 2010 році тут опублікувано дослідження Г. Плащинського [48] 

щодо процесу впровадження та перших результатів Східного партнерства. 

– Французький інститут міжнародних відносин (IFRI). Серед нещодавніх 

публікацій варто виділити есе В. Пертюсо [233] про перегляд ЄПС та можливості 

змін у політиці сусідства, а також статті Ф. Лефорт [206]про причини кризи в 

Україні. 

– Італійський інститут міжнародних відносин (IAI, Istituto Affari 

Internazionali), видав декілька досліджень, які стосуються Східного партнерства 

[221], ролі ЄС в конфліктах у Південному Кавказі [223] та у війні між Росією та 

Україною [230]. 

– Королівський інститут міжнародних відносин в Бельгії (Royal Institute for 

International Relations, EGMONT), зосередився на дослідженні Саміту Східного 
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партнерства в Ризі і його роль при перегляді ЄПС [106] та Глобальної стратегії 

ЄС [96]. 

– Іспанський Королівський інститут Елькано (Real Instituto Elcano) у 2009 

році після започаткування Східного партнерства дослідив можливий вплив 

ініціативи на політику розширення ЄС [126]. 

Досить детально займаються проблематикою Європейської політики 

сусідства та ініціативою «Східне партнерство» польські вчені. У 2011 році було 

видано колективну працю «Східне партнерство. Великий шанс для Європи» [229, 

авторами якої є науковці з України, Польщі й Німеччини [273]. 

- Осередок східних студій ім. М. Карпія (Ośrodek Studiów Wschodnich 

im. Marka Karpia). Серед останніх досліджень варто виділити публікацію щодо 

ролі Східного партнерства в процесі європеїзації Східної Європи та перспектив 

ініціативи в ЄПС [258] та Вільнюського саміту [259].  

- Польський інститут міжнародних відносин (PISM) зробив серію 

досліджень приділив Саміту східного партнерства в Ризі [189], перспективам 

змін у ініціативі та місіям ЄС в  регіоні [190]. Зокрема, у дослідженні 2016 року, 

наголошується на зміні пріоритетів для розвитку транспортної інфраструктури в 

цих країнах завдяки доступу до Транс’європейської транспортної мережі [191]. 

Щодо СЄПБО досить цікавими є дослідження Центру європейських 

інтеграційних досліджень (Zentrum fur Europaische Integrationforschung). 

Особливістю цієї організації є концентрація уваги на окремих аспектах чи 

напрямках розвитку Спільної європейської політики у сфері безпеки та оборони. 

На думку дослідників, ЄС слід розвивати виробництво власного військово-

промислового комплексу, який би зробив його військові формування 

незалежними від забезпечення озброєнням США. 

Російські вчені також досить комплексно вивчають трансформаційні 

процеси на пострадянському просторі та  зовнішню політику ЄС, особливо в 

контексті двосторонніх відносин із Росією. Зокрема: Є. Терещенков [60] із 

Санкт-Петербурзького університету приділяє увагу відносинам Україна-ЄС; із 

Інституту світової економіки і міжнародних відносин імені Є. Примакова 



51 
 

Російської академії наук, варто виділити публікації І. Федоровської, яка написала 

окрему статтю про саміт ЄС-Україна [77], що відбувся у 2013 році напередодні 

Вільнюського саміту Східного партнерства, а також про відносини ЄС із 

Азербайджаном [73], [74], Грузією [76] та Вірменією [75], у 2011 році під 

редакцією А. Арбатової та А. Кокеєва, Інститут випустив колективні монографії 

про роль ЄС у регіональних конфліктах [15] та про відносини Росії із ЄС після 

початку конфлікту з Росією на сході України [42]; П. Тимофеєв досліджував 

політику Франції щодо розширення ЄС [59] де висвітлив питання східного 

виміру політики ЄС та можливості інтеграції цих країн у структури ЄС; та 

окремо досліджувались перспективи програми Східного партнерства після 

початку конфлікту з Україною [86]. 

У Дипломатичній академії МЗС Росії, Р. Гайнанов [11] дослідив процес 

реалізації програми Східного партнерства у країнах Південного Кавказу. 

Науковець також порівняв перспективи вступу цих країн до ЄС із можливостями, 

які надає вступ до Митного союзу із Росією. 

Варто зазначити, що під час відбору джерел досліджень з Росії, автор 

використовував праці і публікації тільки академічних установ, оскільки 

більшість журналів та організацій, що претендують на аналітику міжнародних 

відносин, особливо після початку Революції гідності в Україні та конфлікту з 

Росією на сході України, часто використовують властиві для російської 

пропаганди категорії і поняття. 

Серед українських дослідницьких установ варто виділити напрацювання 

Українського центру економічних та політичних досліджень ім. О. Разумкова 

(Центр Разумкова), який ще з 2000 року вивчає проблематику євроінтеграції 

України та зовнішню і безпекову політику ЄС [71], Інститут економічних 

досліджень та політичних консультацій досить детально вивчає економічну 

політику ЄС та торгівельні зв’язки ЄС з Україною [24]. Крім цього, Фондом 

«Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва проводяться соціологічні 

дослідження настроїв суспільства щодо ЄС.  Інститут Євро-Атлантичного 

Співробітництва (ІЄАС) провів детальний аналіз впровадження Угоди про 
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асоціацію з Україною [9], також ці теми досліджувались у Міжнародному центрі 

перспективних досліджень (МЦПД) [8], Інституті світової політики/ Центр Нова 

Європа [9], Українському центрі європейської політики [110], та ін.  

У дослідженні також використані статистичні дані Євробарометра, що  

проводився у 2014 році; Глобального рейтингу крихкості держав, який 

розроблений Фондом миру; рейтинги, що відображають стан демократії та 

свободи слова Фрідом Хаус; Репортери без кордонів; та щодо сприйняття 

корупції державами від Транпаренсі Інтернешенал (Transparency International); 

Індекс верховенства права, Світової організації справедливості (WJP);  Індекс 

глобальної конкурентоспроможності Світового економічного форуму та 

Глобальний індекс миру. 

 

1.3. Висновки до розділу 

 

Беручи до уваги відсутність універсального вчення, яке б забезпечило 

всесторонній аналіз відносин ЄС із країнами Східної Європи і Південного 

Кавказу, що входять до ініціативи Східного партнерства, – результати цього 

дослідження базуються на використанні теоретичної бази  низки класичних шкіл 

теорії міжнародних відносин і концепцій європейської інтеграції, демократизації 

та європеїзації, які досить розлого досліджує низка українських та зарубіжних 

науковців. Окремо виділяється осмислення Європейської політики сусідства, її 

компонентів та ефективності. 

ЄС використовує в сусідстві «м’яку силу», яка підсилюється 

привабливістю самої  європейської інтеграції в країнах Східного партнерства. 

Однак досягнення цілей ЄПС досить часто натикається на спротив або 

бездіяльність місцевих еліт, що не зацікавлені в побудові демократичних 

інституцій та ринкової економіки в цих країнах, оскільки це загрожуватиме 

ренті, якою вони користуються від керівництва державою. 

Аналіз найбільш поширених класичних і сучасних концептуальних робіт 

вказує на особливий характер та сутність відносин ЄС із країнами Східної 
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Європи і Південного Кавказу, що входять до ініціативи Східного партнерства. 

Жодна із вивчених в рамках цього дослідження концепцій повною мірою і 

комплексно не досліджує ЄПС, яка не поєднює різноманітні компоненти 

відносин із східними сусідами ЄС.  

Дослідження процесу створення Європейської політики сусідства 

дозволило краще зрозуміти природу та причини залучення країн Східної Європи 

та Південного Кавказу до єдиної політики разом із Південними сусідами ЄС. 

Окрім цього, виявлено базові принципи побудови зовнішньої політики ЄС щодо 

країн регіону, яка бузується на «м’якій», «нормативній» та «економічній» силі 

ЄС. Оцінено причини утворення ініціативи «Східне партнерство», її наслідки та 

перспективи трансформації. 

Окрему увагу приділено процесові перегляду Європейської політики 

сусідства, що розпочався у 2015 році. Оцінено думки українських і зарубіжних 

експертів та науковців, які виділяли позитивні й негативні фактори цього 

процесу в нових умовах міграційної кризи та російської агресії в Україні. 

Основною документальною базою проведеного дослідження стали 

документи Європейського Союзу, двосторонні договори і акти національного 

законодавства України та інших країн Східного партнерства, що дало 

можливість уникнути суб’єктивних оцінок ЄПС та максимально об’єктивно 

оцінити вклад зарубіжних та українських вчених в дослідженні даної проблеми і 

простежити трансформацію цих відносин після розширення ЄС у 2004 році та 

створення Європейської політики сусідства. 

Значний вклад у дослідження предмета цієї праці було зроблено 

українськими та зарубіжними аналітичними і дослідницькими центрами. Окрім 

того, важливими для дослідження стали колективні праці, що видавались під 

керівництвом Коледжу Європи (Бельгія). 
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РОЗДІЛ 2. ПОЛІТИКА ЄС ЩОДО КРАЇН СХІДНОГО ПАРТНЕРСТВА 

ТА СПІВПРАЦЯ З НИМИ В ГАЛУЗІ БЕЗПЕКИ ТА ОБОРОНИ 

 

2.1 . Європейська політика сусідства та ініціатива Східного 

партнерства як основа відносин зі східними сусідами ЄС 

 

Політика ЄС щодо країн Східної Європи поступово еволюціонувала, 

починаючи з початку 90-х років минулого століття. На початку ці країни не 

інтерпретувалися як сусіди Європейського Союзу, а сприймалися через призму 

пострадянського простору, де провідну роль відігравала Росія [232, c. 27]. Відтак 

першим етапом формування інструментарію зовнішньої політики ЄС щодо країн 

Східної Європи стали Договори про партнерство і співпрацю, які було підписано 

із усіма країнами колишнього СРСР (крім Білорусі і країн Прибалтики). Саме 

вони визначили засади економічної та політичної співпраці і заклали основи 

наближення цих країн до стандартів ЄС, хоча це зближення було більш 

деклараційною ініціативою, аніж зобов’язуючою умовою.  

Натомість в Україні, Молдові та Грузії на відносини з ЄС дивились більш 

амбіційно, ніж це було закладено в Планах дій та Угодах про партнерство і 

співробітництво між ними, які були укладені в середині 90-их. років ХХ століття. 

Про це свідчить поява таких документів, як Указ Президента України від 30 

серпня 1996 року № 771 «Питання Національного агентства України з питань 

розвитку та європейської інтеграції», Указ Президента України від 11 червня 

1998 року № 615 «Про затвердження Стратегії інтеграції України до 

Європейського Союзу» та Програма інтеграції України до Європейського Союзу, 

які визначали стратегічну мету набуття повноправного членства України в 

Європейському Союзі.  

Для відповіді на такі амбіції нових сусідів ЄС у ході інтеграції країн 

Центрально-Східної Європи  розпочалася активна дискусія щодо майбутньої 

політики сусідства ЄС. Зокрема, у квітні 2002 року, Данія і Велика Британія 

сформулювали свою першу пропозицію під назвою «Нова Ініціатива Сусідства», 
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в якій висловились за надання статусу «спеціальних сусідів», державам, які 

розташовані на східному кордоні майбутнього розширеного ЄС, а саме – 

Білорусі, Україні і Молдові. Проте ця ідея була відкинута через протидію Франції 

та Іспанії, які побоювались маргіналізації середземноморського виміру 

сусідства. Безпосереднім імпульсом для початку роботи над новою формою 

співробітництва з країнами третьої групи став спільний лист Верховного 

представника із зовнішніх справ та безпеки ЄС Хав'єра Солани та комісара із 

зовнішніх справ Крісса Паттена восени 2002 року, який був адресований 

учасникам зустрічі міністрів закордонних справ ЄС та спонукав учасників не 

створювати нових ліній поділу в Європі при побудові політики сусідства [167, 

c.7]. Пізніше Рада Європейського Союзу визнала за необхідне формально 

визначити відносини з цими країнами, підкресливши, що ці відносини повинні 

бути засновані на «спільних політичних і економічних цінностях». 

Аналізуючи підходи країн-членів до формування політики сусідства 

загалом варто зазначити, що Великобританія стала однією з перших країн, де 

обговорювали необхідність підходу до сусідніх країн. Джек Стро, Міністр 

закордонних справ Великої Британії, надіслав листа до Ради Європейського 

Союзу, а потім у виступі в Німеччині він висвітлив його зміст. Він один з перших 

застеріг від ризику створення нових ліній розподілу в Європі, унаслідок 

розширення у 2004 році [270, c.6]. На його думку, розширення могло сприяти 

політичній стабільності або навпаки сприяти розвиткові таких нових викликів 

для безпеки в Європі, як організована злочинність, тероризм та нелегальна 

міграція.  

Німеччина була зацікавлена в новій політиці через географічну близькість 

з новим сусідством ЄС та досвід минулого. Після Другої світової війни вона 

прагнула підтримувати добрі стосунки зі своїми сусідами. Крім того, це було 

також рушійною силою об’єднання Німеччини та розвитку ЄС. Розширення ЄС 

також призвело до появи нових ринків, і в її інтересах було забезпечити 

політичну стабільність шляхом інтеграції східних сусідів до ЄС [165, с.26]. Вона 

виступала у ролі захисника східних країн у процесі розширення, тому її інтерес 
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до нових східних сусідів ЄС був очевидним. Канцлери Німеччини Гельмут Коль 

та Герхард Шредер підтримували тісні зв'язки з Росією, при цьому країна була 

зацікавлена в тому, щоб уникати політичної нестабільності. 

Ініційований Фінляндією та Швецією північний вимір політики сусідства 

став однією з перших спроб встановити окрему ініціативу ЄС щодо сусідніх 

країн. Її мета полягала в покращенні відносин із сусідами, для Фінляндії це мало 

особливий інтерес через очікуваний доступ до ресурсів Росії та отримання 

переваг від розвитку інфраструктури [272, c.33].  

Франція високо оцінила нову ініціативу щодо ведення відносин з сусідніми 

країнами, оскільки традиційно виявляла особливий інтерес щодо країн 

Південного Середземномор'я та бажала урівноважити інтерес ЄС до східних 

країн після розширення. Крім того, Франція не висловлювалася за перспективу 

членства для сусідніх країн [205, c.4]. Як й інші держави-члени, що мають вихід 

до Середземного моря, у Франції очікували, що у разі виникнення перспективи 

подальшого розширення на схід країни південного сусідства Європи могли 

втратити ресурси, які виділялися Європейським Союзом.  

Польща була однією з країн, що приєдналися до ЄС у 2004 році, а тому 

практично не мала впливу на процес формування політики сусідства. Майже 

одразу після приєднання вона почала прагнути відкриття можливості вступу до 

ЄС для своїх східних сусідів, насамперед України. Ця інформація 

підтверджується документом, опублікованим Міністерством закордонних справ 

РП у 2003 році, що визначав стосунки з новим сусідством країни [140]. Виступ, 

Міністра закордонних справ Польщі у 2002 році, привернув увагу до нової 

політики ЄС, зокрема щодо відносин з Україною та Молдовою та наголошував 

на важливості зміцнення відносин з європейськими сусідами ЄС [140]. Польща 

намагалась надати можливість доступу до ЄС через пропозицію адаптованого 

підходу до європейських сусідів Союзу, а не загальну структуру для всіх сусідів 

ЄС [226, c.5]. При цьому Польща не була задоволена формою ЄПС, оскільки вона 

не передбачала такого спеціального підходу для своїх східних сусідів, що було 

пізніше частково оформлено в ініціативі Східного партнерства.  
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Крім того, Балтійські країни також виражали інтерес до участі у 

формуванні політики сусідства через географічну близькість до Російської 

Федерації та дружню політику щодо України та Молдови як колишніх членів 

Радянського Союзу. 

Як повноцінний документ, концепція Європейської політики сусідства 

була вперше представлена 11 березня 2003 року у Заяві Європейської комісії 

«Розширена Європа - сусідство: нові рамки відносин з нашими східними та 

південними сусідами», в якій було представлено бачення відносин з сусідніми 

країнами [291]. У документі чітко  визначались межі сусідства з чотирнадцятьма 

країнами: Росією, Україною, Молдовою, Білорусією та учасниками 

Барселонського процесу: Алжиром, Палестинською автономією, Єгиптом, 

Ізраїлем, Йорданією, Ліваном, Лівією, Марокко, Сирією і Тунісом. У 2004 році 

група цих країн сусідів збільшилася після надання Туреччині статусу країни-

кандидата на вступ до ЄС. До них ввійшли Вірменія, Азербайджан і Грузія. 

Таким чином, до ЄПС входило 17 країн з населенням в 400 мільйонів чоловік 

[194, c. 23]. 

Загалом, включення держав Південного Кавказу до ЄПС може 

розглядатися, як новий етап залучення ЄС у регіоні. Важливо, що дане рішення 

було прийнято після появи двох важливих чинників - небажання Росії 

приєднатися до Європейської ініціативи сусідства (яка пізніше стала ЄПС) та 

Грузинської революції троянд наприкінці 2003 року. Перша, на думку 

К. Гоголашвілі, виявила прагнення Росії провести цілком незалежну політику і 

розробку власної стратегії та інструментів для відновлення впливу на 

пострадянському просторі. Другий факт свідчив про те, що нові перспективи й 

прагнення в Грузії можуть забезпечити більшу надію на розвиток та 

демократичні зміни в регіоні Південного Кавказу [166, c. 98]. 

Серед цілей авторів Заяви ЄС можна виділити бажання розвинути лінії 

добробуту і приятельського сусідства – кругу приятелів, з якими ЄС мав би 

близькі, мирні та взаємовигідні стосунки. В Заяві також зазначено, що всім 

країнам слід полегшити участь у Спільному Внутрішньому Ринку через 
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лібералізацію та забезпечення вільного руху людей, товарів, послуг і капіталу 

(чотирьох свобод). ЄС на базі спільних цінностей хотів створити основу для 

більш тісної співпраці, яка дозволяла б навіть участь в Європейському 

економічному просторі, однак, категорично заявивши, що ЄПС аж ніяк не може 

трактуватися як запрошення для приєднання до організації. Також було 

запропоновано співробітництво в рамках спільної зовнішньої та безпекової та 

оборонної політики Союзу [128, c.219].  

У липні 2003 року Європейська комісія опублікувала чергову заяву 

«Прокладання дороги для нового інструменту сусідства» [231], яка була значною 

мірою присвячена питанням, пов'язаним з різними аспектами фінансування 

Європейської політики сусідства, в тому числі питанню про призначення нового 

фінансового інструменту: Європейського інструменту сусідства та партнерства 

(анг. European Neighbourhood and Partnership Instrument – ENPI). Заява "Ширша  

Європа" стала основою для формулювання цілей європейської політики 

сусідства ЄС, яка була проголошена 12 травня 2004 року [116]. Наступним 

кроком став пакет політичних ініціатив, підготовлений Комісією у травні 2004 

року і був прийнятий Радою ЄС та Європейською Радою в червні 2004 року. 

Прийняті документи стосувалися таких питань, як: політичний діалог та 

реформи, торгівля та заходи з підготуванння партнерів до поступового 

отримання доступу до внутрішнього ринку ЄС, юстиція і внутрішні справи, 

енергетика транспорт, інформаційне суспільство, охорона навколишнього 

середовища, наукові дослідження та інновації, соціальна політика та 

міжособистісні відносини [194, c. 24]. 

Ця заява також підтверджує, що однією із цілей Європейської політики 

сусідства є надання можливості новим сусідам Союзу брати участь у перевагах 

розширення, тобто в «зміцненні стабільності, безпеки і процвітання всіх 

зацікавлених сторін». Європейська політика сусідства призначена для 

запобігання створенню нових ліній поділу між ЄС та сусідніми країнами та 

забезпечення їм можливості брати участь у різних ініціативах ЄС в рамках 

співробітництва в політичній, економічній і культурній сферах. Відносини ЄС з 
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його сусідами, повинні ґрунтуватися на таких спільних цінностях, як 

верховенство права, належне управління, повага до прав людини (включаючи 

права меншин), заохочення добросусідських відносин і принципів ринкової 

економіки. Таким чином, можна стверджувати, що ЄС за допомогою ЄПС хотів 

розширити власні фундаментальні цінності на території своїх сусідів. 

До участі в ЄПС було також запрошено Росію як найбільшого сусіда ЄС. 

Однак Росія відсторонилася від участі в проекті,  оскільки очікувала на 

формування індивідуальних стосунків із Європейським Союзом в рамках 

стратегічного партнерства [208, c. 53]. РФ опиралася на ідею побудови «Великої 

Європи» від Лісабона до Владивостока, яку у свій час підтримували Ш. де Голль 

та М. Горбачов, у рамках якої Росія виступає повноцінним гравцем у 

євроінтеграційних процесах, а не партнером в раках політики сусідства ЄС. 

Тому відносини ЄС з Росією проводяться окремо від ЄПС і опираються на 

так звані чотири спільні простори (економічної; свободи, безпеки та правосуддя; 

зовнішньої  безпеки; наукових досліджень і освіти), прийняті в 2003 році, у 

рамках святкування 300-річчя з дня заснування Санкт-Петербурга, і, таким 

чином, вони набули навіть деякої символічності.  

З перспективи сьогодення, зважаючи на санкції Європейського Союзу 

щодо Російської Федерації через анексію Кримського півострова та підтримку 

Росією сепаратизму на Донбасі, можна стверджувати про кризу політики 

«спільних просторів». Єдиною сферою, у якій зберігається співробітництво, є 

наука, освіта та частково транскордонне співробітництво.  

Однак погляди окремих держав-членів ЄС на двосторонні відносини із 

Росією досить різняться між собою та подекуди відходять від загальної політики 

ЄС. Так, від березня 2014 року Росія розглядається багатьма країнами ЄС не як 

партнер, а як загроза для їх безпеки та територіальної цілісності. Особливе 

занепокоєння існує в країнах Прибалтики (Латвія, Литва, Естонія) та Польщі, 

оскільки остання межує із обома конфліктуючими сторонами через  

Калінінградську область РФ. Однак у цей же час Угорщина, Австрія та 

Німеччина обговорюють з Росією перспективні напрямки економічної та 
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галузевої співпраці. Як результат такого неоднорідного підходу варто виділити 

запуск проекту газопроводу Північний Потік -2 між Німеччиною та Російською 

Федерацією, який діятиме всупереч принципам Третього енергетичного пакету 

та планам ЄС створити Енергетичний Союз. 

Щодо інших сусідів, то черговим кроком ЄПС була  підготовка кожною з 

сусідніх країн національної доповіді, в якій Європейська Комісія оцінювала 

політичну та економічну ситуації в країні. Це дозволяло визначити, в який 

момент і яким чином ЄС може розвивати співробітництво з відповідною 

країною. Ці звіти стали основою для формування індивідуальних Планів дій, що 

слугували в якості основного інструменту реалізації Європейської політики 

сусідства.  

Плани дій стали документами політичного характеру. Вони відображають 

зміст угод, які визначають відносини між Союзом і його сусідами, їх цілі і 

пріоритети. Перші оцінки їх імплементації були оприлюднені Єврокомісією 4 

грудня 2006 року. Зокрема, в документі зазначається, що, хоча держави 

відрізняються з точки зору політичної, економічної, соціальної та культурної, у 

їх розвитку можна зауважити деякі загальні тенденції покращення політичного 

діалогу і співпраці між ЄС та окремими партнерами (включаючи питання 

зовнішньої політики та Європейської політики безпеки та оборони) [111].  

Але водночас, дали про себе знати перші розходження в очікуваннях країн 

Східної Європи щодо Європейського Союзу та реаліях його політики. Основні 

ідеї нових сусідів стосувалися економічних аспектів відносин, зокрема доступу 

до внутрішнього ринку Союзу і скасування візового режиму для громадян. 

Останні містилися тільки в довгострокових планах ЄС. У цьому контексті стає 

очевидною асиметрія у відносинах між ЄС та сусідніми країнами, охопленими 

філософією ЄПС. На думку О. Шаповалової, ЄС ця асиметрія  у двосторонніх 

відносинах проявлялась у домінуючому становищі ЄС, як актора із нав'язливою 

формою співпраці, а не партнера, що пропонував можливість переговорів щодо 

основних умов, на яких повинна бути основа співробітництва [81,c.3]. 
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У випадку східних адресатів ЄПС слід звернути особливу увагу на 

суб'єктивні фактори, які заважали сусіднім державам застосовувати стандарти 

ЄС. На додаток до економічних вигодам, які виходять з привілейованої форми 

співпраці з ЄС, вони часто керуються волею приєднання до структур ЄС (у 

найближчому або віддаленому майбутньому). Тому залежно від 

внутрішньополітичної ситуації, політичні уподобання правлячої еліти мають 

більший вплив на інтенсифікацію або ослаблення відносин з ЄС, ніж формальні 

зобов’язання держави до актів Співтовариства відповідно до принципу 

обумовленості [252, c. 58]. 

Аналізуючи засади формування та перші результати ЄПС, дослідники 

виділяють декілька критичних факторів, що заважали ефективному 

функціонуванню цієї політики. Так, на думку В. Халанджи «домінантним 

чинником, який підлягає критиці, є те, що політика, яка охоплює географічно 

різні регіони, несе в собі потенційний ризик відходу від задекларованого 

принципу змістовної диференціації підходів у розвитку відносин між ЄС та усіма 

країнами-сусідами. Незважаючи на таку кількість країн, основні інструменти 

взаємодії та кінцеві перспективи, що пропонуються у рамках ЄПС, є подібними 

для всіх сусідів ЄС як європейських, так і неєвропейських». Розглядаючи основні 

принципи політики сусідства, В. Халанджи підсумовує, що «вона 

впроваджується згідно з методами політики розширення, проте калькування 

принципів згаданої політики у контекст ЄПС створює певні труднощі та 

перешкоди щодо її вдалої імплементації. Насамперед, вона дає суперечливі 

сигнали країнам-партнерам, адже якщо Європейська політика сусідства 

відокремлена від перспективи членства, незрозумілим стає використання в ній 

вступної методології та відповідного інструментарію» [78, c.9]. 

Також варто вказати і на різне бачення ЄПС самими членами 

Європейського Союзу. Зокрема, важливим фактором у формуванні засад ЄПС 

стало бажання Франції та інших країн-членів ЄС, які межують із країнами 

Африки та Близького Сходу через Середземне море, сконцентрувати політику 

ЄС саме на цих країнах задля забезпечення безпеки на своїх кордонах. На 
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противагу цьому підходу Німеччина лобіювала східноєвропейський напрямок 

зовнішньої політики ЄС. Результатом стало те, що в основу розподілу ресурсів 

ЄПС було поставлено демографічний фактор. Оскільки у країнах  Південного 

сусідства мешкає набагато більше людей, то основна формула розподілу ресурсів 

мала співвідношення 1:3 на користь південних сусідів.  

Такі розбіжності простежуються і в зовнішній політиці ЄС щодо України. 

Як зазначають В.Манжола та О. Шаповалова [35],  Франція у 2007 році, після 

приходу адміністрації Н.Саркозі, у документі «Україна – асоційований партнер 

ЄС» оприлюднила власну позицію щодо відносин Україна-ЄС, в якому, окрім 

інституційного зближення, пропонувалося від’єднати Угоду про асоціацію від 

Угоди про зону вільної торгівлі, аргументуючи такий підхід складністю 

переговорів щодо останньої. Така пропозиція не знайшла підтримки серед інших 

провідних країн ЄС, особливо Німеччини, оскільки це суперечило вже 

сформованому баченню інструменту партнерства в рамках ЄПС. 

Свою модель підсиленої співпраці із країнами Східного сусідства 

намагалася створити Німеччина, зробивши спробу прийняти на рівні ЄС моделі 

«ЄПС Плюс». Саме ця модель, незважаючи на відсутність прямої підтримки в 

Європейських інституціях та нормативного закріплення, за даними Центру 

європейських та політичних студій [136], стала основою подальших переглядів 

ЄПС у 2009, 2011 та 2015 роках. Ці перегляди були спробою дати «європейську» 

відповідь проблемам у країнах Близького Сходу щодо східних сусідів, то тут ЄС 

найбільше уваги приділяв підсиленню демократії та економічних реформ та 

поетапному оновленню цієї моделі. 

Варіант доступу до Європейської економічної зони для східних сусідів, які 

будуть послідовно проводити європейський курс та реформи був також, ще в 

2005 році окремо розглянутий професером Ф. Кемероном із Центру європейської 

політики, на замовлення Європейського парламенту [205]. У документі 

доводилось, що залучення країн Східного сусідства до ЄЕЗ буде помилковим 

рішенням через низку причин. По-перше, ці країни далекі від прийняття  

нормативної бази ЄС (acquis communautaire), як це у свій час  зробили Норвегія, 
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Ісландія та Ліхтенштейн. По-друге, ЄЕЗ була розроблена для країн, які 

зберігають відповідний рівень суверенітету та  не хочуть вступати до ЄС, а інші 

країни східного сусідства чітко заявляють про своє бажання вступити до нього. 

По-третє, країни, які перебуватимуть в ЄЕЗ у разі її розширення, будуть сильно 

відрізнятися рівнем економічного розвитку.  

Загалом дослідження  резюмує, що ЄЕЗ має стати метою для країн 

сусідства, але не може бути нав’язаною моделлю відносин. Крім того, автор 

пов’язує можливі зміни у політиці ЄС щодо цих країн з прийняттям Конституції 

ЄС.  

Тому особливе значення для точності аналізу наслідків цієї політики має 

визначення основних факторів, що впливають на реалізацію ЄПС та викликають 

обмежену ефективність її діяльності. Їх можна розділити на три основні групи: 

– пов'язані з ЄС як предметом ЄПС, 

– пов'язані з країнами Східної Європи як суб'єктами політики, 

– пов'язані з роллю Російської Федерації в регіоні. 

Географічно, Білорусь, Україна та Молдова мають, як і Західні Балкани, 

сухопутний кордон з шістьма країнами ЄС. Набагато віддаленішими є країни 

Південного Кавказу, з яких тільки одна країна – Грузія, примикає до ЄС через 

Чорне море; у той час, як дві інших є сусідами останньої. З точки зору 

«наближення до ЄС», географічний фактор, очевидно, є важливим, але він лише 

частково визначає відстань, яка відокремлює країни від Європейського Союзу. 

Ключовим моментом тут є «відстань» політична і економічна. Дуже важливим 

фактором, який визначає можливість розвитку в усіх цих вимірах, є рівень 

стабільності.  

Відповідно до внутрішньополітичних реалій та економічного становища 

кожної з країн-адресатів ЄПС до кінця 2004 року було складено, а в 2005-2006 

роках на двосторонній основі погоджено відповідні Плани дій.  

Проаналізувавши Плани дій Азербайджану, Вірменії, Грузії, Молдови та 

України [132], можна зазначити, що в цих документах майбутні перспективи 

економічної співпраці не завжди відповідали очікуванням та бажанням цих 
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країн. Для прикладу, у Молдові сам процес підготовки Плану дій значною мірою 

впливав на внутрішньополітичні події. Парламент Молдови прийняв Декларацію 

про політичне партнерство для досягнення цілей європейської інтеграції, яка 

повинна була консолідувати політичні сили країни навколо ідеї європейської 

інтеграції. Однак вплив та подальша активність співпраці з  ЄС щодо його 

виконання доводить, що політичні сили в Молдові мали перебільшені очікування 

щодо перспектив інтеграції в рамках виконання Плану насамперед, через те, що 

виконання завдань плану досить часто вели в напрямку наближення країни до 

Копенгагенських критеріїв. Документи мали амбітні цілі щодо реформ у країнах-

партнерах, при цьому виділені ресурси в рамках ЄІСП були недостатніми для їх 

виконання [215]. Пізніше влада в Молдові обережніше оцінювала перспективи 

виконання Планів дій, це доводить «нон пейпер», опублікований МЗС Молдови 

у 2010 р.[224] щодо цілей виконання плану в 2011 р. Незважаючи на неофіційний 

статус документа, більшість його формулювань були доволі загальними та не 

містили конкретних завдань для окремих органів влади в країні. 

У той же час для Білорусі План дій не був ухвалений через внутрішній тиск 

Президента Лукашенка на опозицію та зовнішньополітичного курсу країни, яка 

орієнтувалася на участь в інтеграційних проектах РФ. У зв’язку з цим 

Європейська Комісія у вересні 2006 року звернулася до громадян Білорусі із 

відкритим листом [142], в якому висвітлені перспективи політичної та 

економічної взаємодії між ЄС та Білоруссю у разі зміни курсу країни. У листі 

перераховані всі можливості, які відкриваються перед країнами-адресатами ЄПС 

та можливості інвестицій при співпраці. 

Перші доповіді про прогрес у виконанні ЄПС ( progress reports) у країнах, 

які сьогодні входять до ініціативи Східного партнерства, опублікувалися в кінці 

2006 року. Їх аналіз показує, що незважаючи на досить скромні здобутки цих 

країн на шляху до ринкових реформ, доповіді носили оптимістичний характер.  

Професор Оксфордського університету Г. Сассе, аналізуючи прогрес у реформах 

України та Молдови після запуску ЄПС та його виконання, зазначає, що країни 

зробили вагомий внесок до цілей ЄС з управління кордонами в районі 
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Придністров’я, що стало важливим кроком на шляху до більш мирного 

врегулювання конфлікту [260, c.191].  

Варто зазначити, що серед країн Східного партнерства існує велика 

різноманітність підходів до Європейського Союзу як на рівні урядів, так і 

суспільств, а тому ситуація в регіоні нічим не нагадує Центрально-Східну 

Європу початку 90-х років з її рішучістю щодо питання європейської інтеграції. 

Як зазначає професор К. Певчинська-Наленч у 2011 році, «східні сусіди ЄС 

з точки зору політичних режимів не рухаються в напрямку ближче до Союзу - 

але це було б спрощенням сказати, що систематично віддаляються від нього» 

[232, c.21-22].  

Не можна не враховувати і впливу російського чинника на формування 

Східного виміру ЄПС, який на початковому етапі проявляється у подіях на 

Кавказі у серпні 2008 року. Конфлікти між Росією і Грузією 2008 року мали 

вирішальне значення для просування ініціативи Східного партнерства. Більшість 

держав-членів ЄС позбулася сумнівів щодо необхідності організації та 

посилення політики Союзу в пострадянському просторі. Конфлікт значно 

зміцнив позиції тих сил у співтоваристві, які виступали за створення Східного 

партнерства як структури, що могла б призупинити «негативні тенденції», які 

випливають з Росії. 

Після початку війни Росії в Грузії у 2008 році можна говорити про 

активний процес створення нової зовнішньополітичної ініціативи ЄС стосовно 

його східних сусідів, адже вже у 2008 році з ініціативи Польщі та Швеції було 

опубліковано робочий документ Європейської Комісії разом зі зверненням до 

Ради ЄС та Європарламенту під назвою «Східне партнерство» [108], де вперше 

офіційно висвітлюється суть нового проекту.  

Офіційним запуском Східного партнерства вважається 7 травня 2009 року, 

коли відбувся Празький саміт країн-адресатів Східного партнерства та 

керівників усіх основних інституцій ЄС, на якому було підписано спільну 

Декларацію. У ній зазначається, що «основною метою Східного партнерства є 

створення необхідних умов для прискорення політичної асоціації та подальшої 
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економічної інтеграції між Європейським Союзом і зацікавленими країнами-

партнерами» [188]. У документі велика увага приділяється трьом найбільшим 

можливостям в рамках ініціативи для країн-адресатів, а саме: політичному 

зближенню і підписанню договорів про асоціацію, доступу до зони вільної 

торгівлі з ЄС та візовій лібералізації.  

Професор В. Копійка зазначає, що у повідомленні Європейської Комісії від 

3 грудня 2008 р., яке визначило основи Східного партнерства, йдеться про 

«зобов'язання ЄС інтенсивніше супроводжувати зусилля партнерів щодо 

індивідуальних реформ». Проте у Спільній декларації Східного партнерства, що 

була прийнята у Празі у травні 2009 р., держави-члени ЄС вирішили обмежитися 

такими формулюваннями, як «взаємний інтерес й зобов'язання» та «спільна 

власність і відповідальність». На думку В. Копійки, це означало, що ЄС 

зменшував взяті раніше на себе зобов'язання. З іншого боку, якщо б в рамках 

Східного партнерства країни ЄС взяли на себе будь-які зобов'язання, це якісно 

відрізняло б проект від односторонньої «політики сусідства», в якій зобов'язання 

бралися лише країнами-сусідами Європейського Союзу. З іншого боку, Східне 

партнерство як «спільне прагнення держав-членів ЄС та їх східноєвропейських 

партнерів» набуває загальноєвропейського виміру  [28, с. 94]. 

На думку В. Манжоли та О. Шаповалової, «проголошення Східного 

партнерства стало можливим завдяки кон'юнктурним зрушенням в 

європейському політичному контексті і тактичним домовленостям між 

окремими державами-членами Євросоюзу…в цьому випадку європейським 

столицям вдалося узгодити позиції щодо засобів, але не мети східної політики 

ЄС. Основною причиною цього були розбіжності в уявленнях щодо бажаної 

конфігурації простору на схід від ЄС»[36, c.15]. 

Віддаючи належне цим оцінкам варто також вказати на причини залучення 

країн, що мають менше бажання інтеграції з ЄС, як Білорусії, Вірменії та 

Азербайджану до однієї ініціативи із Україною, Молдовою і Грузією, які вже не 

перший рік на момент її створення заявляли про європейський вектор зовнішньої 

політики. 
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Зважаючи на неоднорідність геополітичних інтересів держав Закавказзя 

проф. М. Дорошко та С. Шпакова, з’ясовують причини залучення їх до складу 

учасників програми. «Грузія ще за доби президента Е. Шеварднадзе (1995-2003) 

оголосила про намір вступити до НАТО і в цілому дотримується прозахідної 

орієнтації. Азербайджан, зацікавлений в активізації західних інвестицій в 

удосконалення технологій видобування нафти та її транспортування на світові 

ринки, постійно демонструє свою прихильність до Туреччини - члена НАТО, 

який вже тривалий час, але поки безуспішно прагне вступити до Європейського 

Союзу. Утім Азербайджан, що втратив близько 20 % своєї державної території 

внаслідок протистояння з Вірменією в Нагірному Карабасі, прагне 

добросусідських відносин і з Росією. Сподіваючись на пом'якшення позиції Росії 

щодо врегулювання вірменсько-азербайджанського конфлікту, Азербайджан 

змушений враховувати інтереси РФ у сфері транспортування нафти, про що 

свідчить рішення уряду РФ про будівництво нафтопроводу для транспортування 

частини каспійської нафти з азербайджанського шельфу російською територією. 

Вірменія, попри те, що залишається своєрідним російським форпостом у 

Закавказзі, насамперед завдяки функціонуванню на її території російської 

військової бази в Гюмрі, своїм стратегічним зовнішньополітичним завданням 

визначила інтеграцію до ЄЄ» [14]. 

Наявні оцінки дають підстави виявити декілька вагомих причин прийняття 

відповідної конфігурації ініціативи Східне партнерство. 

По-перше, враховуючи особливість прийняття рішень у ЄС, ініціатива 

Східного партнерства стала результатом внутрішнього консенсусу між 

країнами-членами Союзу щодо подальшого розширення ЄС на схід. Залучивши 

до ініціативи Азербайджан, Вірменію та Білорусь, які не виявляли чітких 

євроінтеграційних прагнень та бажання демократичних і ринкових перетворень, 

автори Східного партнерства надали скептикам розширення на схід гарантію, що 

ініціатива не передбачатиме собою членства в Європейському Союзі.  

Через те для деяких країн (як для України) можливостей, запропонованих 

програмою, – надто мало. А для деяких (передовсім Білорусі), – надто багато. 
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Очевидно, що з моменту появи ініціативи, помітно явний поділ на країни, які 

активно беруть участь у розвитку партнерства (Україна, Республіка Молдова та 

Грузія), і країни, які помітно відстають від них у цьому (Вірменія, Азербайджан 

і Білорусь). 

В оцінці Східного партнерства не менш важливим є чітко виражений 

геополітичний компонент, який спрямований не тільки на залучення 

Європейського Союзу до регулювання процесів у даному просторі, але й на 

«альтернативну структуризацію даного простору навколо ЄС шляхом проекції 

європейських норм і правил [81, c.6]. Саме спроба ЄС зіграти структуруючу роль 

у Східній Європі без координації дій з Росією викликала негативну реакцію з 

боку Кремля, який до цього практично не висував заперечень проти попередніх 

форм східної політики Євросоюзу, але вбачав у Східному партнерстві засіб 

трансформації стратегічної ситуації у Східній Європі [213, c.7]. 

На думку авторів дослідження НІСД «На момент проведення установчого 

саміту в Празі у 2009 р. ЄС прийняв рішення перевести відносини з усіма шістьма 

державами Східної Європи та Південного Кавказу у єдиний формат Угоди про 

асоціацію зі створенням поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі 

(УА та ЗВТ), а багатосторонній вимір регіональної співпраці оформити у низку 

механізмів співпраці секторального рівня… серед європейських країн досягнуто 

консенсусу, що СхП виконує роль функціонального майданчика для 

програмованої взаємодії ЄС з країнами Східної Європи, забезпечення 

стабільності в якій є для європейської спільноти не менш важливим завданням, 

аніж вирішення внутрішніх проблем»[24, c.6]. 

По друге, в умовах мілітаризації зовнішньої політики РФ, ЄС прагнув 

розширити зону свого політичного впливу задля гарантування безпеки в сусідніх 

країнах. Оскільки на момент створення Східного партнерства у 2009 році, чотири 

із шести країн ініціативи були втягнутими у конфлікти різної інтенсивності. 

Зокрема, Молдова – у Придністровський конфлікт, Грузія в Абхазії та Осетії – з 

Росією, а також Вірменія та Азербайджан – у Нагірно-Карабаський конфлікт між 

собою. У всіх цих конфліктах участь Російської Федерації є очевидною прямо чи 
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опосередковано. Однак конфлікт між Вірменією та Азербайджаном постійно 

перешкоджав ефективному проведенню багатосторонніх зустрічей у рамках 

ініціативи, оскільки представники цих країн іноді не погоджувались навіть 

спілкуватись між собою. Це стало очевидним деструктивним фактором для 

всього проекту Східного партнерства. 

На відміну від Росії, ЄС відомий своєю «м’якою» силою, і здатний 

спонукати держави до демократичних змін та ринкових реформ. Такий підхід 

відповідав двом принципам зовнішньої політики ЄС. Перший – це те, що 

демократії не воюють між собою, оскільки більшості людей при теперішньому 

цивілізаційному розвитку війна не потрібна для забезпечення свого виживання, 

а тому, якщо в країні голос більшості вибирає політичну еліту вона не буде 

зацікавлена у веденні війни. Другий принцип економічний, він полягає у 

переконанні, що вільна торгівля між державами є вигідна всім сторонам і вона 

приведе до загального добробуту та вирівнювання цін на товари між ними. Цей 

самий принцип лежить в основі створення СОТ та інших організацій так званого 

Вашингтонського консенсусу. 

Третьою причиною такого формату ініціативи стало бажання ЄС 

гарантувати свою енергетичну безпеку. Залежність від поставок газу і нафти з 

Росії спонукає ЄС до диверсифікації постачальників енергоресурсів оскільки 

цього вже вимагають навіть офіційні документи Європейського Енергетичного 

Співтовариства. Тому партнерство із Азербайджаном з його доступом до 

вуглеводнів Каспійського моря стало для ЄС досить важливим фактором для 

залучення країни до нової ініціативи. 

У Єврокомісії ініціативу назвали «реальною якісною зміною відносин з 

нашими східними сусідами. Значним удосконаленням політичних, економічних 

і торговельних відносин. Мета - зміцнення процвітання і стабільності цих країн 

і, таким чином, безпеки ЄС » [160]. Як зазначають американські вчені Т. Колтон 

та С. Чарап, незважаючи на амбітні благі наміри, «Східне партнерство» посилило 

регіональне суперництво між ЄС та Росією [107, c.93]. 
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Як зазначає Х. Солана, практично відразу стало зрозуміло, що ініціатива 

викликає у Москви в кращому випадку подив [107, c.91]. Міністр закордонних 

справ Росії Сергій Лавров заявляв у 2009 р . «Нас звинувачують в наявності сфер 

впливу, але що таке « Східне партнерство », як не спроба розширити сферу 

впливу ЄС, включивши туди Білорусь?» [235].  

Російський аналітик А. Загорський зауважує, що «Москва особливо 

підкреслює, що спроби регіонального співробітництва в цій частині Європи 

неможливі, якщо в них не задіяна Російська Федерація» [293]. Однак, як 

зазначають Т. Колтон та С. Чарап, наполегливе прагнення Росії впливати на 

зовнішньополітичні рішення інших країн тільки збільшувало рішучість ЄС 

продовжувати реалізацію своїх планів, не обговорюючи з Москвою [107, c. 92]. 

Як заявила Канцлер Німеччини Ангела Меркель у парламенті в листопаді 2013 

року, «без вагань, країни повинні самі визначати свій майбутній напрямок 

розвитку. Треті сторони не можуть мати права вето» [169]. У світлі даних оцінок 

варто вказати на те, що політичні еліти країн Східного партнерства були 

зацікавлені в продовженні цього суперництва, вони розуміли, що їх вага буде 

рости, поки ці зовнішні актори конкурують між собою. 

При цьому, аналізуючи реакцію міжнародних експертів на сам факт появи 

Східного партнерства, професор Н. Шаповалова та Дж. Боонстра зазначають, що 

«Східне партнерство отримало високу оцінку в якості кроку на шляху до 

подальшої диференціації між південними і східними сусідами в рамках 

Європейської політики сусідства та своєчасної ініціативою, щоб зміцнити 

східний вимір ЄПС, після того, як південна була активізували через 

Середземноморський союз» [167, c.7]. Однак ініціатива зазнала критики через 

надто низький потенціал до стимулювання змін у східному сусідстві. У проекті, 

по суті, не було відповідної політичної основи. Фактично Східне партнерство 

окрім уже наявних в ЄПС, не запропонувало жодних нових практичних 

інструментів для вирішення поставлених завдань. 

Все ж, говорячи про подібність і відмінності інструментів  ЄПС та СхП, 

варто відзначити створення багатостороннього виміру (multilateral track).  
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Регіональну взаємодію між шістьма країнами-членами Східного 

партнерства планувалось посилити за допомогою їх участі у так званих 

«тематичних платформах», а також в різних форумах в рамках СхП з метою 

обміну досвідом, вироблення спільних позицій і реалізації спільних проектів.  

У документі також передбачаються «тематичні платформи», кожна з яких 

повинна збиратися не рідше, ніж двічі на рік, за участю високих офіційних осіб 

країн-учасників Східного партнерства. Кожні два роки повинні проходити 

саміти глав держав Східного партнерства. Щороку заплановано проведення 

зустрічей міністрів закордонних справ країн-членів ВП і країн-членів 

Європейського союзу. Передбачено також створення Парламентської асамблеї 

Східного партнерства (EuroNest Parliamentary Assembly). Однак початок 

утворення цієї організації застопорилося через позицію парламентаріїв країн-

членів СхП, які заявляють, що не бачать своєї участі в «Євронесті» без 

рівноправної участі білоруського парламенту.  

Загалом, як зазначає Й. Камінська, парламентське співробітництво як з 

східними, так і з південними країнами стало важливим і невід'ємним елементом 

дипломатії ЄС, оскільки ці форуми забезпечують платформи для обміну та 

навчання парламентарів з країн-партнерів ЄПС та членів Європарламенту. ЄП , 

на думку дослідниці, досить добре орієтується у співпраці із закордонними 

законодавчими органами, оскільки вже протягом багатьох років ЄП брав участь 

у співпраці з латиноамериканськими парламентами через ЄвроЛат (EuroLat) або 

з країнами Африки, Карибського басейну [193]. 

Багатосторонній вимір як новація Східного партнерства є важливим, 

оскільки дозволяє через взаємодію недержавних акторів і представників влади 

різних країн здійснювати трансляцію цінностей і «соціалізацію» режимів в 

системі європейських норм [48, c.4]. Ф. Шімельфенніг вважає, що розширена 

мережа взаємозв'язків між ЄС і асоційованими «східними сусідами» дозволяє 

постулювати нову форму поширення демократичних цінностей – через 

співпрацю та реалізацію спільних проектів з іншими, більш демократичними 

країнами [262]. Горизонтальна і вертикальна відповідальність, прозорість і 
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участь дозволяють отримати первинний досвід демократичного співробітництва. 

На думку Г. Плащинського, «дана стратегія має на меті вплив не одразу на все 

суспільство чи державу адресата ініціативи, а зокрема на окремі його області, 

міністерства і політичні партії, що в майбутньому може привести через 

поширення демократичних процесів в одній зі сфер до повноцінної 

демократизації всього суспільства»[48, c.4]. 

У практичному плані поєднання двосторонніх та багатосторонніх 

майданчиків для діалогу відображало також притаманну ЄПС двоїсту 

спрямованість, завдяки якій зберігалася потенційна можливість як для 

селективного зближення з окремими країнами Східної Європи, так і для 

налагодження кооперативних зв'язків в пан'європейському масштабі [26, c.38]. 

В. Манжола зазначає: «На відміну від ЄПС, Східне партнерство означало 

об'єднання шести пострадянських держав в умовно єдиний політико-

нормативний простір і його відокремлення від загального європейського 

контексту, що підтверджує положення установчої Празької декларації про те, що 

Східне партнерство розвиватиметься паралельно з відносинами ЄС із третіми 

країнами» [36, c.17]. 

Підсумовуючи, Г.Плащинський зауважує, що «політика Європейського 

союзу щодо «східних сусідів» будується на хибному переконанні, що всі ці 

країни прагнуть до якнайшвидшого вступу в ЄС, а тому готові виконати 

буквально будь-які умови. І це при тому, що багато країн Євросоюзу саме 

перспективи членства «східних сусідів» побоюються найбільше, прагнучи 

зберегти нинішній формат партнерства» [48, c. 5]. 

Як зазначають В.Манжола та О.Шаповалова, «огляд стартових 

мотиваційних детермінант і магістральних дискурсів Східного партнерства 

дозволяє зробити висновок, що незважаючи на генерування їм в силу своєї 

інституційної конфігурації низки геополітичних ефектів, цей проект 

позиціонувався насамперед як нормативний процес з елементами політичної та 

практичної амбівалентності, що зберігає шлях для реалізації кооперативного 

сценарію. Східне партнерство було націлене на евентуальні, а не одномоментні 
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зміни політичного балансу, проте вони безпосередньо залежали від ефективності 

нормативного виміру цієї ініціативи» [36, c.18]. 

Загалом, аналізуючи нормативний вимір східної політики, варто зазначити, 

що в Європейському Союзі на нього покладалися два основних завдання: 

забезпечення репрезентації зближення країн-адресатів з ЄС при відсутності 

перспективи досягнення ними повноправного членства в співтоваристві , а 

також, забезпечення безпеки ЄС та його членів завдяки нейтралізації викликів, 

що виходять з країн сусідства 

Подальші зміни у ЄПС та Східному партнерстві, зокрема і створення 

принципу «більшого за більше», були здебільшого спрямовані на реалізацію 

стратегії та зазначеного вище проекту ЄПС Плюс, а не стратегії входження до 

ЄЕЗ.  

На думку М. Капітоненка, для прикладу, як держава-адресат ЄПС, Україна 

вимагає набагато більше європейської інтеграції, ніж ЄС може в даний час 

запропонувати. Україна має дві ключові потреби: більш високий рівень безпеки 

та підвищення ефективності державних установ. ЄС, є в змозі допомогти з обома, 

тому все більша кількість українців підтримують довгострокову мету вступу в 

Союз, навіть чітко розуміючи те, як багато потрібно зробити, щоб забезпечити 

необхідні критерії [256, c.43]. 

Однією зі спроб досягнення зміни в політиці сусідства був перегляд ЄПС, 

у листопаді 2015 року [137]. Аналізуючи зміст представленого документа можна 

стверджувати, що нових чітких відповідей на агресивну політику Росії та 

міграційну кризу з Близького Сходу в ньому немає.  

Основні зміни переглянутої ЄПС можна розкрити наступним чином:  

– більша увага стабілізації сусідства (з безпекової та економічної точки 

зору);  

– більша диференціація у відносинах з сусідніми країнами (тобто робити 

більше, але з партнерами, які самі цього хочуть);  

– а також більший акцент на спільних інтересах, а не на власних цінностях 

Союзу. 
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У запропонованому документі ЄПС надалі підтримує формат Східного 

партнерства та Барселонського процесу, однак поступово відходить від 

регіонального підходу за рекомендацією експертів та запроваджує формат 

диференційованого партнерства. У даному випадку, це може означати більш 

індивідуальний підхід до країн ЄПС залежно від бажання кожного окремого 

партнера у відповідному рівні співпраці [100]. 

При цьому, проаналізувавши виступи представників країн-членів ЄС у 

Європарламенті  під час ухвалення Перегляду ЄПС, можна дійти до висновків, 

що в концептуальному сприйнятті ЄПС між представниками країн існує 

загальний консенсус. Більшість представників підтримала політику 

диференціації між країнами ЄПС та координацію ЄС для посилення державних 

інституцій цих країн. Однак також звертає на себе увагу намагання підсилення 

геополітичної ролі ЄПС у регіоні. Зокрема, представник Групи соціалістів і 

демократів із Нідерландів К. Пірі зауважує, що «намагання вберегти регіон від 

ескалації тероризму та посилення агресії Росії, не може відбуватися ціною 

закривання очей на порушення фундаментальних прав людини та посилення 

авторитаризму» [255]. 

Досить показовим у даному випадку є те, що в документі часто згадуються 

можливості для співпраці з країнами, що підписали угоду про асоціацію з ЄС, і 

абсолютно відсутні окремі згадки про інші країни Східного партнерства, зокрема 

Білорусію, Вірменію та Азербайджан.  

Отже, переглянута ЄПС є далекою від очікувань у країнах, які підписали 

угоду про асоціацію. Однак, зважаючи на кризові явища всередині Євросоюзу, 

кардинальні зміни в політиці сусідства сьогодні є малоймовірними. Оскільки 

ЄПС є результатом внутрішнього консенсусу, який все частіше наштовхується 

на спротив скептиків ідеї Об’єднаної Європи. 

У МЗС України досить стримано відреагували на публікацію документу. У 

повідомленні відомства зазначається: «Українська сторона від початку 

перегляду ЄПС брала активну участь у цьому процесі, виступаючи за виділення 

Східного партнерства в окремий напрямок політики ЄС з більш амбітними та 
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співвідносними з євроінтеграційними прагненнями східноєвропейських 

партнерів ЄС інструментами її реалізації», … «попри відсутність кардинальних 

змін у підходах до концептуальних засад політики сусідства, оновлена ЄПС 

відкриває шлях для побудови більш диференційованого партнерства ЄС з 

країнами сусідства». У цьому контексті МЗС відзначило готовність 

Європейської Комісії та Високого представника до спільного визначення моделі 

майбутніх відносин з країнами-партнерами, беручи до уваги особливості 

двосторонньої взаємодії з кожною із них [61]. 

Варто зазначити, що в першому півріччі 2015 року ЄК провела розширені 

консультації не тільки із урядами країн ЄПС, але й з громадськістю та 

незалежними експертами. Так, міжнародний фонд «Відродження» у червні 

опублікував пропозиції від експертів та громадськості України щодо перегляду 

політики сусідства ЄС [46].  Експерти пропонують своє бачення зміни загального 

підходу до політики сусідства, зокрема, на їхню думку, «засадничими 

принципами функціонування цієї політики мають і надалі залишатись 

солідарність, обумовленість та «більше за більше», диференціація, спільна 

власність та відповідальність.  

Натомість, рекомендації змістовного наповнення політики досить слабко 

відображають наближення до запропонованих змін у концептуальному вимірі. 

Зокрема, для прикладу, замість пропозицій щодо змін в конкретних інструментах 

ЄС та відповідних політичних платформах. Експерти пропонують «спільну 

відповідь на російську пропаганду», що не є складовою ЄПС, а тим більше у 

підході до країн південного сусідства [46,  c.5]. 

Виходячи з цього, можна констатувати, що кожна країна-адресат в оцінці 

ЄПС у своїх рекомендаціях щодо його перегляду відходить від власних інтересів 

та амбіцій. Це стосується не тільки відмінності у розумінні пріоритетів між 

країнами південного та східного сусідства ЄС, але й інтересів сусідніх країн 

регіону. 

Варто відмітити, що на документ перегляду досить критично відреагували 

в Європейських аналітичних центрах, зокрема – в Центрі Європейських та 
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політичних студій, де був опублікований коментар С. Блокманса під назвою 

«ЄПС. Політика в анабіозі». У публікації зазначається, що «залишивши 

ідеалістичні цілі, викладені в запуску в 2004 році та кодифіковані в 

Лісабонському договорі 2009 року, переглянута ЄПС представляє трохи більше 

елегантно створеного фігового листка, який імовірно, є стратегічним підходом 

до зовнішньої периферії ЄС, але з відходом від маски схильності до більш 

впертої Realpolitik» [97, с.2]. Однак за відсутності необхідних коштів для 

боротьби з численними кризами в регіоні, і без стратегічного бачення відносин з 

сусідами сусідів ЄС, оновлена ЄПС залишається в анабіозі. Для того, щоб 

сформувати відносини і реалізувати більш реалістичні цілі, що є спільними з 

окремими сусідами, політика Союзу буде тепер більш схильна до прагматизму. 

На думку С. Блокманса, можна було очікувати, що Європейська комісія і 

Верховний представник приділятиме більше уваги «стабілізації» – «новому 

модному слові переглянутої ЄПС, що стає політичним пріоритетом Комісії 

Юнкера до закінчення його мандату» [97, c.3]. 

Крім цього, автори документа зазначають, що «перегляд ЄПС завжди 

залежить від контексту. Таким чином, для того, щоб зрозуміти, чи спрямований 

перегляд ЄПС на ті чи інші досягнення, на доцільність тих чи інших підходів у 

цей момент слід зважати апріорі. ЄПС опинився в центрі уваги міжнародної 

спільноти у зв'язку з мінливими геополітичними умовами і зростаючою 

нестабільністю в країнах ЄПС» [106, c.6]. Тому, на їхню думку, було б 

неправильно ігнорувати динаміку всередині ЄС:  з 2014 року діє новий кабінет 

комісарів на п'ять років, Європейська комісія приступила до здійснення амбітних 

проектів і багатогранним планам дій та реформам. Таким чином, існує декілька 

перехресних мотивів для перегляду ЄПС, в тому числі, через те що президент 

Єврокомісії Юнкер, після того, як оголосив огляд ЄПС одним із головних 

завдань його Комісії, перебував під тиском, щоб розробити перегляд на перших 

роках своєї каденції. Відповідно переглянута ЄПС повинна бути оцінена через 

недоліки нинішнього підходу, а також очікування й думки зацікавлених 
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партнерів та повинна відображати чітке бачення майбутніх відносин ЄС з усіма 

його сусідами й партнерами. 

Перегляд ЄПС 2015 року має серйозні наслідки для умов у відносинах ЄС 

з країнами-адресатами ЄПС. Підкреслюючи диференціацію, перегляд ЄПС 

відходить від традиційного підходу «бери або залиш». Тоді, як до 2015 року ЄС 

пропонував сусіднім країнам угоди про асоціацію і зони вільної торгівлі.  

Перегляд ЄПС змінив цей підхід, і першою серйозною спробою 

застосувати диференціацію в договірному сенсі, стали переговори нової 

рамкової угоди ЄС з Вірменією, про що зазначають Г. Костанян і Р. Гіракосян 

[200]. З нового угодою, ЄС прагне прокласти третій шлях, тобто менш глибоку і 

всеосяжну угоду, яка, крім усього іншого, бере до уваги зобов'язання Вірменії в 

рамках Євразійського економічного союзу [88, c.135]. 

Хоча більшість авторів стверджувала про користь диференційованого 

підходу задовго до 2015 року, деякі вчені виявили декілька обмежень і ризиків, 

які властиві даному підходу. По-перше, як зауважує Г. Костанян надмірна 

диференціація може підважити роль ЄПС в якості загальної основи для політики 

і не запропонувати нічого нового для сусідів, які вже уклали угоду про асоціацію 

і ПВЗВТ з ЄС [199]. Нова ЄПС, на думку Л. Деклур [124], обіцяє більшу 

диференціацію, але без реального переходу концепції в практичний план, і 

уточнюючи, Т. Шумахер [265]зауважує, що це може означати, що сусіди тепер 

самі обиратимуть політику, яка їм найбільше вигідна, а це може призвести до 

зменшення темпів і ефекту реформ, що передбачені в ЄПС. 

Послаблення від принципу диференціації може також відображатись у 

тому, що у відповідь на різні поточні кризи в сусідстві ЄС відійде від амбітної 

ідеї досягнення «глибокої демократії» та спрямує зусилля на гасіння «вогняного 

кільця», що тепер його оточує. Перегляд скорочує амбіції ЄПС шляхом 

включення стабілізації як короткострокової і середньострокової мети для 

сусідства, що доповнює початкові цілі ЄПС для досягнення стабільності, безпеки 

й процвітання. Однак, як зауважують у  Центрі європейських політичних студій, 

[88, c.137] «стабілізацію не слід плутати зі стабільністю, яка несе під собою 
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негативні конотації через зв'язок зі збереженням влади в руках авторитарних 

керівників у державах ЄПС».  

На думку  С. Біскопа [95, c.17], визнання того, що соціальна та економічна 

нерівності є основним джерелом нестабільності в цьому регіоні, і що ЄС повинен 

допомогти у її вирішенні, є однією з найбільш конструктивних точок розглянутої 

ЄПС.  

Як зауважує Н. Коеніг [196] перегляд ЄПС застосовує також поняття 

примирення і не роз'яснює як між ким і за допомогою чого це примирення 

повинно бути досягнуто, що породжує скептицизм щодо намірів ЄС. Таким 

чином, деякі науковці припускають, що ЄС прагне створити буферну зону, що 

складається з сусідніх держав, які змогли б захистити ЄС від негативного впливу 

третіх акторів [88, c. 138]. 

 Якщо розглядати багатосторонню співпрацю, перегляд викликає 

необхідність зміцнення регіонального виміру в ЄПС, а також створення 

транскордонних, міжрегіональних і тематичних платформ співпраці. Певною 

мірою, це відповідає рекомендаціям експертів Е. Ланнона [203] та С. Гстуля 

[171], що закликали до збільшення трансрегіонального співробітництва для 

вирішення зовнішніх факторів, які впливають на ефективність ЄПС. Акцент на 

регіональних структурах крім того, стосується збільшення впливу без пекового 

аспекту ЄПС. Такі питання, як боротьба з тероризмом та міждержавні конфлікти, 

як зауважували ще в 2011 році С. Каунерт та С. Леонард [195], вимагають більше 

міжрегіональної співпраці й тіснішої координації між ЄС, країнами ЄПС і 

зовнішніми акторами. 

15 травня 2017 року, була оцінка Єврокомісії перегляду ЄПС, що резюмує 

відносини із країнами-сусідами ЄС протягом 2016 та першої половини 2017 року. 

Зокрема, у документі зазначається, що реалізація перегляду ЄПС відобразила 

нову рішучість ЄС зробити політику більш релевантною до інтересів як 

партнерів, так і держав-членів ЄС, а також сприяла розробці відносин, які краще 

вирішують насущні спільні виклики перед партнерами [87, c.29]. 
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У звіті йдеться про те, що у східному сусідстві ЄС прагнув до подальшого 

розвитку відносин із сусідами таким чином, щоб вони краще відображати 

специфічні особливості партнерів. ЄС надалі підтримує модель політичної 

асоціації та економічної інтеграції з Україною. З цією метою частини Угоди про 

асоціацію були тимчасово застосовані з 2014 року, і повністю – з 1 січня 2016 р. 

Було тимчасово запроваджено зону вільної торгівлі (ПВЗВТ). Протягом останніх 

двох років велася робота в політичному вимірі, було надано технічну та 

фінансову підтримку для стабілізації та модернізації країни. Основні реформи 

були прийняті українським урядом, зокрема у сфері боротьби з корупцією, 

незалежності суддів та державної адміністрації. Підтримка політичної та 

економічної стабілізації України здійснюється за програмами макрофінансової 

допомоги та спеціальних заходів [87, c.6]. 

Аналізуючи подальші відносини ЄС з кранами, які не підписали угоду про 

асоціацію з ЄС, варто зазначити, що успіх Росії в примусі Вірменії пожертвувати 

більш глибокими зв'язками з ЄС наклав істотні проблеми на її відносини з 

Євросоюзом. Через  те, що Вірменія відмовилася від парафування Угоди про 

асоціацію та зону вільної торгівлі у 2013 році, було досить важко відновити 

довіру і авторитет держави в очах європейських партнерів.  

Проте керівництво Вірменії намагається диверсифікувати свою політику. 

ЄС є головним експортним партнером Вірменії, і торгівля є «наріжним каменем» 

у двосторонніх відносинах. На початку 2015 року ЄС розпочав переговори з 

Єреваном щодо нового формату співпраці, який відповідає членству Єревана в 

Євразійському Союзі. Переговори щодо цієї нової Угоди були розпочаті в 

лютому 2017 року та проклали шлях до її підписання під час Брюссельського 

саміту Східного партнерства у листопаді 2017 року. Нова Угода не містить 

аспектів, пов'язаних з торгівлею та митницею, але вона свідчить про бажання 

Єревана зменшити залежність від Росії, і дає змогу користуватись фінансовою 

допомогою, через Європейський інструмент сусідства (в період 2014-2017 рр. ЄС 

повинен виділити Вірменії 140-170 млн. євро). [87]. 
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Після протестів у квітні-травні 2018 року та відсторонення екс-президента 

Сержа Саргсяна від влади, у Вірменії було обрано новий уряд Нікола Пашиняна, 

який очолював протести. Така зміна внутрішньополітичної конфігурації не 

подзначилась суттєво на зміні зовнішньополітичного курсу. Новий прем’єр-

міністр обережно висловлюється щодо євроінтеграційних перспектив Вірменії 

та веде політику поступового відстоювання суверенітету в питаннях безпеки, які 

перебувають під впливом Росії [44]. 

Азербайджан здійснив кілька реформ відповідно до свого Плану, який був 

підписаний в 2006 році, і демонструє мало ентузіазму з приводу подальшого 

реформування та інтеграції. На думку Л. Алієвої, це пов'язано з внутрішніми 

подіями, але і відображає той факт, що політика ЄС часто помилково поєднює 

політичну та економічну структури Азербайджану із пріоритетами країни. З 

самого початку, план дій для Азербайджану поставив пріоритетом питання 

Нагірного Карабаху і не включав би будь-які європейські устремління, якби не 

тиск з боку громадянського суспільства в 2006 році. В Азербайджані з тих пір 

впали будь-які членські сподівання. Щоб зробити свій внесок у безпеку регіону, 

ЄС призначив спеціального представника на Південному Кавказі, який 

підтверджує підтримку ЄС до Мінського процесу ОБСЄ [256, c.17]. 

У той же час, починаючи з 2006 року, доходи від видобутку нафти в 

Азербайджані зросли з трохи більше 10 млрд. євро до 19 млрд. євро, що 

послабило потенціал підходу «більшого за більше», як засіб стимулювання 

реформ. Також, знизилися інтеграційні тенденції країни. Замість того 

посилилась підтримка ідеї «ресурсного націоналізму». Також зросла важливість 

Азербайджану в рамках Південного газового коридору, оскільки держава 

відіграє важливу роль у поставках газу на ринки ЄС, особливо в контексті агресії 

Росії в Україні.  

На порядку денному політики ЄС стало більш важливим відстоювати свої  

потреби в енергії, тому її вплив на процес реформ в Азербайджані зменшився. 

Європа досить слабко відреагувала на масштабне придушення громадянського 

суспільства в 2014 році, коли було закрито багато громадських організацій, які 
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зосереджували діяльність в сфері прав людини, наукових дослідженнях і 

журналістиці. Влада заблокувала доступ цим організаціям до західних грантів. 

Натомість ЄС, який повинен був підтримувати реформаторські амбіції 

азербайджанського суспільства, продовжив переговори з репресивним режимом 

в країні [256, c.17]. 

Також після того, як Брюссель засудив анексію Криму в 2014 році, 

офіційне Баку сподівалось, що ЄС прийме таку ж тверду позицію на користь 

територіальної цілісності Азербайджану. Однак цього не відбулося і 

Азербайджан  активізував співпрацю з Росією. 

Протягом останніх років Азербайджан прагнув тиснути на Вірменію на 

здійснення дипломатичних угод, розмістивши замовлення на постачання зброї з 

Росії. Цей крок до зближення з Росією також покликаний протиставити 

аргументи непевним відносинам Азербайджану з його традиційним стратегічним 

союзником – Туреччиною. Зовнішня політика Туреччини непередбачуваною і 

втягнута у низку дипломатичних і військових конфліктів. Ця тенденція не 

подобається керівництву Азербайджану, оскільки, на  думку А.Марін, розрив 

Ердогана з келітистським секуляризмом може дестабілізувати релігійне 

співіснування в належному Азербайджані, посилюючи невдоволення власної 

релігійної мусульманської громади шиїтів. Враховуючи те, що явна відлига між 

Москвою та Анкарою не надто подобається Баку, перспектива тристороннього 

партнерства з Тегераном є ще більш тривожною. Розчарований Заходом і 

стурбований впливом Ірану на Південному Кавказі, Азербайджан намагається 

притримуватися нейтралітету та не виступати на боці будь-якого можливого 

антизахідного альянсу в регіоні, оскільки фактичне приєднання до нього, може 

відлякати західних економічних партнерів від Азербайджану [209]. Нейтралітет 

Азербайджану також підтримується тим, що інформаційна діяльність, як ЄС так 

і Росії є в державі досить обмеженою, і за оцінкою П. Барахвостова, найменшою 

серед всіх країн Східного партнерства [4, c.15]. 

На думку Е. Преєрмана, Білорусь уже давно охрестили як «особливий 

випадок» у зовнішній політиці ЄС в цілому і в рамках Європейської політики 
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сусідства зокрема, і не без підстав. Політичні події в середині 1990-х років 

швидко поставили нову суверенну країну на рейки авторитаризму. Сигналізуючи 

про заклопотаність та осуд, ЄС почав ізоляцію керівництва Білорусі, а також 

неминуче всієї країни від процесів, що відбуваються з іншими новими сусідами 

на Сході. В результаті, Угода про партнерство і співробітництво між ЄС і 

Білорусією в 1995 році не вступила повністю в силу через незакінчену 

ратифікацію в національних парламентах країн-членів ЄС. Білорусь досі не має 

двостороньої угоди з ЄС. Технічно, відносини як і раніше регулюються угодою 

між Європейським економічним співтовариством і Європейським 

співтовариством з атомної енергії та СРСР про торгівлю, комерційне та 

економічне співробітництво, підписану ще в 1989. Це суттєво обмежує участь 

країни в ЄПС. Європейська політика сусідства також є окремим випадком для 

Білорусі. Східне партнерство як регіональний компонент в ЄПС - залишається за 

відсутності двосторонньої угоди, єдиною законною платформою Мінська для 

взаємодії з ЄС [256, c.17-18]. Через Східне партнерство, є принаймні технічний 

рівень міжурядових контактів і громадянського суспільства із ЄС. У зв'язку з 

кризою в Україні та зростанням геополітичної напруженості в Східній Європі, 

перегляд ЄПС став набагато важливішим для білоруського уряду та 

громадянського суспільства. Конкретні пункти перегляду ЄПС, особливо 

диференціація та підтримка регіонального виміру стали дуже важливими для 

Білорусі.  

В 2016 році для кращого розуміння стану двосторонніх відносин була 

створена Неформальна координаційна група, що складається з 

високопоставлених посадових осіб ЄС та Білорусі. На думку М. Дорошка, 

«білоруська влада виявилась здатною оптимально використовувати переваги 

геополітичного становища своєї країни і робити несподівано сильні ходи в 

пошуках союзників, а також опиратися зовнішньому тиску. Президент Білорусі 

досить уміло використовує суперечності між впливовими на міжнародній арені 

державами (такими як США, КНР, Росія тощо), здобуваючи для своєї держави 

політичні та економічні дивіденди. Показовою в цьому сенсі є нормалізація 
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співпраці Білорусі з ЄС та МВФ у 2008-2010 рр., що збіглося з припиненням 

постачання російських енергоносіїв до Білорусі за пільговими цінами» [14]. У 

результаті поновлення відносин з Брюсселем Білорусь отримала запрошення до 

участі у виконанні програми ЄС "Східне партнерство", а співпраця з МВФ 

дозволила отримати кредити на суму 1,5 млрд дол. Однак після неадекватної 

реакції чинної білоруської влади на протести опозиції щодо результатів 

президентських виборів 19 грудня 2010 р., репресивні заходи О. Лукашенка 

стосовно опозиції повернули Білорусь на російські геополітичні рейки після 

нетривалого потепління відносин із Заходом, і як результат, спричинило 

інтеграцію Білорусі до Митного, а потім Євразійського Союзу із Росією та 

Казахстаном. А тому реалізація кроків, які повинні бути зроблені Білоруссю для 

дотримання загальних основних свобод, верховенства права та прав людини, в 

тому числі щодо застосування смертної кари, залишатимуться ключовими для 

формування майбутньої політики ЄС щодо Білорусі.  

Як зауважує А. Марін, переглянуті керівні принципи ЄПС дають 

можливість визначити «третій шлях» для взаємодії між ЄС та Білоруссю. Як 

зазначає дослідниця, «незалежно від отриманого західного фінансування та 

підготовки і тренінгів, громадські організації, що прагнули лібералізації 

Білорусі, поки що виявилися неспроможними стимулювати зміни. Режим 

переслідує тих, хто має справу із західними донорами. Будь-яка ініціатива, яка 

намагається обійти уряд або спричиняти критику її керівництва, приречена на 

провал. Така була доля «Європейського діалогу модернізації Білорусі», 

започаткованого у березні 2012 року: вона перетворилася на додатковий форум 

ЄС для обговорення серед людей, що майже не впливають на процес прийняття 

рішень в країні» [210, c.3]. Сам режим зараз знає про структурні проблеми 

Білорусі та про те, що зростаюча частка активного населення, зокрема приватні 

підприємці, хочуть змін. Однак, незважаючи на те, що лібералізація економіки 

може поглибитись, у політичній сфері режим відкладатиме реформи.  

Е. Коростелєва у своїх рекомендаціях щодо розвитку відносин Білорусі із 

ЄС також зауважує, що сучасний етап розвитку відносин надає низку нових 
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можливостей для розвитку діалогу ЄС з країною. Щоб бути більш ефективним, 

ЄС повинен зрозуміти геополітичну складність становища малих держав, 

зокрема Білорусі в рамках співпраці з ЄврАзЕс, оскільки це може забезпечити 

більш інтегрований та прагматичний підхід з боку ЄС, який приведе до змін та 

стабільності у більш широкому регіоні [198]. 

Досить показовим сигналом щодо поточних відносин між Білоруссю та 

ЄС, стала відмова Президента Білорусі прийняти запрошення Президента Ради 

ЄС взяти участь у Саміті Східного партнерства, який відбувся у листопаді 2017 

року. У білоруському МЗС підкреслили, що Східне партнерство є форматом 

співпраці, в якому країни-партнери домагаються визнання європейської 

перспективи. «Білорусь не ставить перед собою такої мети, однак виступає за 

збереження і розвиток Східного партнерства ЄС як інструменту розвитку 

неполітизованої взаємодії, спрямованої не проти когось, а на вирішення 

загальних проблем і питань, що стоять перед народами і державами нашого 

регіону», - ідеться у повідомленні білоруського МЗС [41]. 

Після набуття чинності Угоди про асоціацію в липні 2016 року, яка була 

тимчасово застосована з 2014 року, ЄС ще більше активізував свої відносини з 

Грузією. Діалог візової лібералізації з Грузією виявився ефективним 

інструментом просування широкомасштабних реформ та проклав шлях для 

вступу в силу короткострокових безвізових поїздок наприкінці березня 2017 

року. Відносини з Республікою Молдова продовжуються в рамках Угоди про 

асоціацію між ЄС та Молдовою, яка також набрала чинності в липні 2016 року. 

Продовжується перегляд Порядку денного асоціації на період 2017-2020 років.  

Ефективність політики ЄС у регіоні було посилено завдяки роботі нової 

Східної стратегічної комунікації ЄС (StratComm). У Вірменії та Молдові були 

розроблені кампанії проти корупції та підтримки верховенства права. Додаткові 

комунікаційні заходи сприяли популяризації переваг від допомоги ЄС. В Україні 

кампанії «Сильніші Разом» та «Прямуємо разом» (2018 рік) допомогли 

сформувати сміливі та послідовні послання щодо допомоги ЄС Україні. 

Територіальне співробітництво з країнами-членами та країнами Східного 
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партнерства через зовнішні кордони ЄС продовжувалось шляхом прийняття 

програм транскордонного співробітництва на 2014-2016 рр. для сухопутного 

кордону та морського басейну. Було досягнуто прогресу в посиленні ефективної 

участі Молдови та України в макрорегіональної стратегії ЄС для Дунайського 

регіону. 

Таким чином, у зовнішній політиці ЄС у країнах Східного партнерства 

домінують непримусові концепції «м’якої», «нормативної», «економічної» сил 

[127]. Що, у свою чергу, опирається на «привабливість» самої ідеї євроінтеграції 

та вступу до ЄС, який, хоч і не передбачається у ЄПС, все ж не заборонений 

відповідно до установчих документів ЄС. Однак ЄС часто переоцінює свою 

«привабливість» у сусідстві. У країнах Східного партнерства є різні політичні та 

економічні еліти, соціально-економічні фактори та групи впливів, що часто 

розділені відповідно до економічних, географічних, мовних та етнічних 

факторів. Це може означати, для прикладу, що в той час, як ЄС та ідея 

євроінтеграції може бути привабливою для представників суспільства, вона 

може бути не вигідною для політичної та економічної еліти, яка не зацікавлена у 

поширенні демократичних принципів (прозорих виборів) та ринкової 

конкуренції з європейськими товарами та послугами на своїй території [192, 

c.37]. Тому не варто переоцінювати вплив «м’якої сили» ЄС на території країн 

ЄС. Навіть у країнах, що відверто проголошують проєвропейську зовнішню 

політику, влада дуже неохоче виконує умови, яких вимагає ЄС у різних секторах 

співпраці. Протягом довгого часу ЄС недооцінював вплив розбіжностей між 

групами інтересів у згаданих країнах, тому до тих пір, поки ЄС не визнаватиме 

політичної та соціально-економічної гетерогенності у своєму східному сусідстві 

ефективність політики сусідства особливо в умовах відсутності чіткої 

перспективи вступу, буде досить стриманою. 

У 2017 році ЄС постав перед дилемою майбутньої моделі відносин із 

країнами Східного партнерства та ЄПС загалом. Після прийняття безвізового 

режиму із Україною, Грузією у 2017 році та Молдовою (2014 рік), цим країнам у 

рамках Східного партнерства та Європейської політики сусідства, 
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Європейському Союзу більше не буде політичного «більшого (more)», що був 

основою принципу « більшого за більше (more for more)» в політиці ЄС щодо цих 

країн. А політичні ризики від виконання інколи болючих для економік ринкових 

та демократичних реформ примушують уряди цих країн досить обережно їх 

втілювати. Оскільки основні політичні «бонуси» від європейського вектора в  

рамках ЄПС для них будуть вичерпані, а перспектива членства у ЄС досі 

відсутня, тому їм буде все важче розігрувати проєвропейську карту на виборах у 

своїх країнах. 

Крім того, щороку Україна, Молдова та Грузія зазнають досить значних 

втрат через ембарго Росії на товари із цих країн та швидке скорочення 

товарообігу. У 2013 році після декількох спроб Москви вплинути на Угоду про 

асоціацію та ПВЗВТ, через участь у переговорах щодо цих документів було 

рішуче відкинуто таку можливість. Російська Федерація хотіла, щоб підписання 

цих угод не виключало можливості участі країн у Євразійському Союзі, який 

перебував на стадії створення у 2014-2015 роках. Тоді ЄС однозначно відкинув 

таку можливість заставивши вибирати між Угодою про Асоціацію та 

можливістю участі у Євразійському Союзі, що унеможливило країнам Східного 

партнерства продовжувати балансувати між ЄС та ЄврАзЕС. 

У цих умовах відносин між ЄС та країнами Східного партнерства, їх 

внутрішньополітичною кон’юнктурою та відносинами з Росією, існує декілька 

варіантів розвитку ініціативи: 

Першим є збереження ініціативи для країн, які відмовилися підписати 

Угоду про асоціацію. Однак, через Нагірно-Карабаський конфлікт, що не давав 

ефективно взаємодіяти у форматі шести країн, це стане ще більшою проблемою 

коли між Вірменією і Азербайджаном залишиться тільки Білорусь. Тому при 

цьому більшість контактів можуть відбуватися з Білоруссю і ЄС у 

двосторонньому форматі почергово. 

Другим був би перехід на двосторонній формат з країнами, які відмовились 

від підписання УА, натомість можливе створення нової або продовження 

ініціативи Східне партнерство із Україною, Молдовою та Грузією. При цьому 
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важливо, щоб цей проект був створений з ініціативи обох сторін на прикладі 

Вишеградської групи, а не нав’язаний з боку ЄС. Це б створило оновлену 

платформу, якаби зберігала здорове суперництво в реформах та зближенні з ЄС 

між країнами та інструмент більш ефективного використання «Плану маршала» 

для цих країн, що наразі обговорюється в ЄС, після ініціативи Естонії на саміті 

Європейської народної партії, що проходив у Мальті в 2017 році. Такий більш 

ефективний інструмент, може стати певним «пряником» для проведення реформ, 

як це було із реформами, які потрібно було виконати задля доступу до 

безвізового режиму із країнами ЄС.  

Подібний варіант продовження Східного партнерства був запропонований 

Українською стороною на Ризькому саміті у травні 2015 року. За словами посла 

України при ЄС Костянтина Єлісєєва на Київському форумі безпеки, спроба 

відокремити Грузію, Молдову та Україну від Вірменії, Азербайджану і Білорусі 

була на самому саміті в Ризі, де було навіть узгоджено тристоронню заяву [70]. 

Це свідчить про спільне розуміння Грузії, Молдови та України того, що 

подальший процес політичної інтеграції в рамках однієї платформи із цими 

країнами є неможливий. 

Третій варіант передбачає усунення Брюсселем політичної складової зі 

Східного партнерства та перетворення ініціативи на платформу для обговорення 

суто технічних питань на кшталт відключення роумінгу та процесу реформ і 

програм технічної допомоги у країнах Східного партнерства на відповідних 

тематичних платформах. 

Напередодні Брюссельського Саміту Східного партнерства, що відбувся 24 

листопада 2017 року, Європарламент прийняв багатообіцяючу резолюцію, в якій 

визначаються чіткі критерії майбутньої співпраці і наголошується на тому, що 

жодні подальші угоди ЄС не будуть ратифіковані з країною, яка не поважає 

цінностей ЄС та залякує правозахисників та журналістів [157].  

Зокрема, серед основних новацій в документі депутати рекомендують: 

створення цільового фонду для України, Грузії та Молдови, який може 

зосередитись на приватних та державних інвестиціях у соціальну та економічну 
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інфраструктури; створення моделі "Східне партнерство+" ("EAP +") для 

асоційованих країн, які досягли значного прогресу в реформах, пов'язаних з ЄС, 

щоб запропонувати їм можливість приєднання до митного союзу, енергетичного 

союзу, цифрової спілки або навіть Шенгенської зони та скасування тарифів на 

мобільні роумінгові платежі, що могло максимально наблизити країни-члени ЄС 

у окремих галузях економіки.  

Весь комплекс таких заходів може, на думку авторів документа, створити 

якісно новий та більш ефективний підхід Європейського Союзу до свого 

східного сусідства, що слугував би вагомим аргументом сьогоднішньої коаліції 

на майбутніх виборах до Європарламенту в 2019 році. 

Однак цей документ не був підтриманий Радою ЄС через опір декількох 

країн Союзу на чолі із Нідерландами, які після референдуму щодо Угоди про 

асоціацію з Україною стримують подальше зближення ЄС і України. 

Результатом Брюссельського Саміту стала Резолюція із досить розмитими 

твердженнями. В ній було визнано європейські прагнення країн, що підписали 

Угоду про асоціацію з ЄС, надано перспективи технічної співпраці в 

інфраструктурі та зв’язку, а також доступ до Європейського Фонду Стратегічних 

Інвестицій ( Європейський план зовнішніх інвестицій). Крім цього, були 

визначені перспективи розвитку співпраці в гуманітарній сфері та громадським 

суспільством. 

Крім того, під час Саміту була схвалена оновлена архітектура 

багатостороннього співробітництва в рамках СхП. Тематичні платформи (ТП), 

які відображають пріоритети, що були виділені під час Ризького саміту 2015 

року, стали головними інструментами багатостороннього виміру СхП. Вони 

представляють 4 основні сфери співробітництва країн СхП та ЄС, а саме: 

- економічний розвиток та ринкові можливості; 

- підвищення інституційної спроможності та належне врядування; 

- транспорт, енергетична ефективність, навколишнє середовище та зміни 

клімату; 

- мобільність та міжлюдські контакти. 
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Головним завданням тематичних платформ стало забезпечення та 

моніторинг досягнення очікуваних результатів, передбачених документом, 

якому країни ЄС надали перевагу над ініціативою Європарламенту. Документ 

«Східне партнерство - 20 досягнень до 2020 року: фокусуючись на головних 

пріоритетах та реальних результатах» [129], вміщує чіткі цілі по кожному із 

потенційних досягнень та нагадує дорожню карту, яка була прийнята перед 

Вільнюським Самітом у 2013 році. Г. Максак все ж відзначає деякі відмінності 

цього документа від попереднього. На його думку часові рамки цілей розширені 

і не пов'язані з дворічними циклами проведення самітів СхП. «У формуванні 

вказаного документа його розробники засвідчили більшу інклюзивність процесу 

побудови політики «Східного партнерства». Зокрема, враховано конкретні 

пропозиції від країн ЄС та країн-партнерів, а також ідеї, які були висловлені у 

низці неофіційних документів за обраними тематичними спрямуваннями» [34] . 

Документ став демонстрацією появи сталих механізмів та процедур у 

рамках ініціативи та деякої передбачуваності у діях країн-партнерів. Досягнення 

до 2020 року спроектовані з урахуванням змін у регіоні СхП, розробки та 

імплементації Глобальної стратегії ЄС у сфері зовнішньої політики й безпеки, 

ґрунтовного перегляду Європейської політики сусідства, а також положень 

порядків денних асоціації ЄС з Україною, Грузією та Молдовою та пріоритетів 

партнерства для інших країн-партнерів.  

Позитивним стало збільшення ролі громадського суспільства у процесі 

прийняття рішень. Зокрема, резолюція та рекомендаційний документ Форуму 

громадянського суспільства Східного партнерства були враховані в роботі над 

Самітом. Однак і на цій платформі не обійшлося без очевидного конфлікту 

переконань та лобіювання інтересів окремих держав.  

Представники громадянського суспільства розробили свої оцінки щодо 

можливості виконання цих Досягнень до 2020 року. При цьому, аналізуючи 

документ [36], варто зазначити, що він достатньо об’єктивно оцінює можливості 

України длядосягнення зазначених цілей. Проте експерти часто враховують 

поточну ситуацію із виконанням реформ у країні та не враховують 
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середньострокової перспективи їх розгортання. Окремі оцінки в документі були 

неактуальними вже на кінець 2017 року та стосувались технічних питань аніж 

політичних. У 2019 році очікується виборчий цикл в Україні та ЄС, а саме – 

вибори Президента та Верховної Ради та депутатів Європарламенту. Це 

означатиме, що досягнення зазначених у документі цілей може відкластися. А 

подальша перспектива розвитку ініціативи залежить саме від їх прийняття, 

оскільки після виборів на виконання більшості цілей залишиться трохи більше 

одного року.  

15 жовтня 2018 року відбулося засідання Ради міністрів ЄС та країн 

Східного партнерства у Люксембурзі, під час якого Європейська комісія 

презентувала проміжні результати у реалізації 20 досягнень до 2020 року [158]. 

Загалом документ демонструє помірний прогрес у питаннях забезпечення 

демократичних процесів та ефективного урядування, натомість всі країни 

Східного партнерства досягли хороших результатів у економічній частині 

поставлених цілей. Одним з основних досягнень у гуманітарній сфері стало 

відкриття школи Східного партнерства у Тбілісі. 

Експерти Української національної платформи Форуму громадянського 

суспільства Східного партнерства до вищезазначеного засідання міністрів у 

Люксембурзі підготували моніторинговий звіт про поступ України у виконанні 

цих 20ти досягнень станом на середину 2018 року. Звіт продемонстрував, що в 

цілому Україна активно просувається у напрямку досягнення 17 цілей. Попри це, 

вона демонструє незначний прогрес у 3 сферах – реформі судочинства, 

енергопостачанні та гармонізації цифрових ринків. Експерти пояснюють, що 

станом на 1 вересня 2018 року у сфері судочинства Україна досягла значного 

прогресу в прийнятті необхідного законодавства. Однак «процедури, проведені 

відповідно до цих законів, не принесли бажаного результату. Основна причина – 

склад органів суддівського врядування. Це призвело до того, що суддями стали 

й залишаються чимало недоброчесних і залежних суддів. У сфері 

енергопостачання експерти звертають особливу увагу на те, що ЄС має посилити 

політичні та економічні санкції проти РФ за порушення, включно з відмовою від 
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імпорту енергоносіїв. Київ також має підписати з НАТО угоду про спільний 

захист критичної інфраструктури, в тому числі на території країн Східного 

партнерства» [68]. 

Саме у сферах, де Україна показала найменший прогрес розкривається 

поточна додана вартість від участі держави в цій ініціативі, а саме як підсилення 

для двостороннього формату у середньостроковій перспективі. Так, за 

результатами 20-го двостороннього саміту Україна-ЄС, який пройшов у липні 

2018 року, Україна виділила пріоритетні галузі «сектори» для подальшої 

інтеграції з ЄС у сфері торгівлі, цифрових ринків, енергетики та митної 

співпраці. Серед 20 досягнень до 2020 року більшість відповідає саме за ці сфери, 

а це створює додаткові можливості для більш ефективного досягнення 

визначених двосторонніх цілей з використанням інструментів СхП. 

Наступний саміт Східного партнерства, який мав відбутися у 2019 році 

перенесли на рік пізніше, оскільки до того моменту повинні врегулюватися всі 

питання формування влади після виборів до Європарламенту (травень 2019) та в 

Україні (травень/листопад 2019). 

Для оцінки можливих сценаріїв розвитку ініціативи варто також 

зауважити, що з 2017 року ЄС виробляє нову стратегію своїх відносин із Сходом, 

зокрема Китаєм. Цей документ було затверджено на Раді ЄС 15 жовтня 2018 року 

[117]. Стратегія інтегрує ініціативу Східне партнерство до більш широкої 

ініціативи сполучення Транс'європейської транспортної мережі з Китайським 

проектом «Один Пояс – Один Шлях», що націлений на інвестиції в 

інфраструктурні інвестиції, які повинні скоротити час траспортування товарів з 

Китаю до Європи і навпаки.  

Деякі аналітичні центри Польщі, зокрема Осередок Східних Студій ім. 

М,Карпія[183] та Центр аналізу Ягелонського Клубу [90] дослідили  потенціал 

інтеграції країн Східного партнерства до торговельних шляхів між Європою та 

Китаєм. За їхніми результатами, у разі лібералізації регуляторної політики щодо 

кордонів, її гармонізації із законодавством ЄС та інвестицій у інфраструктуру 
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даний проект може стати найбільшою доданою вартістю Східного партнерства у 

середньостроковій перспективі. 

Однак на даний момент для України цей проект має досить незначні 

перспективи. Україну включено до Транскаспійського транспортного коридору, 

який потребує мультимодального сполучення через морський шлях у 

Каспійському та Чорному морях, і якщо для країн Грузії та Азербайджану 

конкуренції в цьому проекті немає, то на противагу Одесі існує порт Констанца 

в Румунії, який має хороше інфраструктурне сполучення з іншими країнами ЄС 

і товар, що проходить через нього, не потребуватиме додаткових перевірок в 

рамках митного режиму України. 

Для того, щоб скласти конкуренцію Румунії у згаданому проекті, Україні 

необхідно приєднатися до Конвенції про єдиний режим транзиту, максимально 

виконати Угоду про асоціацію в частині вимог в галузі інфраструктури та 

наближення до митного законодавства ЄС. Фактично необхідно буде перенести 

митницю ЄС до порту в м. Одеса та забезпечити безперешкодний транзит товарів 

через територію України. Задля ефективної реалізації даної ідеї було б доцільно 

також змінити ширину колії для товарних поїздів, які сполучають ЄС з 

Україною. Однак, розглянувши виконання Україною Угоди про асоціацію в 

транспортній та митних сферах, стає зрозуміло, що такі оперативні дії для 

України є малоймовірними. 

Загалом виконання угод про асоціацію та наближення до стандартів ЄС 

стало чутливим питанням всіх країн СхП, які підписали Угоду. Так, у звіті 

Європейського парламенту щодо виконання Грузією Угоди про асоціацію 

відзначаються досягнення Грузії в галузі фітосанітарної політики та наближення 

законодавства, а також зусилля у сфері безпеки харчових продуктів з метою 

забезпечення ефективного доступу грузинських сільськогосподарських 

продуктів до ринку ЄС. Натомість попри загальну позитивну оцінку звертається 

увага на те, що необхідо привести законодавство, особливо стосовно стандартів 

праці, охорони навколишнього середовища та недопущення дискримінації щодо 

вразливих груп та жінок у відповідність до вимог Угоди.  
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У Спільній заяві Ради асоціації Молдова-ЄС від 3 травня 2018 року йдеться 

про те, що Молдові необхідно перетворити прийняте законодавство та політику 

в конкретні дії, а також впровадити структурні реформи для стимулювання 

економічного зростання, створення робочих місць та скорочення бідності. Рада 

асоціації відзначила обумовленість надання допомоги ЄС, при наявності 

«конкретного та задовільного прогресу в усіх сферах реформ, включаючи 

правосуддя та боротьбу з корупцією», та одночасно закликала Молдову до 

прогресу в розслідуванні випадків банкрутства в країні у 2014 році [151]. 

09 листопада 2018 року Європейською комісію було опубліковано Звіт про 

виконання Угоди про асоціацію. Попри короткий перерахунок успіхів України у 

проведенні європейських реформ та наближенні українського законодавства до 

європейських норм, що містився в преамбулі, у Звіті зазначається, що Україна 

відстає у виконанні Угоди про асоціацію, а впровадження ключових зобов'язань 

залишається у планах. Крім того, у Звіті звертається увага на необхідність 

підсилення міжінституційної співпраці «глибша міжінституційна координація 

всередині уряду, а також співпраці між урядом, парламентом та президентом 

буде ключовою умовою для подальшого прогресу у поступовому наближення 

українського законодавства до стандартів і норм ЄС» [145]. В документі також 

йдеться про недостатній темп інтеграції у сферах, які стосуються ПВЗВТ. У 

документі також відзначено уповільнення реформ у судовій сфері та 

антикорупційних заходах; звіт наголошує на потребі посилення темпів 

виконання цих реформ. Попри продовження оновлення судової сфери, на думку 

ЄС, було винесено недостатньо вироків у справах про корупцію на найвищому 

рівні. В інших сферах, як зазначено у звіті, Україна досягла більш позитивного 

результату. Зокрема, для прикладу, завдяки послідовним економічним реформам 

багато великих підприємств, які перебувають у державній власності, 

продовжили збільшувати прибуток під керівництвом незалежних наглядових 

рад. Сотні менших підприємств було успішно приватизовано. 
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Таким чином, жодна з трьох країн, незважаючи на загальний прогрес у 

реформах, через їх повільний темп не перейшли до наступного етапу інтеграції 

в окремі ринки ЄС.  

При цьому, варто відмітити, що європейських вчених також турбує  

питання подальших відносин з країнами-партнерами, Зокрема М. Емерсон 

аналізуючи варіанти розвитку відносин зазначає, - «одним із варіантів, на який 

націлилася Україна, є глибша інтеграція галузевих політик в енергетиці, 

правосудді, цифровій та митній сферах, а також у кіберзахисті. Інший варіант 

може полягати у посиленні інституційних відносин з ЄС – ширші діалоги з 

Єврокомісією на рівні міністрів (на цьому шляху вже досягла певного прогресу 

Грузія). Третій варіант базується на прикладі відносин Норвегії, Ісландії та 

Ліхтенштейну з ЄС в рамках Європейської економічної зони (ЄЕЗ) і полягає в 

тому, щоб приєднатися до окремих неформальних зустрічей галузевих рад ЄС. 

Ще амбітнішою ідеєю може бути приєднання країни-партнера до самої ЄЕЗ. 

Об'єднавши деякі з цих ідей, можна створити основу для розбудови угод другого 

покоління на базі УА, які можна умовно назвати "угодами про асоціацію +" 

(УА+)» [15]. Крім того, М. Емерсон також пропонує новий 

перегляд/реконструкцію застарілої ЄПС на концепцію «Ширшої Європи», яка б 

надавала можливість доступу до розширеного та поглибленого переліку 

інструментів економічної політики ЄС для всіх зацікавлених сусідніх держав. 

Такими інструментами є, наприклад, спільні правила походження у вільній 

торгівлі, політики в галузі енергетики (Енергетичне співтовариство), транспорту 

(Транс'європейські транспортні мережі) та багато інших. Натомість вчений 

нічого не пише про можливість вступу для адресатів такої політики. 

Аналізуючи запропоновану М. Емерсоном концепцію «Ширшої Європи» 

варто зазначити, що вона досить сильно подібна до ЄПС та запропонованої у 

2007 році концепції ЄПС+. Натомість дана пропозиція вченого є актуальною для 

Південних сусідів ЄС та країн Східного партнерства, які не підписали угоду про 

асоціацію з ЄС. При цьому, Україна, Грузія і Молдова вже використовують 

абсолютну більшість запропонованих інструментів і для них «Ширша Європа» 
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без перспективи переходу до політики розширення не має достатньої доданої 

вартості. Однак у разі включення у дану концепцію запропонованого формату 

посилення інституційних відносин з ЄС та можливості інтеграції до ЄЕЗ може 

нести з собою достатньо «привабливості» для асоційованих партнерів. 

На нашу думку, доступні формати та можливості інтеграції в рамках ЄПС 

для України, Молдови та Грузії незабаром будуть вичерпані, тому ЄС необхідно 

буде працювати над, як мінімум середньостроковою концепцією відносин з 

даними країнами, для того щоб зберегти та посилити динаміку реформ, які були 

здійсненні в рамках виконання угод про асоціацію. Важливим елементом будь-

яких змін повинне стати трактування східних сусідів, як справжніх партнерів та 

їх включення у процес розробки нової політичної платформи.  

Створення нового інструменту фінансування зовнішньої політики 

політики ЄС (NDICI), до якого включено країни ЄПС, показує негативний 

приклад, коли важливі для партнерів рішення приймаються без попередніх 

консультацій на належному рівні. Це спровокувало негативне відношення до 

запропонованого Європейською Комісією рішення та критики з боку 

громадського суспільства. Таким чином, можливість створення механізмів 

попередніх консультацій з асоційованими партнерами враховуючи досвід 

інструментів ЄЕЗ, щодо майбутніх рішень ЄС, які їх безпосередньо стосуються, 

має стати важливим елементом нової політичної платформи відносин з даними 

країнами, який наповнить поняття «політичної асоціації» новим змістом. 

 

2.2. Співпраця з країнами Східного партнерства в галузі безпеки та 

оборони 

 

Створення спільної оборонної та безпекової політики серед країн ЄС, стало 

чи не найскладнішим завданням у процесі євроінтеграції загалом. У 

постбіполярний період, безпека у Європі базувалась на євроатлантичній 

солідарності в рамках НАТО і особливо статті – 5 Статуту Альянсу. Однак 

анексія Кримського півострова Росією у 2014 році, початок конфлікту з РФ та 
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підтримуваними нею сепаратистами на сході України стали каталізаторами 

рефлексії та переоцінки безпекової політики в Європі. Остаточним фактором, що 

оновив безпекову інтеграцію ЄС, стали вибори президента США у 2016 році, які 

виграв республіканський кандидат Д.Трамп, який почав провадити політику 

ізоляціонізму та вимагати від держав Європи збільшення витрат на оборону, як 

цього передбачають їхні зобов’язання в рамках НАТО. 

В. Шатун, оцінюючи процес військово-політичної взаємодії у просторі ЄС 

після Другої світової війни, визначає сім етапів, які віддзеркалюють зародження 

й формування політики та стратегії ЄС у питаннях міжнародної безпеки. «Вони 

включають: – пошук загальних напрямків та форм співпраці (1946-1949 рр.); – 

відхилення наддержавних проектів (1950-1954 рр.); – період концептуальної 

невизначеності (1955-1968 рр.); – поступове пожвавлення діалогу з проблем 

безпеки (1969-1986 рр.); – нормативно-правове та інституційне визначення 

сфери безпекової та оборонної співпраці (1987-1997 рр.); – реалізацію та 

вдосконалення інституційного механізму європейської безпекової та оборонної 

політики (ЄБОП, 1998 р. – середина 2000-х рр.); – адаптацію ЄБОП до реалій 

багатополярної міжнародної системи (з середини 2000-х рр.)»[82, c.61]. 

Як ми вважаємо, ключовим моментом для створення спільної оборонної 

політики стало ухвалення Радою ЗЄС «Петерсберзьких завдань» (19 червня 1992 

р.), якими на ЗЄС покладалося проведення місій гуманітарного та рятувального 

характеру, операцій з підтримки миру та «управління кризами», включно з 

силовими формами миротворчих заходів. Європейські країни НАТО погодилися 

надавати ЗЄС необхідні ресурси для відповідних воєнних операцій [234, с. 6-7]. 

Варто зазначити, що військова, оборонна та безпекова співпраця оборонна 

та безпекова із ЄС та його членами відбувається на різних площинах. Зокрема, 

можна виділити двосторонню співпрацю із окремими членами ЄС, співпрацю в 

рамках ООН, НАТО і ОБСЄ та з самими інституціями ЄС в рамках Спільної 

зовнішньої і безпекової політики (СЗБП) ЄС. Натомість єдиної спільної 

співпраці країн-адресатів Східного Партнерства з ЄС в галузі безпеки й оборони 

немає. 
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Ініціатива Східного партнерства, яка була створена в 2009 р., не передбачає 

великого рівню інтеграції та участі країн-адресатів ініціативи в СЗБП ЄС 

особливо, що стосується прийняття ключових рішень. 

Для прикладу, Україна яка серед країн-адресатів Східного партнерства 

найбільш активно брала участь у місіях ЄС, керується у своїй діяльності 

двосторонніми угодами, зокрема:  

- механізмом щодо консультацій та співпраці між ЄС та Україною у 

сфері врегулювання криз, який було затверджено на Саміті ЄС у Севільї (21-

22.06.02 р.); 

- угодою про процедури безпеки, які стосуються обміну інформацією 

з обмеженим доступом (підписана 13 червня 2005 р. під час засідання Ради з 

питань співробітництва Україна-ЄС, набула чинності з грудня 2006 р.);  

- угодою про визначення загальної схеми участі України в операціях 

Європейського Союзу з врегулювання криз (підписана 13 червня 2005 р. під час 

засідання Ради з питань співробітництва Україна-ЄС, набула чинності з березня 

2008 р.). У 2015 р. за взаємною згодою сторін пролонговано термін дії цього 

міжнародного документа; 

- угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 

Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми 

державами-членами, з іншої сторони, що ратифікована Законом України від 16 

вересня 2014 р. Відповідно до неї сторони посилюють практичне 

співробітництво у запобіганні конфліктам та у сфері антикризового управління, 

зокрема з метою збільшити участь України у цивільних та військових операціях 

ЄС з подолання кризових ситуацій, а також у відповідних навчаннях і 

тренуваннях [63].  

19 вересня 2014 р. Міністр оборони України В. Гелетей у Варшаві підписав 

угоду з міністрами оборони Литви та Польщі про створення спільного 

литовсько-польсько-українського військового підрозділу “ЛитПолУкрбриг” 

[62]. Це стало одним із найважливіших кроків України на шляху до модернізації 

українських збройних сил та посилення співробітництва з ЄС. 
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У 2015 р. Кабінет Міністрів України провів комплексний огляд сектору 

безпеки і оборони України, за результатами якого, зокрема, було прийнято 

Воєнну доктрину України, затверджену Указом Президента України від 24 

вересня 2015 р. № 555/2015, та Стратегію національної безпеки України, 

затверджену Указом Президента України від 26 травня 2015 р.№ 287/2015. 

Зазначені підзаконні нормативно-правові акти формують основні пріоритети 

гарантування національної безпеки України у воєнній сфері, спрямовані на 

максимальне адаптування оборонних спроможностей України до стандартів ЄС 

та НАТО. 

Як зазначає О. Семенюк, «За усіма параметрами Україна для 

Європейського Союзу в контексті СЄПБО є третьою країною. Ставши після 

розширення 2004 р. безпосереднім сусідом ЄС, вона має неабияке безпекове 

значення для європейської спільноти. Разом з тим, ставлення та підходи ЄС до 

безпекової взаємодії з Україною є, наразі, досить суперечливими та 

неоднозначними. З одного боку, Україна вбачається європейцями одним із 

джерел походження загроз, з якими покликана впоратись СЄПБО. Тобто, 

ключовий інтерес європейської спільноти по відношенню до нашої держави 

полягає в локалізації транскордонних загроз. З іншого ж, роль та місце України 

в сучасній міжнародній безпековій системі обумовлює об’єктивний інтерес ЄС 

розвивати співпрацю із нею в контексті СЄПБО» [54, c.155]. Такий двоякий 

підхідєвропейців до безпекового виміру взаємодії з Україною (Україна джерело 

загроз / Україна безпековий партнер), на думку О.Семенюка, обумовлюється 

низкою суб’єктивних та об’єктивних факторів.» Перша група факторів, на думку 

О. Семенюка, що спричинені баченням України як джерела «м’яких загроз» 

Європейському Союзу. Але, оскільки дослідження відбувалось у 2007 році, 

сьогодні варто було б розуміти, що Україна в контексті агресії РФ на сході 

держави та анексії Кримського півострова Росією розглядається  тепер, як 

джерело нестабільності і одночасно партнер якому виділяється нелетальна 

допомога. 
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Другий тип загроз О Семенюк охарактеризовує як транскордонні. Серед 

них: організована транскордонна злочинність, транзитна нелегальна міграція з 

третіх країн, контрабанда наркотичних речовин та зброї, відмивання брудних 

грошей» [54]. 

Практична участь України в місіях ЄС розпочалася в 2000 р., коли була 

підписана угода про участь України в Поліцейській Місії ЄС у Боснії та 

Герцеговині та було відправлено український миротворчий контингент до складу 

цієї Місії з 2006 по 2012 р. Крім того, у 2010-2014 рр. Збройні сили України брали 

участь в операції ЄС з протидії піратству “Аталанта ” у такому форматі: 2010-

2014 — штабний офіцер; 2014 - фрегат “Гетьман Сагайдачний”, палубний 

вертоліт КА-27ПР, доглядова команда; у 2010-2018 рр. у 7 оперативних 

чергуваннях у складі бойових тактичних груп ЄС: 2010 — БТГ ЄС “Балтійська” 

(санітарний літак аеромедичної евакуації АН-26 “Віта”; 2011, 2014, 2016, 2018 (І 

півріччя) — БТГ ЄС “Хелброк” (рота морської піхоти (96 осіб), транспортний 

літак Іл-76 МД з екіпажем та група штабних офіцерів (10 осіб); 2016 (І півріччя) 

- БТГ ЄС держав-членів Вишеградської четвірки (транспортний літак Іл-76 МД 

з екіпажем та група штатних офіцерів (8 осіб); 2016 (II півріччя) — БТГ ЄС під 

проводом Великої Британії в складі литовського національного елементу 

забезпечення (2 штабні офіцери) [22]. Таким чином, Україна є лідером серед 

країн Східного партнерства щодо активності військової співпраці з ЄС. 

Крім того, у 2015 році було підписано рамкову Адміністративну угоду між 

Міністерством оборони України та Європейським оборонним агенством, що 

стала правовою платформою для регулярної участі представників України у 

програмах і проектах Агентства та посилити співпрацю у практичній площині.  

Рамкова угода про участь Грузії в операціях Спільної політики безпеки і 

оборони ЄС набула чинності в березні 2014 р., з тих пір Грузія вже взяла участь 

у кількох операціях. Її найбільшим внеском до сих пір є участь близько 156 

співробітників, в операції EUFOR RCA в Центральноафриканській Республіці. 

Наразі Грузія бере участь у Військово-консультативній місії ЄС в 
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Центральноафриканській Республіці, Тренувальній місії ЄС в Малі, а також в 

Консультативній місії ЄС в Україні [144]. 

З 2005 року Україна отримала привілейований статус у рамках ЄПБО. 

Разом з Молдовою вона може приєднатися до заяв та рішень Спільної зовнішньої 

та безпекової політики ЄС. Цей механізм традиційно застосовувався до країн-

кандидатів, щоб вони мали достатньо часу для адаптації до правил та механізмів 

ЄПБО, а також до членів Європейського економічного простору. Як зазначає К. 

Зарембо, право України на приєднання до декларацій та спільних позицій ЄПБО 

було підтверджено в Порядку денному асоціації. Україна також підписала Угоду 

про безперервну безпеку щодо обміну секретною інформацією з ЄС у 2005 році 

[294]. 

Молдова так само бере участь у місіях та операціях ЄС у рамках спільної 

політики безпеки та оборони. Молдавські експерти взяли участь у тренінговій 

місії ЄС в Малі з 2014 року та приєдналися до Військово-дорадчої місії ЄС у 

Центрально-африканській Республіці у 2015 році. На прохання Молдови 

радники з реформування сектору безпеки з трьох країн ЄС допомагають у 

процесі реформування сектора безпеки. 

Співпраця країн Східного партнерства з ЄС у рамках СПБО, часто 

розглядалась, як можлива альтернатива євроатлантичної інтеграції. Так, після 

виборів 2010 року та приходу в Україні до влади Президента В. Януковича, 

наголошувалось, що Україна підтверджує свою позаблоковість натомість 

розвиваючи інтеграцію з ЄС. Так, одним з перших кроків Президента було 

вилучення з Закону України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» 

пункту про інтеграцію в НАТО, що був схвалений РНБО. Серед головних засад 

значилось забезпечення повноправної участі України в загальноєвропейській та 

регіональних системах колективної безпеки, набуття членства у Європейському 

Союзі при збереженні добросусідських відносин і стратегічного партнерства з 

Російською Федерацією, іншими країнами Співдружності Незалежних Держав, 

а також з іншими державами світу. Натомість це суперечило практиці більшості 

країн ЦСЄ, які перед вступом до ЄС приєднувались до НАТО. Більше того, 
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співпраця з ЄС в рамках СПБО не могла замінити інтеграції в НАТО, оскільки за 

своїм оборонним потенціалом вони сильно відрізняються. На момент приходу В. 

Януковича інтеграція в самому ЄС у сфері оборони перебувала на стадії розвитку 

після підписання Лісабонської угоди та вимагала значних внесків країн-членів. 

Тому даний крок з перспективи сьогодення можна оцінювати як помилку 

В.Януковича, оскільки співпраця з СПБО не допомогла навіть у налагодженні 

кризової комунікації з ЄС, що знайшло своє відображення у рівні відносин із ЄС 

з початку конфлікту з Російською Федерацією. 

Наразі співпраця Грузії, Молдови та України з ЄС у сфері безпеки та 

оборони передбачена також угодами про асоцію. Зокрема протистояння 

організованій злочинності, нелегальній торгівлі зброєю, кіберзагрозам, 

тероризму, а також участь в операціях спільної політики ЄС у галузі безпеки та 

оборони та стабільну участь у бойових підрозділах ЄС, посилення тренувальних 

ініціатив та спільної зовнішньої та безпекової політики тощо. 

З точки зору інституційного забезпечення співпраці ЄС з країнами 

Східного партнерства варто відзначити суміжність Європейської стратегії 

безпеки (ЄСБ), що була прийнята на засіданні Європейської Ради в Брюсселі 12 

грудня 2003 р. та Європейської політики сусідства. ЄПС доповнювала та 

виконувала ті завдання, що визначила ЄСБ. Так, у документі основним 

завданням постає забезпечення миру та добросусідства навколо ЄС, а також 

визначаються інструменти його забезпечення. У документі робиться акцент на 

«м’яку силу» ЄС та його привабливість для країн-сусідів. У подальшому такий 

підхід став предметом постійних суперечок та обєктивно незначої присутності 

ЄС в країнах сусідства саме в безпековій сфері.  

Варто зазначити, що ЄСБ, як і ЄПС, писались у відповідній внутрішній та 

зовнішньополітичній обстановці. У 2003 році, перспектива подальшої інтеграції 

ЄС виглядала доволі позитивно. Процес написання Конституції ЄС було 

розпочато, а економічний розвиток країн Європи показував доволі хороші 

результати. Натомість, з іншої сторони, у зв’язку з початком війни в Іраці у 

самому ЄС розпочалось жорстке внутрішнє протистояння, викликане різними 
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підходами країн-членів до участі у війні, тому її ухвалення стало результатом 

хиткого компромісу між країнами-членами ЄС, які представляють «стару» та 

«нову» Європу [2]. На думку аналітиків НІСД, це  обумовило низку недоліків 

документу, прояв яких не дозволив ЄСБ стати провідним чинником формування 

та реалізації Євросоюзом ефективної політики у сфері безпеки та оборони.  

Головна недосконалість ЄСБ 2003 р. відображається у недостатній 

інституціоналізації її виконання, оскільки Стратегія не передбачає колективної 

системи безпеки. У результаті військові можливості Європейського Союзу 

сьогодні не спроможні протидіяти глобальним загрозам і не здатні самостійно 

здійснювати управління масштабними військовими операціями.  

Варто відзначити деякі зміни в управлінні цих двох політик, які відбулися 

після прийняття Лісабонської Угоди в 2007 році. Так, управління СПБО 

залишилось на рівні Ради ЄС і відповідно кожне рішення ухвалюється 

державами-членами. Натомість ЄПС здебільшого перейшла до управління 

Європейської Комісії. Задля цього було створено спеціальний директорат та 

пізніше – посаду Комісара з питань ЄПС та політики розширення. 

Саме завдяки спільним рішенням держав-членів на території країн 

Східного партнерства у зв’язку з агресивною зовнішньою політикою Російської 

Федерації сьогодні діють 2 цивільні місії ЄС. Зокрема, Моніторингова місія ЄС 

у Грузії, яка почала свою діяльність після початку конфлікту в Південній Осетії 

в 2008р. та Консультативна місія в Україні, що діє після анексії Кримського 

півострова та початку конфлікту на сході держави. 

Моніторингова місія ЄС у Грузії є неозброєною цивільною місією 

спостерігачів Європейського Союзу. Місія була розгорнута у вересні 2008 року, 

після того, як за посередництвом ЄС було підписано угоду із шести пунктів, яка 

поклала кінець серпневій війні із Російською Федерацією та заморозила 

конфлікт у Південній Осетії. 

З тих пір як була розгорнута Місія, патрулювання проходить цілодобово, 

зокрема в районах, прилеглих до адміністративних кордонів з Абхазією і 

Південною Осетією. У Місії налічується близько 200 спостерігачів з різних 
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країн-учасниць ЄС, які працюють на місцях. Головний Офіс знаходиться в 

Тбілісі, є також польові офіси в Горі, Мцхета і Зугдіді. Її мандат діє по всій 

території Грузії. Проте, де-факто влада Абхазії й Південної Осетії досі 

відмовляють у доступі до територій, яка знаходяться під їх контролем. 

Незважаючи на те, що результати роботи Моніторингової місії щодо 

стабілізації ситуації відчутні, існують і певні проблеми щодо реалізації її 

діяльності. По-перше, ще потрібно виконати значну роботу з відновленя довіри. 

Водночас Місія наполягає на тому, що надання їй доступу до Південної Осетії й 

Абхазії буде сприяти підвищенню прозорості, внесе зрозумілість щодо 

інцидентів, які вже відбулися, і, таким чином, зменшить ризик дестабілізуючих 

інцидентів у майбутньому. По-друге, План Мєдвєдєва – Саркозі, разом з угодою 

щодо заходів здійснення, підписаними у 2008 р. залишаються основою для 

подальшої присутності Місії в регіоні та її зусиль по стабілізації ситуації. Як і 

раніше не повністю виконаний п’ятий пункт угоди, оскільки тривала присутність 

військового персоналу Російської Федерації і техніки, як у Південній Осетії, так 

і в Абхазії є порушенням цієї частини Угоди. 

Шестидобова війна в Південній Осетії, яка розпочалась 7 серпня 

продовжує залишатись наріжним каменем у побудові спільної зовнішньої 

політики ЄС. Оскільки серед держав-членів відсутній чіткий консенсус щодо 

причин та методів відновлення миру у Грузії. А тому замість об’єднувати ЄС 

конфлікт вносить свій вклад у дезінтеграцію Союзу. Так, деякі країни-члени 

засудили Росію і надавали (невійськову) допомогу грузинському уряду; інші 

звинуватили Тбілісі в провокації війни. Для прикладу, Франція відмовилася 

засудити будь-яку сторону. Так само міністр закордонних справ Німеччини 

Френк-Вальтер Штайнмайер сказав, що Європа повинна бути «чесним 

брокером». 

Комісія 22 жовтня 2008 року скликала міжнародну донорську 

конференцію, яка забезпечила післявоєнну допомогу Грузії у розмірі 4,5 

мільярда доларів США, включаючи 500 мільйонів євро з боку ЄС. Однак, багато 

дослідників зазначають, що хоча держави-члени відповіли швидко та всебічно, 
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вони не змогли проявити політичну волю, необхідну для призначення санкцій до 

Росії [164, c.162]. 

Загалом позиція ЄС залишається нейтральною, а комюніке від 13 серпня 

щодо Грузії відмовляється звинувачувати обидві сторони. Під час війни уряди 

країн ЄС виробили достатній консенсус для здійснення двосторонньої політики. 

Вони висловили спільні заяви, що засуджували непропорційну відповідь Росії і 

розширення війни поза межами Південної Осетії (з частковим успіхом: російські 

сили також ввійшли до Абхазії та окремих частин Грузії). Нарешті, президент 

Франції Ніколя Саркозі після укладення угоди про припинення вогню, яка 

зупинила бойові дії, ще довгий час проводив переговори з обома сторонами про 

точні умови для миру. Це були досить важливі досягнення. Першим пріоритетом 

Європи у війні було припинення бойових дій. Збалансована політика ЄС щодо 

конфлікту дозволяє йому грати посередницьку роль.  

При цьому у листопаді 2008 року, після того, як Росія визнала Південну 

Осетію та Абхазію і відмовилася виконувати свої зобов'язання щодо повернення 

російських військ до попередніх позицій, країни-члени ЄС навіть вирішили 

відновити переговори з Росією щодо нового партнерства та співробітництва, які 

вони раніше призупинили. І згодом не було впроваджено жодних нових санкцій, 

хоча Росія заблокувала спостерігачів ОБСЄ від відновлення своєї роботи в 

Південній Осетії, як це передбачено у договорі від 8 вересня [164, c.162], а також 

вона підтримує приблизно 7 -9 тис. бойових, силових та прикордонних сил та 

фінансує 99% бюджету Південної Осетії та більше половини Абхазії (ICG 2013) 

[180]. 

Серед інших активностей ЄС в рамках СПБО варто виділити початок 

роботи у 2004 р. Місії ЄС з верховенства права в Грузії (EUJUST THEMIS). Це 

була перша місія з питань верховенства права, започаткована ЄС у контексті 

Європейської політики безпеки та оборони (ESDP). У рамках EUJUST THEMIS 

старший і досвідчений персонал підтримував, наставляв та проводив дорадчі 

консультації для міністрів, вищих посадових осіб та відповідних органів на рівні 

центральної влади, та вніс вклад у стратегію діяльності уряду Грузії, що згодом 
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стала частиною Плану дій Грузії з ЄС. 22 липня, як і планувалося, Місія 

завершила свій мандат. Однак проблеми із верховенством права у Грузії досі 

залишаються достатньо актуальними.  

Також діє Місія Європейського Союзу з прикордонної допомоги Молдові 

та Україні (EUBAM), що почала свою роботу у 2005 році. Вона сприяє 

впровадженню норм та процедур прикордонного контролю, митної справи і 

торгівлі, які відповідають стандартам ЄС та задовольняють потреби обох країн-

партнерів. Це – консультативно-технічний орган зі штаб-квартирою в Одесі. 

Його правовою основою є Меморандум про Взаєморозуміння, підписаний 

наприкінці 2005 року Європейською Комісією та Урядами Республіки Молдова 

та України, а керівним органом Місії є Консультативна Рада, яка збирається двічі 

на рік. Мандат Місії продовжувався вже п’ять разів [38]. Місія також має 

Представництво-польовий офіс у Кишиневі та п'ять польових офісів: два з 

молдавського боку спільного кордону і три - з українського. У продовж 2009-

2016 рр. Місія також сприяла безперешкоднеому застосуванню ПВЗВТ 

(поглибленої та всеохоплюючої зон вільної торгівлі) в Україні та Молдові, 

надавши технічні рекомендації в різних сферах. Однак загалом результати 

роботи її мають досить незначні показники. Контрабанда сигарет і корупція на 

спільному кордоні залишаються першочерговими проблемами. Тому на їх 

рішення повинні бути направлені спільні дії та більші ресурси.  

Згідно з прогнозами, втрати державного бюджету України через 

контрабанду сигарет за 2017 рік становитимуть до 1 мільярда гривень доходів. 

Урядові України довелось затвердити Національну стратегію щодо протидії 

незаконному виробництву та обігу тютюнових виробів. Необхідність Стратегії 

було визначено в ході засідання Спеціальної групи Місії з тютюнової продукції, 

де EUBAM відіграла ключову роль в об'єднанні зусиль Уряду України, 

представників тютюнової промисловості та ЄС.  

Стосовно придністровського питання, то, незважаючи на появу 

багатообіцяючих ініціатив з фітосанітарних питань та домовленостей з цілої 

низки митних і транспортних питань, цілі Місії виявилися важкодосяжними, 
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незважаючи на готові технічні рішення. Місія так і не змогла встановити 

ефективну комунікацію між представниками Молдови та Придністров’я навіть з 

питань, які становили спільний інтерес.  

Новим мандатом Місії у 2017 році передбачено зміну фокусу діяльності 

EUBAM і відхід від надання допомоги на центральному стратегічному рівні, що 

відзначиться завершенням надання підтримки у сфері митної політики та 

правових реформ. Натомість Місія концентруватиметься на більш локальних 

проблемах управління прикордонними територіями та запобіганню контрабанді 

на місцях.  

Консультативна місія Європейського Союзу (КМЄС) в Україні офіційно 

розпочала роботу в Києві 1 грудня 2014 року після Революції Гідності та 

одержання відповідного запрошення від уряду України. Вона не має виконавчих 

повноважень, але надає підтримку державним органам України у послідовному 

реформуванні сектору цивільної безпеки шляхом стратегічних консультацій і 

практичної підтримки заходів з реформування згідно зі стандартами ЄС та 

міжнародними принципами належного врядування та дотримання прав людини 

[27]. 

Незважаючи на бюджет у розмірі більше 54 млн. євро, експертне 

середовище досить стримано оцінює результати дії місії. Зокрема, К. Зарембо 

зазначає, що «урядовці та посадовці, у співпраці з якими місія інвестує 

найбільше зусиль, визнають: місія дає їм стратегічні поради, та не має 

стратегічного впливу на їхнє керівництво. В цілому оцінки, які давали місії 

партнери в Україні, є неоднорідними. Тоді як у деяких відомствах висловлювали 

стовідсоткове задоволення роботою з КМЄС, інші були більш стриманими і 

зауважували, що потенціал співпраці з місією є більшим, ніж наявна спільна 

робота. Деякі партнери також звертали увагу на те, що місія не враховує 

контексту українсько-російського конфлікту як при розробці стратегічних 

документів, так і при співпраці на тактичному рівні, пропонуючи поради, більш 

придатні для мирного часу. Зі свого боку, місія критикує українські інститути за 

відсутність цілісного підходу до сектора безпеки» [19]. Можна припустити, що 
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далеко не всі в Україні усвідомлюють особливість інституційної природи КМЄС, 

а так само те, що відрядження місії СПБО до країни, яка перебуває у стані 

збройного конфлікту, є винятковим жестом підтримки з боку ЄС. Однак 

враховуючи те, що місія була запрошена в Україну на тлі російської агресії, а не 

як консультант у мирний час, підхід до реформи безпекового сектору в Україні 

потребує коригування і адаптації до контексту конфлікту. 

Загалом, оцінюючи діяльність своїх місій у рамках ЄПБО за 2016 рік. ЄС 

серед своїх основних досягнень в місіях, які є в країнах Східного партнерства 

зазначає, що «в Україні Міністр внутрішніх справ керувався розробкою 

загальнонаціональної програми поліцейської діяльності громади на основі 

успішної пілотної програми в одному поліцейському відділенні, що ініціювалася 

ЄС. У Грузії було зменшено напруженість і полегшено угоди між 

конфліктуючими сторонами через гарячу телефонну лінію допомоги та здатність 

швидко розгорнути моніторинг у віддалених місцях, де траплялися інциденти 

зіткнень… також у Молдові ЄС домігся оперативного впровадження змішаних 

мобільних підрозділів прикордонної поліції та митної служби та підтримав 

розробку нового Кодексу етики та поведінки для митної служби»[109, c.6]. 

Варто зазначити, що в рамках ініціативи Східного партнерства співпраця 

всіх країн-адресатів з оборонним сектором ЄС практично відсутня. Навіть уже в 

2015 році, після анексії Криму та різних фаз конфлікту на Сході України, в 

декларації Ризького саміту Східного партнерства спільна співпраця в оборонній 

галузі не згадується. Єдиним документом, що подає надії на часткове 

покращення ситуації, яка склалася сьогодні, є представлений Єврокомісією, у 

листопаді минулого року, перегляд Європейської політики сусідства, що містить 

в собі пункт про розширення співпраці в галузі оборони із сусідніми державами.  

У документі згадується, що країнам ЄПС буде доступна можливість участі 

в безпекових операціях ЄС, його бойових формуваннях, а також у відповідних 

агенціях – таких як Європейська оборонна ініціатива або Європейський коледж 

з питань безпеки та оборони [137]. Однак немає жодної згадки про можливу 

кооперацію із так званою Загальноєвропейською армією, про яку досить 
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впевнено заявляв той же Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер ще в березні 

цього року [12].  

Основна увага в галузі безпеки приділяється розширенню співпраці ЄС із 

країнами партнерами в процесі реформування їхньої цивільної та військової 

безпеки, зокрема через стратегічне та політичне дорадництво, нарощування 

інституційного потенціалу та діалог із громадським сектором. 

У документі зазначається, що структури, створені в рамках архітектури 

безпеки й оборони ЄС, можуть стати майданчиком для обміну провідним 

досвідом, співпраці в рамках спільних цілей, а також для зміцнення потенціалу. 

«Індивідуально в кожному конкретному випадку буде сприяння участі країн-

партнерів у місіях та операціях Спільної політики безпеки та оборони і бойових 

груп ЄС, а також їх асоціації у відповідні програми та агенції, наприклад, у 

Європейську оборонну агенцію та Європейський коледж безпеки і оборони». 

Як зазначають у звіті про результати перегляду ЄПС, йкий був 

опублікований 15 травня 2017 року, «з часу прийняття перегляду ЄПС, понад 

2000 співробітників зі східних і південних країн-сусідів ЄС скористались 

можливістю від загальної та спеціалізованої підготовки, що проводилася в 

Європейському коледжі безпеки і оборони. Із концентрацією на реформуванні 

сектора безпеки, мирного процесу та захисту цивільних осіб. Україна, Грузія та 

Молдова беруть участь у місіях / операціях ЄПБО за фінансової підтримки країн-

членів ЄС. У своїй спільній декларації 2016 року ЄС та НАТО доклали зусиль 

для поглиблення співпраці та координації завдяки комплексу конкретних 

заходів, спрямованих на підтримку зусиль з розбудови потенціалу партнерів у 

східному та південному сусідстві та посилення їх стійкості. ЄС розширив роботу 

з партнерами ЄПС щодо гібридних загроз та визначив і забезпечив заходи щодо 

їх подолання» [253, c. 20]. 

У грузинських конфліктах також була налагоджена значна координація 

діяльності Комісії та Ради. Це було пов'язано з тим, що спеціальний представник 

Європейської комісії П. Семнебі запрошував керівництво ЄС на пленарні 

засідання всіх своїх важливих нарад у Грузії, Південній Осетії та Абхазії. Хоча у 
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випадку з Нагірним Карабахом (НК) зусилля Спеціального представника щодо 

встановлення фактів у Нагірному Карабасі були частково обмежені через 

відсутність координації між діяльністю Спеціального представника, Комісії та 

Ради ЄС. Тому він не отримав значної підтримки від Комісії та Ради під час 

виконання свого мандату в Нагірному Карабасі.  

Остання проблема стосується подвійної ролі посади Високого 

представника та її неможливості координувати реалізацію зовнішню і безпекову 

політику ЄС на Південному Кавказі [197, c.6]. Незважаючи на те, що створення 

кадрової посади було спрямоване на сприяння міжвідомчому діалогові між 

Комісією та Радою, вона не змогла пом'якшити напруженості між позиціями 

Ради та Комісаром, щодо відповідальності та впливу на ЄПС [202]. Скасування 

мандата Спеціального представника для Південного Кавказу в 2011 році та 

розбіжності між міністрами закордонних справ країн-членів ЄС у Раді і 

персоналом Комісії стосовно питання  продовження мандата, а ще більше 

послабили позицію ЄС у НК. Вірменія та Азербайджан були поінформовані про 

те, що зміцнення мандатів керівників делегацій в Баку та Єревані буде достатнім 

для заміни Спеціального представника ЄС. Проте, як зауважує Е. Коростелєва,  

порівняно з Грузією делегації ЄС у Баку та Єревані не мали ресурсів для 

ефективного врегулювання конфлікту навколо Нагорного Карабаху [113]. Таким 

чином, будучи двосторонніми інституціями, маючи потенціал, кадрові та 

координаційні питання, делегації ЄС зіткнулися з обмеженнями у врегулюванні 

НК конфлікту [89]. У результаті Євросоюз де-факто не відігравав важливу роль 

у врегулюванні конфлікту в Нагірному Карабасі.  

Варто зазначити, що позиція України з врегулювання даного конфлікту 

опирається на відповідні документи ОБСЄ. Як зазначає М. Дорошко, «Україна 

дотримується принципу територіальної цілісності Азербайджану, але наполягає 

і на дотриманні прав етнічних меншин на його території, зокрема – вірменської 

в межах Нагірнокарабаської автономії, статус якої має визначитися за 

погодженням усіх сторін конфлікту. Для спостереження за дотриманням прав 

національних меншин можуть бути створені міжнародні комісії під егідою ОБСЄ 
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з відповідними повноваженнями та правом порушувати питання щодо санкцій у 

разі недотримання законності. Участь України в урегулюванні конфлікту 

насамперед має визначитися переговорами зі своїм стратегічним партнером – 

Азербайджаном, але також і за згоди Вірменії. Зацікавленість Азербайджану в 

українських товарах та політичній підтримці України є досить вагомим 

чинником посилення співпраці двох країн» [14]. 

Отже, здатність ЄС до врегулювання кризи на Південному Кавказі 

залежить від цілої низки факторів, зокрема, від його здатності забезпечити 

високий рівень координації на міжінституційному рівні та координувати свої 

відносини з регіональними гравцями. Варто також зауважити, що Росія 

використовує Нагірно-Карабаський конфлікт для збереження свого впливу в 

регіоні, а тому ЄС у взаємодії зі сторонами конфлікту повинен вибудовувати 

свою стратегію, розуміючи цей інтерес Росії. 

Важливим документом для подальших відносин ЄС із країнами Східного 

партнерства у сфері безпеки та оборони стала прийнята у 2016 році Глобальна 

стратегія ЄС «Спільне бачення, загальні заходи: Сильніша Європа - глобальна 

стратегія зовнішньої та безпекової політики Європейського Союзу» [168]. ЄС 

визначає  державну та соціальну стійкість як стратегічний приорітет своєї 

політики в сусідстві. ЄС також продовжуватиме використовувати прагнення 

країн до інтеграції із європейськими структурами для стимулювання 

трансформації в цих країнах. 

Стійкість інституцій та суспільств визнається у документі стратегічним 

пріоритетом у сусідстві ЄС, як у країнах, які хочуть міцніших зв'язків з ЄС, так і 

в тих країнах, що знаходяться поза межами ЄПС і які не хочуть цього робити. У 

цьому випадку йдеться про Росію та країни Центральної Азії. ЄС готовий до 

різних шляхів підтримки стійкості своїх східних і південних сусідів, 

зосередивши увагу на найбільш гострих і крихких проблемах, зокрема тих, де 

ЄС може зробити суттєвий прогрес. 

Загалом аналізуючи документ, варто зазначити, що документ закликає до 

спільних дій усіх країн-членів ЄС і більш скоординованої зовнішньої політики. 
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Стратегія наголошує, що в сьогоднішньому світі Європа може встояти перед 

проблемами, які надходять іззовні тільки у разі спільних дій. Серед приорітетів 

для зовнішніх дій, основним виділяється забезпечення безпеки самого ЄС, 

оскільки сьогодні тероризм, гібридні загрози, економічна нестабільність, зміна 

клімату та енергетична небезпека ставлять під загрозу громадян і територію 

країн-членів та відповідно самого ЄС. Належний рівень амбіцій та стратегічна 

автономія важливі для здатності Європи сприяти миру та безпеки всередині та за 

її межами. Тому ЄС посилюватиме зусилля у сфері оборони, кібербезпеки, 

боротьби з тероризмом, енергетики та стратегічних комунікацій. Згідно з 

документом, держави-члени повинні реалізувати свої зобов'язання щодо 

взаємодопомоги та солідарності, які закріплені в основоположних договорах. ЄС 

посилить свій внесок у колективну безпеку Європи, тісно співпрацюючи зі 

своїми партнерами, починаючи з НАТО. 

Професор Гентського університету С. Біскоп критикує документ 

заявляючи, що, у той час як «зовнішні та регіональні сили беруть участь у 

жорсткій геополітичній конкуренції в сусідстві Європи, сам ЄС хоче зосередити 

увагу на підвищенні стійкості своїх сусідів. І незрозуміло хто повинен бути 

стійким до чого. Оскільки першим пріоритетом сусідів є національне виживання 

та гарантії безпеки…тому, забезпечення державного суверенітету та рівності 

могло б стати кращою опцією для стратегії ЄС у сусідстві» [94]. Варто зазначити, 

що його думка є досить влучною, оскільки забезпечення стійкості для 

авторитарних режимів у Білорусі чи Азербайджану може звучати, як відхід ЄС 

від політики поширення демократичних реформ у регіоні. Більше того, якщо 

розглянути Україну, то питання суверенітету і територіальної цілісності 

виходять для неї на перший план і саме активне залучення ЄС у цьому напрямку 

було б набагато далекогляднішим. Тобто, йдеться про розвиток інклюзивних 

державних інституцій та співпрацю в оборонній сфері з більшим залученням її 

армії у рамках Спільної безпекової та оборонної політики. 

Отже, участь країн Східного партнерства в оборонній та безпековій 

політиці ЄС є чинником, що укріплює позиції ЄС в сусідстві та в світі загалом, і 
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від його дій в регіоні залежатиме, чи може ЄС претендувати на роль глобального 

гравця. Залученість армій України, Молдови та Грузії до спільних навчань та 

місій ЄС буде сприяти зміцненню обох сторін, оскільки на сучасному етапі, 

незважаючи на проблеми із реформуванням, Українська армія укріпилася та 

стала однією із найсильніших у Європі. До того ж у Грузії та України вже є досвід 

ведення війни із Російською Федерацією та відповіді на гібридні загрози.  

Однак наразі внутрішньополітичні процеси в самому ЄС набувають 

дезінтеграційного характеру про що свідчить референдум щодо виходу 

Великобританії з ЄС у 2016 році. І країни, які перебувають в ЄС демонструють 

все менше бажання передання влади над своєю безпекою та обороною в 

Брюссель. Особливо ця тенденція набрала обертів з початку міграційної кризи, 

що показала небажання частини країн-членів ЄС до спільної відповіді та 

розподілу біженців між державами. Тому автори глобальної стратегії дещо 

переоцінюють можливість сильнішої безпекової інтеграції в сучасних умовах. 

Змінити це може відмова Америки після перемоги Д.Трампа на 

президентських перегонах відігравати роль лідера в обороні Європи та бажання 

Президента США передати відповідальність за безпеку в регіоні Німеччині. Що 

є, в якісь мірі, реалізацією політики «офшорного балансування», тобто створення 

сильних регіональних союзників та передання їм частини відповідальності за 

безпеку у власному регіоні, що була розкрита у статті Дж. Міршаймера та 

С. Волта [211]. Однак Німеччина поки не здатна відігравати таку роль, оскільки 

її посилення може неоднозначно сприйнятися іншими державами-членами ЄС. І 

тут повинні були б з’явитись нові можливості для Брюсселя відіграти цю роль, 

але поки держави ЄС не демонструють сильного бажання безпекової інтеграції 

поза межами НАТО. Більше того, незважаючи на зміни в безпеці у східному 

сусідстві після анексії Росією Кримського півострова України, початку 

конфлікту із Росією на сході України  та гібридної і інформаційної війни Росії 

проти ЄС, держави-члени не спішать збільшувати свої видатки на оборону. 

Зокрема, як пише журнал The Economist [214], більшість країн Європи та членів 

НАТО не витрачає обіцяних 2% ВВП на оборону. Німеччина, для прикладу 
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витрачає тільки трохи більше 1% свого бюджету. Єдиними країнами-членами 

ЄС, що виконують дане зобов’язання, є Британія, Франція, Греція, Естонія та 

Польща. Серед них тільки Греція впевнено пересікає цю позначку. Для 

порівняння, Україна витрачає на оборону 5% ВВП, при тому що в 2013 році ця 

позначка заледве сягала 1%, Грузія також витрачає більше 2,3% ВВП. Це робить 

Україну та Грузію для ЄС, в безпековому плані, важливим партнером, що може 

підсилити СПБО а не тільки бути джерелом нестабільності. З іншими країнами 

Східного партнерства ситуація різниться. Якщо Молдова витрачає менше одного 

відсотка власного ВВП, Білорусія близько 1,5 % то Вірменія і Азербайджан  

через конфлікт у Нагірному-карабасі 4,3 та 5,6% ВВП відповідно однак їхня 

можливість інтеграції до СПБО наразі є малоймовірною. 

Тенденції до «відокремлення США» від Європи розпочалися після 

невдалої спроби підписати зону вільної торгівлі між сторонами. 

Трансатлантична торгівельна та інвестиційна угода так і не була завершена та 

підписана до кінця терміну президентства Б. Обами, у той час як, Д. Трамп 

повністю відмовився від цієї угоди.  

У цілому, якщо зважити на стан безпеки у країнах Східного партнерства, 

то більш об’єктивним буде розгляд показників цих держав у Глобальному індексі 

миру, що складається Інститутом економіки і миру, в консультації з 

міжнародною групою експертів з питань миру та дослідницьких установ на 

основі даних, зібраних Відділом досліджень журналу the Economist. Даючи 

оцінку від 1 ( мирна держава) до 4 ( нестабільна та войовнича держава), Індекс 

серед країн Східного партнерства найгірші показники дав Україні із загальним 

результатом 3,184, де головними факторами такого результату були ріст витрат 

на оборону (2,5), безпека суспільства (3,3) та внутрішньополітичні фактори і 

конфлікти (3,2), вона займає 154 місце із 163 можливих; 132 місце займає 

Азербайджан із показником 2,426, при цьому; 112 міце має Вірменія - 2, 220; 

Білорусь 103 місце із показником 2,141; 94 місце Грузія (2,084) і незважаючи на 

заморожений конфлікт у Придністровї,  62 місце посідає Молдова із показником 

1,938 [179]. 
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22–23 червня 2017 р. в Брюсселі пройшов черговий саміт Європейської 

ради (European Council), рішення якого матимуть безпосередні наслідки для 

СПБО. Ключовим рішенням на саміті стало схвалення курсу на військову 

інтеграцію ЄС. Франція, Німеччина і керівники Європейської комісії (передусім 

президент ЄК Жан-Клод Юнкер і Верховний представник ЄС з питань 

закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні) успішно використали 

шанс на впровадження змін. У комюніке саміту і заявах лідерів ЄС чітко 

прозвучала теза про намір активізувати інтеграцію у військовій сфері [40].  

Інтеграція повинна охопити: інституціональну сферу; оборонно-

промисловий комплекс; ринок зброї і військової техніки ЄС. Ядром такого 

об’єднання стане Permanent Structured Cooperation (PESCO). Участь у PESCO є 

добровільною, і ніхто нікого не буде затягувати до військового альянсу. Але 

ніхто не відмовився від цього формату [148]. Детальніша інформація щодо того, 

як виглядатиме інституціональна європейська інтеграція у сфері оборони й 

безпеки, а також критерії, які визначатимуть, хто може бути долучений до того 

процесу, повинні з’явитися у найближчому майбутньому.  

Додатково ЄС збільшує фінансування оборони. З європейського 

оборонного фонду (European Defence Fund) Європейська Комісія планує 

витрачати на ці цілі по 500 млн євро у 2019 і 2020 роках, а в 2020-му довести 

суми річного фінансування ОПК до 1 млрд євро.  

Однак порівнюючи із США, Китаєм чи Росією, які витрачають на оборону 

декілька сотень мільярдів доларів щорічно, ця сума виглядає символічною та 

може не в повній мірі забезпечити ефективне функціонування PESCO, яке було 

остаточно затверджене під час засідання Європейської Ради 14 грудня 2017 року 

[149]. Для того, щоб збільшити обороноздатність Союзу, потрібні окремі 

рекомендації щодо координації збройних сил держав-членів ЄС та збільшення їх 

обороноздатності. 

«Рефлексійний документ щодо майбутнього Європейської оборони», що 

був опублікований влітку 2017 року [249], який аналізує можливі варіанти 

співпраці між країнами-членами ЄС у сфері безпеки та оборони, незважаючи на 
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ініціативи Президента Франції Е. Макрона та Канцлера Німеччини А. Меркель, 

щодо посилення незалежності оборонного потенціалу Європи, приходить до 

висновку, що подальша співпраця буде й надалі опиратись на співпрацю країн-

членів та ЄС із НАТО, як базовою організацію по забезпеченню безпеки на 

континенті. При цьому новий Європейський оборонний фонд допоможе 

розгорути кілька нових спільних ініціатив, але країни-члени ЄС все одно будуть 

контролювати основну частину розвитку та закупівель оборонних потужностей. 

Натомість не виключається можливість створення за ініціативи окремих країн-

членів базуючись на ст.42 Договору про ЄС,  перейти на вищий рівень 

оборонного співробітництва беручи на себе більші зобов'язання щодо безпеки 

один одного. При такому розвитку подій, ЄС зможе виконувати спеціальні  

операції з безпеки та оборони, підкріплені певним рівнем інтеграції сил оборони 

держав-членів. ЄС, за цим сценарієм, також буде підтримувати спільні програми 

оборони з Європейським фондом оборони та створить спеціальне Європейське 

агентство з питань оборонних досліджень, що сприятиме становленню 

європейського оборонного ринку, здатного захистити свої основні стратегічні 

інтереси від зовнішнього впливу. 

 

Висновки до розділу 2. 

Аналізуючи політику ЄС щодо країн Східного партнерства, можна 

зазначити, що ЄС присутній у двосторонніх відносинах з країнами ЄПС як актор 

з домінуючим становищем у стратегічних питаннях, а не партнер, що пропонував 

би можливість переговорів щодо основних умов, на яких повинна бути основа 

співробітництва. Такий підхід був підданий критиці з боку країн-адресатів ЄПС. 

Натомість саме створення політики припало на момент, коли європейська 

інтеграція перебувала у фазі розвитку, перед розширенням 2004 року. Це 

сприяло переоцінці можливостей «м’якої» сили ЄС та його «привабливості» в 

країнах східного сусідства. 

З ініціативи Польщі та Швеції у рамках ЄПС почав діяти проект Східного 

партнерства. Основною метою ініціативи було створення необхідних умов для 



116 
 

прискорення політичної асоціації та подальшої економічної інтеграції між 

Європейським Союзом і зацікавленими країнами-партнерами. При цьому 

ініціатива також стала результатом внутрішнього консенсусу між країнами ЄС і 

противагою посилення політики ЄС щодо Південних сусідів через так званий 

Середземноморський союз.  

Після Вільнюського саміту, анексії Росією Кримського півострова України 

та початку конфлікту на сході України із РФ. ЄС довелось прийняти санкції 

проти Росії та активніше залучатись до політичних та економічних процесів у 

країнах, що підписали Угоду про асоціацію. Про це свідчить розширення 

мандату та об’ємів фінансування в рамках Європейського інструменту сусідства 

та намагання ЄС створити більш ефективні та взаємодоповнюючі інструменти 

економічної співпраці. 

Крім того, очевидною стала криза, яка розпочалась у 2013 році і була 

закладена у самій структурі Східного партнерства. Учасники ініціативи мають 

надто різні бачення своїх відносин з ЄС та різні підходи до трактування 

демократичних цінностей. Новим роздільним фактором став рівень відносин з 

Російською Федерацією, яка всіляко намагається впливати на політику держав 

Східного партнерства. 

Двосторонні відносини з країнами Східного партнерства, що не підписали 

Угоду про асоціацію перейшли до створення менш амбітних Угод з Вірменією і 

Азербайджаном та оновленого діалогу з Білоруссю. Однак, Саміт Східного 

партнерства у Брюсселі довів, що Білорусія не зацікавлена у поглибленні 

відносин з ЄС.  

ЄС, у свою чергу, насамперед намагається сприяти виконанню Угод про 

асоціацію, що були підписані з Україною, Молдовою та Грузією. При цьому сам 

процес імплементації йде досить повільно. Жодна зі сторін не виконує вимоги 

Угоди вчасно та повністю. Законодавче виконання Угоди часто надає додаткові 

можливості відкласти повне запровадження змін у країнах на декілька років. 

Тому країни СхП, як і ЄС шукають нові моделі для подальшого розвитку 

співпраці в закладених рамках «все окрім інституцій». Однією з альтернатив 
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була пропозиція Європарламенту щодо створення «Східного партнерства 

Плюс», що відкривала в рамках ініціативи можливість подальшої галузевої 

співпраці. Однак держави-члени не підтримали таку ідею, оскільки вони не 

бажають створення окремих груп у рамках СхП. Натомість політика 

диференціації, яка була задіяна після перегляду ЄПС у 2015 р., дозволяє кожній 

країні окремо вести переговори щодо галузевої співпраці та не виходити за рамки 

ЄПС. Тому подібні до пропозицій Президента України ідеї «секторальної» 

інтеграції з ЄС, у разі успіху України, можуть бути втілені також Молдовою та 

Грузією. 

Натомість індекси, які аналізують розвиток демократії та свободи у світі, 

показують, що в період з 2004 по 2017 роки не відбулося кардинальних 

позитивних змін у забезпеченні свободи громадян. Більше того, у деяких країнах 

СхП відбулися негативні зміни, що супроводжується атидемократичними 

практиками їх лідерів. 

Діяльність ЄС у рамках Спільної оборонної та безпекової політики ЄС у 

східному сусідстві є додатковою сферою співробітництва, яка, зважаючи на 

слабкість країн СхП, становить спільний інтерес. ЄС робить спроби бути 

активним і залученим гравцем у конфліктах, що є в регіоні, однак через низку 

інституційних факторів його дії є досить обмеженими. Безпекові та цивільні  

місії ЄС у країнах Східного партнерства через свій обмежений мандат часто 

критикуються на предмет їхньої ефективності та доцільності, натомість кошти, 

які виділяються для їхнього функціонування є досить значними. 

ЄС потребує більш рішучої відповіді на виклики, що сьогодні постають у 

країнах Східного партнерства. Варто відзначити необхідність більшої 

консолідації в позиції ЄС щодо кризових явищ у сусідстві, особливо після 

прийняття нової редакції безпекової стратегії у 2015 році, а також кращого та 

чіткішого розподілу повноважень між різними інституціями, які впливають на 

оборонну та зовнішню політику, зважаючи на бажання самих країн Східного 

партнерства тісніше взаємодіяти у цій площині. 
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РОЗДІЛ 3. ЕКОНОМІЧНА СПІВПРАЦЯ ЄС З КРАЇНАМИ 

СХІДНОГО ПАРТНЕРСТВА 

 

3.1. Економічна політика та торговельні відносини ЄС з країнами 

Східного партнерства 

 

Економічні відносини між країнами Європи стали рушійною силою для 

створення Європейського союзу в сучасному його вигляді після підписання 

спочатку Маастрихтського, а згодом Лісабонського договорів у 1992 та 2007 рр. 

Намагання збільшити ефективність торгівлі між країнами і зменшити 

бар’єри було однією з основних причин заснування Європейської спільноти 

вугілля і сталі у 1951 р., що потім у 1957 р. призвело до укладення Римських 

договорів, які стали початком повноцінної політичної та економічної інтеграції 

держав континенту. 

Після розпаду СРСР на початку 90-х років ХХ століття, низка країн 

колишнього соціалістичного блоку заявила про своє бажання провести ринкові 

реформи та розпочати процес інтеграції із європейськими інституціями.  

Основоположним документом, який визначав необхідні вимоги для 

інтеграції до ЄС, стали Копенгагенські критерії, прийняті Європейською Радою 

в 1993 р., що набули чинності у 1995 р. після засідання в Мадриді. І, крім 

політичних умов для вступу в ЄС, у документі визначається низка економічних 

передумов, яким повинні були відповідати країни, що проголосили своє 

прагнення до вступу в ЄС. Зокрема, група економічних критеріїв в документі має 

дві складові – існування діючої ринкової економіки; спроможність впоратись з 

ринковими силами та тиском конкурентного середовища в межах Європейського 

Союзу [120]. Прагнення до виконання більшості із цих критеріїв якраз 

спричинило стрімку реалізацію ринкових реформ у країнах Центрально-Східної 

Європи та їх вступу до ЄС у 2004 р.  

Країни Східної Європи, які раніше вхдили до Радянського Союзу також 

декларували євроінтеграційні наміри та стали відповідно новими сусідами ЄС. У 
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результаті, у 2003 р. відбулось прийняття Європейської політики сусідства та 

стратегії її виконання, що вже тоді будувалась на принципі економічної 

інтеграції та політичної асоціації. Таким чином, саме економічна сфера співпраці 

повинна була стати рушієм у забезпеченні цілей ЄПС. 

В основному документі, який визначає суть ЄПС, «Ширша Європа - 

Сусідство: нові рамки відносин зі східними та південними сусідами» [112], чітко 

виділяються аспекти економічної співпраці зі східними та південними сусідами 

ЄС. Зокрема, у ньому зазначено, що відповідно до конкретного прогресу, який 

продемонструє спільні цінності та ефективне здійснення політичних, 

економічних та інституційних реформ, в тому числі, щодо приведення 

законодавства у відповідність до європейських норм, сусіди ЄС повинні 

отримувати вигоду від перспективи тіснішої економічної інтеграції з ЄС. З цією 

метою Росії та країнам ЄПС повинна бути запропонована перспектива участі у 

внутрішньому ринку ЄС та подальшої інтеграції й лібералізації з метою 

сприяння вільному руху осіб, товарів, послуг і капіталу (чотири свободи) [112, 

c.4]. 

Багато країн південного сусідства ЄС вже на час створення ЄПС підписало 

договори про асоціацію та зону вільної торгівлі. Основні ж договори, на яких 

базувалася торговельно-економічна співпраця з країнами східного сусідства, 

були Угоди про партнерство та співробітництво, що були досить нечіткими в 

даному векторі відносин.  

Крім цього, економічна ситуація в самому східному сусідстві ЄС була 

досить складною. Під час розпаду СРСР ці країни мали значний економічний 

потенціал росту через високий рівень освіченості населення та індустріалізації 

виробництва. Однак через десяток років економічна ситуація була в них ще 

гіршою, ніж на початку 1990-х років. У більшості цих країн  ВВП на душу 

населення був меншим, ніж 2000 євро на душу населення. У Росії ВВП був на 

третину нижче його рівня в 1989 р.; Молдова мала нижчий, ніж половина 

колишнього рівня ВВП, вона була найбіднішою сусідньою країною (417 євро на 

душу населення), Україна мала 855 євро. У зв’язку з падінням економік цих країн 
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значно зріс рівень бідності. Саме тому підвищення економічної співпраці із 

країнами ЄС та доступ до спільного ринку розглядалися східними сусідами ЄС, 

як шанс збільшити власний економічний розвиток. 

Одним з першочергових завдань, що постають перед політикою сусідства, 

стали відповідні зміни в регуляторних структурах країн-партнерів задля 

наближення до правил та стандартів торгівлі ЄС. Відповідно сприяння вступу 

країн ЄПС до Світової організації торгівлі (СОТ), стало практично 

першочерговим завданням для ЄС. 

У цьому контексті варто зазначити, що торговельні угоди стали також 

основою взаємодії ЄС з іншими країнами світу, що відображає довгу історію 

використання торгівлі як інструменту зовнішньої політики. З часом як 

конструкція, так і зміст торговельних угод ЄС еволюціонували, перейшовши від 

суто торговельних угод, що зосереджуються переважно на лібералізації торгівлі, 

до «більш глибоких» угод, що, окрім іншого, лібералізують торгівлю послуг, 

ринок державних закупівель та транскордонних інвестицій, а також мать норми 

щодо імплементації національних регуляторних режимів. Ця ж зміна 

простежується в Європейській політиці сусідства 2003 року, яка встановлює 

положення, які дозволяють зацікавленим урядам вести переговори про 

створення зони глибокої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі (DCFTA) між 

ЄС та країнами-партнерами. 

Сама ідея економічної інтеграції з європейським ринком була для цих країн 

вже неновою. Можливість укладення Угод про вільну торгівлю зазначалася ще в 

Угодах про партнерство та співробітництво, однак жодних чітких умов та 

приблизних планів щодо їх виконання в них зазначено не було. Тому ЄС 

виступила за підписання договорів, в яких би зазначалися чіткі цілі та критерії 

економічної інтеграції. 

Якщо оцінювати успішність такого підходу, варто зазначити, що станом на 

середину 2018 року тільки три країни східного сусідства ЄС підписали таку 

угоду. Оскільки саме перспектива економічної інтеграції між ними та ЄС стала 
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проблемою для перспектив економічної інтеграції між пострадянськими 

країнами під приводом Росії.  

У ЄПС окремо виділяється інтеграція транспортних, енергетичних та 

телекомунікаційних мереж, а також обміну дослідженнями. Інвестиційна 

діяльність ЄС у цих сферах повинна стати основою для зовнішнього мандата 

Європейського інвестиційного банку в східному сусідстві. Крім того, в зверненні 

Європейської комісії до Ради ЄС та Європейського парламенту «Прокладаючи 

шлях для нового інструменту сусідства» [114] йдеться про створення 

Європейського інструменту сусідства і партнерства (ЄІСП), забезпечуватиме 

фінансування проектів, які вміщають в собі реформування й покращення 

інвестиційного клімату в самих країнах-адресатах ЄПС та транскордонного 

співробітництва. 

Погоджений Стратегічний план [116] повинен був надати сусіднім країнам 

перспективу частки на внутрішньому ринку ЄС на основі законодавчого та 

нормативного наближення, участь у низці програм ЄС і поліпшення 

взаємозв'язку і контактів з ЄС. Зниження тарифних і нетарифних бар'єрів у 

торгівлі повинно було призвести до підвищення ефективності й покращення 

добробуту за рахунок підвищення ринкової інтеграції.  

Наближення сусідніх країн до економічної моделі ЄС, сприяло б 

поліпшенню інвестиційного клімату в країнах-партнерах та забезпечило б 

розвиток більш прозорого, стабільного і сприятливого середовища для розвитку 

приватного сектору. Позитивний вплив на приплив прямих іноземних інвестицій 

в результаті мав призвести до більш сприятливого політичного середовища, 

зниження торговельних і операційних витрат [116, c.14]. 

ЄПС, на думку авторів документа, має потенціал для покращення 

економічних і соціальних умов у країнах-партнерах. Однак при цьому вони  

зазначають, що посилення економічної інтеграції з ЄС, зокрема в питаннях 

лібералізації руху капіталу, може спричинити збільшення макроекономічної і 

фінансової нестабільності в окремих випадках [116]. 



122 
 

У рамках ЄПС ЄС також вживав заходів щодо поліпшення 

адміністративного співробітництва, а також забезпечення поступового усунення 

нетарифних бар'єрів у торгівлі. Рух промислових товарів міг бути доповнений 

шляхом укладення угод про оцінку відповідності та прийнятності промислових 

товарів (ACAA), оскільки така практика була успішно застосована щодо 

північних сусідів ЄС. Передбачалось законодавче наближення в галузі митної 

справи, а також нарощування потенціалу та модернізації, включаючи 

комп'ютеризацію, що мало сприяти спрощенню процедур торгівлі.  

Аналізуючи цей напрямок, варто зазначити, що після підписання угод про 

асоціацію, жодна з країн Східного партнерства так і не підписала угоду про 

оцінку відповідності та прийнятності промислових товарів. Це пояснюється тим, 

що задля цього, країнам-партнерам необхідно імплементувати низку технічних 

директив та регламентів Європейського Союзу в національне законодавство, що 

вимагатиме модернізації цілих галузей промисловості цих країн. Порівнюючи 

запропоновану модель торговельних угод в рамках ЄПС (ПВЗВТ) та угод, що 

були підписані раніше із південними сусідами ЄС можна зробити декілька 

висновків. 

Загалом, ПВЗВТ є подібними до торгових угод, укладених у рамках 

Європейсько-середземноморського партнерства з точки зору охоплених галузей, 

але вони відрізняються перш за все тим, що встановлюють конкретні норми та 

правила, які спрямовані на конвергенцію політики країн-партнерів з нормами ЄС 

у даних галузях.  

Прикладами подібних зобов'язань у рамках ПВЗВТ можна вважати 

скасування імпортних тарифів як на сільськогосподарські, так і на промислові 

товари. Така деталізація зобов’язань щодо сільськогосподарської продукції 

значно відрізняється від подібних положень угод з південними партнерами. Так, 

наприклад, угода з Україною має 10-річні перехідні періоди, крім того частина 

тарифних квот залишається на чутливі для ЄС продукти. Крім того, угоди зі 

східними партнерами забезпечують виконання конкурентної політики з 

наближенням правил та практик застосування національного законодавства до 
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acquis ЄС в обраних галузях. У рамках ПВЗВТ країни-партнери повинні також 

затверджувати розміри державної допомоги (субсидії) для виділених галузей. 

Про те, що запропонований формат угод зі східними партнерами є набагато 

ширший, підтверджують також зобов'язання партнерів у рамках угод 

застосовувати стандарти ЄС стосовно промислових товарів, а також санітарні та 

фітосанітарні заходи для продуктів харчування та тварин / рослинних продуктів 

та запровадити ефективні механізми для забезпечення відповідності. Крім того, 

ПВЗВТ містять значні вимоги щодо захисту прав інтелектуальної власності, 

оскільки застосування правил ЄС у даній сфері дозволять європейським 

виробникам встановлювати власні товарні знаки та географічні зазначення на 

ринках цих країн. 

Окремо визначається важливість співпраці у сфері енергетики, зокрема в 

питанні їх транспортування та зберігання та загалом енергетичної безпеки, 

оскільки ЄС є найбільшим імпортером вуглеводнів у світі, і згідно з прогнозом в 

документі [116, c.17] до 2030 року ЄС його залежність від імпорту 

енергоресурсів зросте до 70%. Таким чином, для ЄС було вигідно налагоджувати 

співпрацю з Азербайджаном, який має доступ до каспійського шельфу 

енергоресурсів. 

Варто зауважити, що такому формату ПВЗВТ сприяли інституційні зміни, 

які пройшли в самому ЄС після підписання Лісабонської Угоди. Так, 

Європейська Комісія була наділена більш автономними правами щодо 

узгодження тексту угоди та переговорів з країнами-партнерами. Натомість у 

подальшому, Лісабонська Угода відіграла важливу роль у наданні автономних 

торгівельних преференцій країнам Східного партнерства зі сторони ЄС, а також 

забезпечила їхнє попереднє функціонування до моменту ратифікації у 

парламентах країн-членів ЄС. 

У дослідженні Генерального Директорату Європейської Комісії із 

зовнішньої політики виділяються п'ять основних проблем, які перешкоджають 

зближенню правових норм в економічній сфері, це, зокрема: складність 

затвердження acquis communautaire (норм права ЄС); інституційна координація; 
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можливості реалізації потрібних норм; витрати на наближення законодавства та 

політична чутливість проблеми в країнах-партнерах. Дослідження також 

наводить низку рекомендацій, щодо покращення цього процесу. Серед 

найважливіших з них можна виділити: розстановка пріоритетів щодо 

наближення, покращення ефективності реалізації наближеного законодавства, 

секторальна та рекомендаційна допомога ЄС, а також, створення 

багатосторонньої платформи з питань економічної інтеграції та конвергенції з 

політикою ЄС. Тим не менш, в дослідженні не враховано колізій між 

національним законодавством країн Східного партнерства із законодавством ЄС, 

а також особливості конституційного устрою та стану соціально-економічного 

розвитку цих країн [85]. 

Поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі, яка є частиною Угоди 

про асоціацію з Україною, була підготовлена впродовж 18 раундів у період з 2007 

– 2012 років, тільки  19 липня 2012 року було парафовано всі сторінки Угоди.  

У червні 2013 року була затверджена оновлена версія «Порядку денного 

асоціації Україна – ЄС для підготовки та сприяння імплементації Угоди про 

асоціацію», документ був укладений першочергово через політизацію судової 

гілки влади в Україні, зокрема ув’язнення опозиціонерів Юлії Тимошенко та 

Юрія Луценка. 

Однак коли 21 листопада 2013 року Президент України а потім і Уряд 

України оголосили про призупинення процесу підготовки до укладення Угоди 

про асоціацію, аргументуючи це тим, що ЗВТ із ЄС матиме негативні наслідки 

для національного виробництва, оскільки велика частина експорту країни 

орієнтована на ринок Росії та країн СНД. При цьому фахівці міжнародного 

рейтингового агентства Fitch Ratings зазначили, що оголошення урядом України 

про призупинення підготовки до підписання Угоди про асоціацію з ЄС приведе 

до зменшення кредитоспроможності держави (на листопад 2013 р. рейтинг 

України відповідає рівню «B-»), зважаючи на її обмежені можливості запозичень 

в іноземній валюті для рефінансування значних виплат за зовнішнім боргом в 

2014—2015 рр. за відсутності кредитів МВФ [45]. 22 листопада 2013 р. ЄС також 
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відхилив пропозицію Кабміну про проведення переговорів у тристоронньому 

форматі ЄС-Україна-Росія як таку, що «не є виходом і не має прецедентів» у 

європейській практиці [6]. 

Після завершення Вільнюського саміту в листопаді 2013 року і до 

проведення наступного Ризького саміту Східного партнерства у травні 2015 року 

тривав період політичної турбулентності, який ознаменувався анексією 

Кримського півострова та агресією Російської Федерації проти України. Крім 

того, в самому ЄС проведено вибори до Європарламенту та схвалено новий склад 

Європейської комісії, яка затвердила новий бюджет ЄС, що також стосувалося 

обсягів фінансування ЄПС та мандатів фінансових інституцій ЄС. 

Європейська комісія також взяла активну участь у тристоронньому діалозі 

щодо постачання газу Україні з Російської Федерації, оскільки з червня до 

жовтня 2014 року Росія перестала постачати газ Україні, що могло призвести до 

проблем із проведенням опалювального сезону 2014-2015 років та збоїв у роботі 

підприємств. ЄС активно використовував механізм реверсного постачання 

природного газу Україні здебільшого із Словаччини, однак цього станом на 

жовтень 2014 року було недостатньо [10]. Тому, 31 жовтня уклавши договір і 

відновивши постачання Російського газу до України, ЄС не допустив кризи із 

транспортуванням газу до Європи та проблем із проведенням опалювального 

сезону в Україні. Крім того, ЄС своєю активною участю довів солідарність у 

рамках Енергетичного співтовариства, членом якого Україна є з грудня 2010 

року (серед країн Східного партнерства членом Енергетичного співтовариства є 

також Молдова з 2010 року, Грузія підписала угоду про асоціацію із 

Співтовариством в 2016 р. [143], крім того, Вірменія є спостерігачем в організації 

із жовтня 2011 року) .  

18 грудня 2015 року Європейською Комісією був представлений перегляд 

Європейської політики сусідства [186]. В документі пропонується новий підхід 

до економічної та торгівельної політики ЄС щодо своїх сусідів. Звертаючи увагу 

на досить незначні показники економічного та соціального розвитку в цих 

країнах, молодіжне безробіття, що у свою чергу породжує підтримку 
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популістичних та праворадикальних рухів, ЄС пропонує більш гнучкий підхід до 

своїх країн-сусідів. Пропонується підтримувати інструмент макрофінансової 

допомоги як основу для просування реформ у країнах та забезпечення їх 

макроекономічної стабільності. 

Таким чином, перегляд ЄПС відходить від стандартного підходу Угод про 

Асоціацію та ПВЗВТ і пропонує більш індивідуальний та гнучкий підхід, який 

створюватиме окрему модель співпраці із країнами, які не можуть або не хочуть 

іти шляхом підписання Угод про асоціацію і де вони на двосторонній основі 

зможуть виробити нові спільні пріоритети співпраці. Основою для цих моделей 

у сфері торгівлі можуть стати, на думку авторів документа, Угоди про оцінку 

відповідності та прийнятності промтоварів, які дозволятимуть вільний обіг 

товарів в окремих секторах, як це передбачено в УА та ПВЗВТ [186, c.8].  

Як бачимо, у документі пропонується зосередитися на кооперації та 

підтримці малого й середнього бізнесу, модернізації агросектору та розвитку 

сільських територій. При цьому, повинен використовуватись комплексний підхід 

залучаючи міжнародні фінансові інституції та донорів задля надання грандів та 

кредитів бізнесу для інновацій. Для підтримки таких ініціатив плануються, 

також, активізація і розширення економічних місій ЄС в цих країнах. У 

подальшому, даний підхід мав своє відображення в ініціативі «ЄС для бізнесу» 

(EU4Busimess), що сприяє дерегуляції в країнах Східного партнерства та надає 

кредити для МСБ за низькою відсотковою ставкою. 

Крім того, однією з цілей стала інтеграція країн Східного партнерства 

(України, Молдови та Грузії) до Транс’європейської транспортної мережі, що 

дозволить залучити більше інвестицій у модернізацію їхньої транспортної 

інфраструктури. При цьому варто зазначити, що через зношеність транспортної 

інфраструктури для політиків, які очолюють країни Східного партнерства, така 

інтеграція їхніх головних транспортних магістралей до Транс’європейської 

транспортної мережі стала можливістю за допомогою дешевих коштів ЄС 

збільшити власні політичні позиції. 
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Експерти Німецького інституту розвитку оцінюючи новий перегляд ЄПС, 

зазначають, що, незважаючи на зміну зовнішньополітичних обставин, в 

перегляді не пропонуються збільшення фінансування Європейського 

інструменту сусідства, що не відповідає цілям, які зазначаються в документі. 

Автори припускають, що «представники Європейської комісії надіються, що 

середньостроковий огляд бюджету ЄС в 2016 р. призведе до зміщення 

фінансових ресурсів із внутрішніх статей бюджету ЄС, наприклад, із спільної 

сільськогосподарської політики та різноманітних структурних фондів в ЄІС» 

[187]. Однак така можливість виглядає на фоні економічної кризи в самому 

Європейському союзі досить сумнівною. 

Узагальнюючи економічну складову ЄПС у країнах Східного партнерства 

слід зазначити, що, судячи із програмних документів, починаючи ще з 2003 року, 

вона складалася із декількох компонентів. Основними з них були: підтримка 

економічних реформ, яка реалізовувалася через фінансування програми ЄІСП на 

двосторонньому і регіональному рівнях та інструмент надання макрофінансової 

допомоги, а також, через програми транскордонного співробітництва задля 

зменшення різкого перепаду рівня доходів людей, що проживають біля кордону 

ЄС та ін.  

Досить важко визначити, який вплив мав ЄС на розвиток економік цих 

країн, оскільки на нього окрім ринкових та торгівельних факторів впливала низка 

внутрішньо та зовнішньополітичних змін, що відбувалися у країнах Східного 

партнерства. Крім того, українські та зарубіжні дослідники частіше аналізують 

політичний аспект відносин ЄС із країнами Східного партнерства. Економічний 

вимір відносин досліджують досить невелике коло авторів серед них: 

А. Харламова, А. Тюшка, В. Пачинські, які теоретично аналізують економічний 

розвиток та вплив ЄПС на нього. Більш емпіричні дослідження проводились 

експертами Світового Банку, ЄБРР, Міжнародного Валютного Фонду та 

Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). Крім того, група 

дослідників із країн Східного партнерства, які є представниками одних з 

найбільш відомих аналітичних центрів цих країн, за підтримки Міжнародного 
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фонду Відродження з 2011 року розробляють «Індекс європейської інтеграції 

країн Східного партнерства», в якому порівнюють темпи економічного розвитку 

цих країн відштовхуючись від низки об’єктивних показників виконання 

критеріїв, що повинні бути досягнутими згідно договорів ЄС ( Додаток 2). 

Відповідно до цього індексу, країни Східного партнерства діставали від 0 

при відсутності будь-якого результату до 1 при повному виконанні даного 

критерію. У 2016 р., згідно з Індексом, показники країн Східного партнерства 

відрізнялися досить сильно один від одного. Особливо ця різниця стосувалася 

країн, що підписали Угоду про Асоціацію та тих, що відмовились від неї (див. 

Додаток 2). 

Однак для кращого розуміння цих даних варто звернути увагу на те, що 

Індекс відображає стан наближення до ЄС між самими країнами Східного 

партнерства, хоча було б ефективніше, якби Індекс врахував також, хоча б одну 

з Балканських країн, які сьогодні стоять на черзі до вступу в ЄС. Це дало б краще 

бачення наскільки далеко від і чому країни Східного партнерства відрізняються 

у наближенні до ЄС від кандидатів на вступ. Варто зауважити, що вибрані 

критерії із загального списку, що доступний в Індексі, доводять, що серед країн 

Східного партнерства немає «відмінників» у реалізації вимог ЄС. Середнє 

виконання в загальному Індексі трохи більше 0,6 серед країн, що підписали 

Угоду про асоціацію та менше 0,5 серед країн, що утримались від підписання. Це 

означає, що за 10 років існування ЄПС та декількох переглядів економічний 

аспект Східного виміру зовнішньої політики ЄС здебільшого не досягав 

запланованих успіхів, і навіть якщо це відбувалось, то далеко не тими темпами, 

які передбачалися в Брюсселі. 

Більш повно дозволяє розглянути результати реформування економік країн 

Східного партнерства Індекс трансформації до ринкової економіки, що 

розробляється ЄБРР. Найбільшою оцінкою за реформування у відповідний рік 

може бути 4+ а найменшою 0. Із діаграми (див. Додаток 3) стає зрозуміло, що 

реструктуризація управління державою та підприємництва, а також регулювання 

конкуренції у всіх країнах Східного партнерства залишається на досить 
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низькому рівні і в Індексі ЄБРР не сягає до оцінки 2,5 навіть у країнах, які 

підписали Угоду про асоціацію.  

Недоліком показників Індексу є відсутність аналізу в період після 2014 

року. Оскільки саме після 2015 року Україна та інші країни Східного парнерства 

розпочинають повертатися до макроекономічного росту. Так, відповідно до 

даних Світового банку, вже у 2016 році ВВП України зріс на 2,3%; Молдови на 

4,8; Грузії на 2,8%. У 2017 році відновлення економік продовжилося, що 

відобразилося на показниках Вірменії (ріст на 7,5%, це було зумовлено головним 

чином відновленням зовнішнього середовища, підтримкою внутрішнього 

попиту, а також відновленням грошових переказів, зокрема через помірне 

відновлення економіки Росії), у Грузії ВВП зріс на 4,9%, Молдови на 4,5%. При 

цьому Україна залишається на незмінних позиціях із показником росту 2,5% 

ВВП. 

Такі показники можуть означати, що в той час, як у Грузії і Молдові 

реформи, які спричинені виконанням угод про асоціацію з ЄС дозволили 

обігнати світові темпи росту, в Україні продовжується стагнація, що в 

перспективі може призвести до зміни внутрішньополітичної конфігурації та 

відходу від євроінтеграційного курсу країни.  

Приблизно така ж ситуація із показниками країн Східного партнерства в 

Індексі глобальної конкурентоспроможності, що розробляється Світовим 

економічним форумом. Індекс оцінює економіки держав від 0 до 6 балів, де 5,8 

балів займаючи перше місце має Швейцарія.  Так, найвищий рейтинг серед країн 

Східного партнерства займає Азербайджан, що через великі обсяги торгів 

нафтою та непоганий бізнес клімат дістався 37го місця в рейтингу із показником 

4,6, наступною йде Грузія, що займає 59 місце із 4,3 балами в індексі. Гірші 

показники мають Вірменія (79 місце/ 4,1), Україна (85 місце/ 4,0) та останнє 

серед цих країн  займає Молдова займаючи 100 місце в глобальному рейтингу 

маючи 3,9 балів із 6 в Індексі [278]. 

Білорусі немає у цьому Індексі, але аналітики організації CASE Білорусь 

визначили, що у 2013 р. Білорусь із показником 4,29 в Індексі посідала б 61 місце. 
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Таким чином, економічна політика ЄС у країнах Східного партнерства 

була доволі успішною в тих країнах, які прагнули до економічної та політичної 

інтеграції з ЄС. Натомість в Білорусі та Азербайджані ЄС був обмежений у 

наявності тих питань, які становили спільний інтерес із доволі євроскептичними 

елітами цих країн. 

Однак важко стверджувати, що ЄПС та його інструменти стали ключовим 

елементом економічних реформ у країнах Східного партнерства. Більш вагомим, 

на нашу думку, в контексті європейської інтеграції, стало бажання самих країн 

проводити дані реформи задля зближення з ЄС. І у випадку із Грузією, 

Молдовою, Україною і якоюсь мірою Вірменією, зовнішньополітичний курс та 

ЄПС мали спільні цілі та завдання, що і було відображено у виконанні 

визначених завдань. 

У літературі багато дискусій про те, якими є справжні цілі економічної 

політики ЄС у країнах Східного партнерства. Наприклад, у переговорах щодо 

поглиблених і всеосяжних зон вільної торгівлі, частина стверджують, що вони є 

втіленням у нормативної сили ЄС, а інші стверджують, що їх слід в основному 

розглядати через неореалістичний погляд - як зусилля, які направлені на 

забезпечення безпеки держав-членів ЄС шляхом зменшення міграційних 

стимулів та забезпечення доступу до природних ресурсів (енергії) у сусідстві. 

Незалежно від того, яка думка сприймається, необхідною умовою для реалізації 

будь-якої з цих цілей є те, що ПВЗВТ повинно призвести до зростання економік 

та доходів населення у країнах-партнерах.  

Натомість є й інші підходи до трактування подібних угод. Для прикладу, 

норвезький економіст Е. Райнерт вважає, що зона вільної торгівлі між надто 

нерівними по розвитку партнерами, приводить до відсталої спеціалізації на 

сількогосподарському виробництві та експорті сировини. При цьому, на його 

думку, більш розвнута та багатша країна залишиться багатою, а менш розвинута 

застряне в розвитку. При цьому, з кожним роком відставання останньої буде 

тільи збільшуватись [50]. 
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Іншим недоліком Угод слід вважати їхню повільну динамічність. Так, 

Угода про асоціацію між Україною та ЄС готувалась з 2007 до 2012 року, з того 

часу ЄС прийняв низку директив та регламентів, які поглиблюють інтеграційні 

процеси та замінюють ті, які необхідно імплементувати в рамках виконання 

Угоди. Існує механізм узгодження змін до Додатків до Угоди через Раду 

асоціації, однак у більшості випадків це вимагає проходження довгої процедури 

ратифікації у країнах-членах ЄС. 

Можна стверджувати, що таким чином розширення норм та правил ЄС на 

ринки країн Східного партнерства зобов’язують економічних гравців цих країн 

проводити модернізацію та встановлювати ринкові відносини. Такі зміни в 

економічних правилах повинні стати перевагою для більшості населення цих 

країн та привести до зниження рівня корупції й збільшення економічної 

активності. Натомість у такій політиці є суттєвий недолік, частина підприємств, 

модернізація яких є економічно невигідною для їх власників, можуть бути 

закриті і тому досить значна кількість населення перебувають під ризиком стати 

безробітними. Це помітно стосовно рівня падіння темпів виробництва важкої 

промисловості в Україні, яке, окрім втрати частини промислових районів 

Донецької та Луганської області, позбулося свого основного ринку – Росії. 

Частково виправити ситуацію в Україні допоміг ріст агропромислового 

комплексу країни, який був зумовлений дією ПВЗВТ та дозволив перебрати 

частину робочої сили. Так, у 2017 році український аграрний експорт до країн 

ЄС зріс більше ніж на 37% [72]. 

Якщо аналізувати окремі галузі економіки, варто відмітити, що для 

прикладу, в туристичній галузі ЄС наразі більше сконцентрований на 

приваблюванні туристів аніж на співпрацю в даній галузі з країнами СхП. 

Ухвалена у 2010 році політика розвитку туризму в ЄС націлена на стимулювання 

конкурентоспроможності у європейському секторі туризму, сприяння сталого та 

відповідального розвитку сектору, а також на зміну іміджу туризму та 

стимулювати туристичну галузь у невеликих історичних містах. 
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Така політика зумовлена тим, що туризм посідає перше місце у сфері 

послуг в економіці ЄС, що забезпечує декілька мільйонів робочих місць в ЄС.  

Так, у реалізації політики зайнятості населення в туристській сфері важливу роль 

відіграє Європейський соціальний фонд, що фінансує проекти, спрямовані на 

підвищення кваліфікації і перепідготовку кадрів, з метою зростання 

продуктивності праці, а також стимулює діяльність малих туристичних 

підприємств в країнах Європейського Союзу, що сприятливо позначаються на 

підвищенні економічної активності та збільшення рівня зайнятості населення 

30]. 

Країни Східного партнерства не мають доступу до структурних фондів ЄС, 

що забезпечують фінансування туристичної інфраструктури в країнах-членах. 

Натомість ЄС опосередковано сприяє розвитку туризму в країнах-партнерах 

через різноманітні програми збереження культурної спадщини, розвитку малого 

та середнього бізнесу в туристичній галузі та встановленням правил 

обслуговування. Зокрема в угодах про асоціацію є окрема глава, що присвячена 

співпраці у даній сфері та зосереджується на обміні інформацією, найкращими 

практиками, досвідом та передачі «ноу-хау», зокрема інноваційних технологій; 

встановленні стратегічного партнерства між державними, приватними та 

суспільними інтересами з метою забезпечення сталого розвитку туризму; 

просуванні та розвитку туристичних продуктів і ринків, інфраструктури, 

людських ресурсів та інституційних структур; розвитку та імплементації 

ефективних політик і стратегій, зокрема відповідних правових, адміністративних 

та фінансових аспектів; навчанні спеціалістів з туризму, а також нарощенні 

потенціалу в галузі туризму з метою підвищення стандартів якості надання 

туристичних послуг; розвитку і сприянні туризму на основі місцевих громад [63]. 

Наразі така співпраця втілена у регіональних та загальнодержавних стратегіях 

розвитку туристичної галузі країн СхП.  

Загалом, запуск безвізового режиму з Україною, Молдовою та Грузією 

сприяв розвитку туризму в ЄС, натомість спричинив необхідність підвищення 

якості послуг в цих країнах через конкуренцію з ЄС. Зокрема, гірськолижні 
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курорти Грузії та України стали більш привабливими для туристів через 

інвестиції в інфраструктуру. 

Водночас, за інформацією аналітичного центру «Європа без бар’єрів», 

станом на кінець 2018 року Україна залишається єдиною країною Східного 

партнерства, яка має безвізовий режим з Європейським Союзом, яка не отримала 

суттєвих зауважень щодо функціонування “безвізу”.  За словами автора статті, 

кілька країн ЄС непокоїла ситуація з грузинськими шукачами притулку, а 

«Європейський парламент у нещодавній резолюції нагадав Молдові, що відхід 

від низки демократичних реформ може стати приводом для запуску механізму 

призупинення безвізових режимів» [33]. 

При цьому для України, на думку К. Кульчицької, існує три фактори 

ризику, які можуть стати підставою для критики з боку ЄС – це кількість відмов 

у в’їзді на кордоні, а також перевищення терміну перебування та незавершеність 

антикорупційних реформ [33]. 

Загалом галузева співпраця є досить перспективним напрямком для 

подальшої інтеграції між ЄС та країнами Східного партнерства.  

Так, щоб задовольнити очікування громадян щодо "модернізації" країни, 

Президент України в 2017 році під час свого щорічного звернення до парламенту 

запропонував модель так званої "секторальної" інтеграції. Вона включає в себе 

асоціацію з Шенгенською зоною; вступ до митного союзу ЄС; Енергетичного 

союзу ЄС, інтеграцію до Спільного авіаційного простору та Єдиного цифрового 

ринку. Ця ініціатива, на його думку, «фактично перетворить східний кордон 

України на східний кордон Європейського Союзу, перш ніж держава де-юре 

приєднається до ЄС» [236]. Подальша інтеграція у вищезгадані сфери була 

запропонована, оскільки реалізація Угода про асоціацію може бути використана 

як основа для подальшої інтеграції в ці сфери, а з іншого боку, ці пропозиції не 

суперечать Європейській політиці сусідства. 

20-й саміт Україна-ЄС, який відбувся 9 липня 2018 року, мав стати 

проривом у цьому питанні. Перш за все, тому що це був останній двосторонній 

саміт до президентських виборів в Україні в 2019 році та останній шанс для 
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Порошенка отримати великий "євроінтеграційний" козир для його 

передвиборчої кампанії. З метою реалізації пропозицій України, ЄС у спільній 

заключній заяві вітає «незмінну готовність України надалі наближувати своє 

законодавство до законодавства ЄС відповідно до УА/ПВЗВТ, зокрема в галузі 

цифрового ринку, митної співпраці та енергетики з метою сприяння зростанню 

та створенню робочих місць, а також подальшого покращення торгівлі" [21]. В 

Україні ці слова були зустріті з великим ентузіазмом. Наприклад, Віце-прем'єр-

міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна 

Климпуш-Цинцадзе охарактеризувала Спільну заяву як політичне схвалення 

галузевої інтеграції країни в декількох пріоритетних напрямах [141]. З боку 

Європейської Комісії не було жодних офіційних заяв або виступів з таким 

оптимізмом щодо ідеї галузевої інтеграції. Крім того, чиновники ЄС спільно 

висловлюють думку про те, що, Україна повинна насамперед виконати Угоду 

про асоціацію і лише після того, ЄС буде готовий обговорити подальші кроки 

щодо європейської інтеграції України. 

Як вже зазначалось, у листопаді 2017 року Європейський парламент 

прийняв резолюцію з пропозицією відкрити нові шляхи активізації відносин ЄС 

з Україною, Грузією та Молдовою напередодні саміту Східного партнерства, що 

відбувся 24 листопада. Зокрема, ЄП підтримав ідею галузевої інтеграції з 

Україною, Грузією та Молдовою через імплементацію нової моделі "Східного 

Партнерства Плюс", яка могла «призвести до приєднання до митного союзу, 

енергетичного союзу, цифрового ринку та Шенгенської зони для подальшого 

внутрішнього вступу в ЄС» [157].  

Варто зазначити, що окрім цього, пропозиція відкриває ширший доступ до 

ринків, інтеграцію до транспортних мереж ЄС, промислового партнерства, 

активізацію участі в інших програмах та агентствах ЄС, а також більш 

короткострокові можливості, такі як додаткові односторонні тарифні 

преференції, конкретні терміни скасування роумінгових тарифів між партнерами 

та розвиток високопродуктивної широкосмугової мережі. Ці ідеї були 

підтримані Україною, Молдовою та Грузією в день їх прийняття та втілювали в 
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собі багаторічні намагання створення підгрупи асоційованих партнерів в рамках 

СхП. 

Незважаючи на те, що Рада та Комісія не підтримали рекомендацію 

парламенту, а Спільна декларація Саміту "Східного партнерства" в 2017 році не 

була настільки амбіційною, ці ідеї секторальної інтеграції залишаються в 

порядку денному двостороннього та багатостороннього співробітництва між 

Україною, Молдовою, Грузією та ЄС, тому їх потрібно аналізувати та вивчати 

відповідно до їх актуальності в сучасних умовах. Частково вони були 

відображені у 20 цілях Східного партнерства до 2020 року, які передбачають 

доступ до цифрового ринку, поглиблення інтеграції у сфері енергетики, а також 

скасування роумінгу. 

Однак варто зупинитись на ідеї подальшої співпраці в різних галузях, 

оскільки у разі прийняття на двосторонньому рівні Грузія, Україна та Молдова 

матимуть подібну картину щодо перспектив її виконання. 

На перший погляд, після збільшення двосторонньої торгівлі між ЄС та 

країнами-партнерами ідея інтеграції з Митним союзом ЄС виглядає як досить 

привабливий варіант подальшої європейської інтеграції. Колишній прем'єр-

міністр Данії та Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен, 

підтримуючи цю ідею, заявив, що, «незважаючи на те, що це займе більше десяти 

років, перш ніж Україна буде готова приєднатися до митного союзу ЄС. Після 

вступу українські підприємства зможуть приєднатися до європейських 

виробничих ланцюгів постачання, а уряд зможе реалізувати настільки необхідну 

диверсифіковану галузеву стратегію, щоб скористатись географічною 

близькістю до найбільшого в світі ринку» [248]. Відповідно замість того, щоб 

бути додатками до європейської економіки, країни Східного партнерства в 

такому варіанті зможуть стати її інтегральною частиною. 

Але з великою вірогідністю збільшення обсягу двосторонньої торгівлі 

після лібералізації митних процедур через інтеграцію до Митного союзу з ЄС 

призведе до значних змін правил торгівлі країн СхП з третіми країнами через 

зобов'язання збільшити митні тарифи з ними. 
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У цьому зв'язку потенційні витрати для країн СхП можуть виникнути через 

зовнішній тариф митного союзу, який є вищий, аніж в цих державах, і це 

означатиме, що їм також доведеться їх підвищувати. Після інтеграції до Митного 

союзу ЄС, країни Східного партнерства також втратять можливість підписання 

торгових угод з третіми країнами без згоди офіційного Брюсселю. Саме тому, 

щоб звести до мінімуму можливі негативні наслідки інтеграції країн СхП до 

Митного союзу (з ЄС), ЄС окрім того, щоби стати основним торговельним 

партнером для цих країн, повинен займати більше половини їхнього зовнішнього 

товарообороту [135] . Як буде показано в цьому підрозділі, серед країн Східного 

партнерства тільки у випадку Молдови ЄС переважає 50% товарообігу, 

натомість Україна та Грузія  мають великі торговельні інтереси у всьому світі, і 

особливо в країнах колишнього Радянського Союзу, тому приєднання до 

митного союзу ЄС буде їх стримувати. З цієї причини перспектива такої 

інтеграційної моделі може стати довгостроковою метою двосторонніх відносин 

та інтеграції при подальшому рості об’ємів хньої торгівлі з ЄС. 

Тому в даній галузі і ЄС, і країни СхП повинні зосередитись на інших 

середньострокових цілях, які могли б принести вигоди обом сторонам. 

Першим кроком може стати взаємне узгодження митних правил, які 

можуть призвести до "безвізового" руху товарів між країнами, що підписали 

ПВЗВТ та ЄС. Для досягнення цієї мети обидві сторони повинні оптимізувати та 

спростити поточні митні процедури та узгодити свої підходи до митного 

контролю. Стосовно цього ЄС та Україна, Молдова і Грузія можуть розпочати з 

питання взаємного визнання уповноважених економічних операторів (ОЕЗ), що 

повинно спростити митні процедури ЄС для підприємств цих країн, які отримали 

такий статус. Країни СхП можуть також запровадити Митний кодекс ЄС (ЄК) та 

гармонізувати структуру митного тарифу з ЄС. Це підвищить довіру митних 

органів ЄС до своїх східноєвропейських колег і призведе до активного обміну 

інформацією в електронних деклараціях. Україна, Молдова та Грузія також 

повинні  краще виконувати свої домашні завдання для доступу до Спільної 

транзитної системи ЄС (New Computerised Transit System - NCTS). Для прикладу, 
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в Україні необхідний законопроект у 2018 році не пройшов процедуру 

голосування в Парламенті. Загалом, приєднання до NCTS, а також до Конвенції 

про спрощення формальностей у торгівлі товарами буде можливим лише у 

випадку виконання країнами необхідних правових та технічних умов.  

ЄС також може бути зацікавлений в митній інтеграції та співпраці з 

країнами Східного партнерства, тому що це призведе до тісної співпраці з їхніми 

митними органами та обміну митними деклараціями, які б мінімізували 

корупційні дії на боці країн СхП, що може стати додатковим досягненням для 

ЄС у сусідстві. 

Крім того, після взаємної гармонізації та уніфікації митних правил та 

процедур країни СхП і ЄС у довгостроковій перспективі можуть запровадити 

практику спільного митного контролю на деяких пілотних контрольних пунктах, 

як це було організовано під час Чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Це може 

принести велику підтримку громадян України та Молдови, що до цього часу 

витрачають декілька годин, задля того, щоби пройти контрольні пункти з обох 

сторін. 

Співпраця в енергетичну галузі є однією з найбільш успішних історій 

європейської інтеграції в країнах СхП. У 2005 році з Україною, а пізніше з 

Молдовою та Грузією, ЄС підписав Меморандуми про взаєморозуміння щодо 

співробітництва в галузі енергетики. З цього часу двостороннє співробітництво 

з цими країнами зосереджено в п'яти секторах: інтеграція ринків електроенергії 

та газу; підвищення безпеки поставок енергії та транзиту вуглеводнів; ядерна 

безпека; підвищення безпеки та екологічних стандартів у вугільній галузі; 

енергоефективність. 

У 2011 році Україна, а у 2014-2016рр. Молдова та Грузія стали 

повноправними членами Енергетичного співтовариства, що було створене в 2006 

році для підготовки країн Західних Балкан до вступу на енергетичний ринок ЄС. 

Вступ до Співтовариства допоміг привести норми та правила країн-партнерів у 

відповідність до вимог європейського законодавства. 
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ЄС також допомагає покращити енергоефективність країн-партнерів. На 

території СхП діють декілька програм та проектів, включаючи інформаційні 

кампанії, спрямовані на підвищення енергозбереження неефективних житлових 

будинків, побудованих в радянський період, а також профінансував створення 

фондів енергоефективності для впровадження енергозберігаючих заходів у 

житловому секторі. 

У сфері ядерної безпеки в 2011 році було підписано Спільну декларацію 

Європейської комісії та країн-сусідів ЄС щодо впровадження комплексного 

плану оцінки ризиків та безпеки ("стрес-тести") атомних електростанцій на їх 

територіях. Після цього в жовтні 2012 р. було проведено стрес-тести атомних 

електростанцій України, що показали необхідність модернізацій їхніх систем 

безпеки. Тому в рамках двосторонньої співпраці ЄС виділив кредити в розмірі 

600 млн євро від ЄБРР та "Євратому", що були підписані в 2013 році для 

модернізації. 

ЄС також взяв участь у реалізації Чорнобильського об'єкту "Укриття" та 

виділив суму близько 400 млн євро та в 2014 році через  ЄБРР затвердив 

додаткову позику у розмірі 350 млн євро для фінансування даного проекту [119]. 

Та все ж таки, перспектива повної інтеграції країн СхП до Енергетичного 

Союзу ЄС виглядає малоймовірною в середньостроковій перспективі, 

насамперед завдяки внутрішнім проблемам створення самого Енергетичного 

Союзу ЄС. Дана процедура потребує подальшої інтеграції внутрішнього ринку, 

розробки більш загальноприйнятого підходу до забезпечення постачання, 

декарбонізації та налагодження справжньої солідарності. З іншого боку, 

платформа ЄПС та правила Енергетичного Союзу ЄС не дозволяють 

повноправного членства в проекті, оскільки обмежують доступ до інституцій та 

процесу прийняття рішень в ЄС. Натомість країни СхП в якості членів 

Енергетичного співтовариства можуть брати участь у проектах 

Транс'європейських енергетичних мереж або TEN-E у партнерстві з країнами-

членами ЄС. 
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Загалом інтеграція з енергетичним ринком ЄС має два виміри. Перший - 

інституційний або нормативний, країни СхП повинні лібералізувати свій 

внутрішній ринок енергії, починаючи від відокремлення державних газових 

компаній типу «Нафтогаз» в Україні та дерегулювати сектор електроенергетики.  

Другий - інфраструктурний. З'єднання газу та електроенергії між ЄС та 

Україною, Грузією і Молдовою, яке між цими країнами досить слабо розвинене.  

Після того, як Росія припинила продаж природного газу в Україну, 

будівництво додаткових мереж, виникла необхідність для забезпечення так 

званого зворотного «реверсного» постачання природного газу з Словаччини в 

Україну у затребуваному масштабі. Крім того, перспективним виглядає проект 

використання систем підземних газосховищ України, що є найбільшими в Європі 

задля забезпечення енергетичної безпеки та безперебійного постачання 

природного газу в країни ЦСЄ, які здебільшого більш ніж на 80% залежні від 

російського газу. 

Історично Україна та Молдова були досить добре пов'язані енергетично із 

своїми західними сусідами - Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією, 

але після їхньої інтеграції з ЄС вони були десинхронізовані через різну частоту 

експорту змінного струму. Сьогодні експорт електроенергії можливий тільки з 

двох теплових електростанцій, розташованих на заході України. Однак, одним з 

перспективних проектів для України постає електронний міст до Польщі з 

переорієнтацією потужностей Хмельницької АЕС задля експорту електроенергії.  

Приклад участі країн Східного партнерства в Договорі про енергетичне 

співтовариство, який став корисним інструментом для ЄС в процесі розширення 

свого acquis та забезпечення енергетичної безпеки у сусідніх країнах, спонукав 

Комісію шукати подібний варіант в інших сферах.  

У 2016 році Європейська комісія оголосила про створення цифрової 

спільноти з країнами Східного партнерства [138], метою якої є надання переваг 

цифрового єдиного ринку у сусідніх країнах ЄС. Її функціонування було 

створено на базі регіональних мереж ініціативи EU4Digital, що працює над 

досить широким колом питань: телекомунікаційними правилами; Дослідження в 
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галузі ІКТ, стартапи та інновації; цифрові навички; довірчі послуги та 

електронна ідентифікація (eIDAS); кібербезпека та eTrade, що включає 

електронну комерцію, eCustoms і eLogistics. 

Гармонізація цифрових ринків також стала одним з  20 досягнень Східного 

Партнерства до 2020 року, що передбачає конкретні цілі, які країнам-партнерам 

(включаючи Україну) потрібно досягти до 2020 року (Європейська Комісія 2017 

року).  

Тому, якщо країни Східного партнерства продовжуватимуть приймати 

відповідні норми та правила ЄС у цій галузі, це може привести до запровадження 

транскордонного електронного підпису та регіональних рамок для 

транскордонних електронних послуг для бізнесу серед партнерів та ЄС. 

Інтеграція країн Східного партнерства до Спільного авіаційного простору 

(САП) затримується через відсутність консенсусу між Іспанією та 

Великобританією у формулюванні Угоди в частині статті 2 "Визначення" 

параграфу 31 "Територія" що стосується статусу Гібралтару. При цьому Грузія 

підписала САП 2 грудня 2010 р., а Молдова - 26 червня 2012 року і через дану 

проблему вони досі перебувають у процесі ратифікації. 

Київський аналітичний центр "Європа без бар'єрів" запропонував Україні 

зосередитись насамперед на впровадженні технічних частин Угоди про 

авіабудування та лібералізації авіаційного ринку України [245]. Проблему 

Гібралтару можна вирішити, як проблему в рамках Брексіту, але до цього часу 

Україна може працювати над двосторонніми угодами про відкрите небо з 

кожним членом ЄС окремо, залучати недорогі компанії та модернізувати свою 

інфраструктуру аеропорту. 

Після підписання угод про асоціацію,країни Східного партнерства повинні 

запровадити понад 60 регламентів та директив ЄС щодо безпеки, вимог до 

інфраструктури та управління повітряним транспортом. Після цього їхні 

перевізники мали б право користуватися необмеженими комерційними правами 

при здійсненні перевезень між будь-якою точкою в ЄС. 
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Аналізуючи торгівельні відносини між країнами Східного партнерства 

та ЄС, насамперед варто зазначити, що внутрішній ринок Європейського Союзу 

є економічним простором без внутрішніх кордонів, на якому забезпечується 

вільний рух товарів, осіб, послуг і капіталів – або «чотири свободи» ЄС – між 

державами-членами ЄС.  

У 2017 р., ринок ЄС був другим за розміром сукупного ВВП  (17,27 трлн 

дол США), і на душу населення він становить 33,7 тис. дол , у ньому проживає 

500 млн людей, що означає велику купівельну спроможність громадян ЄС. Саме 

це робить його надважливим торгівельним партнером для таких країн, як США, 

Японія та Китай.  

У ЄС діють ринкові відносини, ділова активність населення також на 

досить високому рівні, тут працює більше 21 мільйона малих та середніх 

підприємств. Крім того, Європейською Комісією встановлена низка високих 

норм та вимог до продукції що виходить на Єдиний ринок, які стосуються таких 

питань, як фіто санітарні норми і вплив на навколишнє середовище. 

Як вже описувалося раніше, процес формування спільної торгівельної 

політики ЄС є досить складним. Всі торговельні угоди із третіми сторонами 

узгоджуються між всіма членами ЄС і вони відповідно до власних інтересів, 

вносять туди корективи задля того, щоб такі угоди не завдали школи їхній 

економіці а відповідно і економіці самого Європейського Союзу.  

Тому Європейська політика сусідства не просто передбачає доступ до 

ринку ЄС країн-адресатів політики. Окрім політичних цілей, низка країн-членів 

вбачає у східних сусідах ЄС потенційний ринок збуту та корисних торгівельних 

партнерів, а в окремих випадках конкурентів, незважаючи на слабкий стан 

ринкової трансформації цих країн. Вступ країн СхП до СОТ передбачав 

погодження ними основних ринкових та торгівельних правил, що діють в 

сучасному світі. Тому, як зазначалось, це стало базою створення ЗВТ між ними 

та ЄС. 

Після інтеграції сусідніх країн Центрально-Східної Європи у 2004 р., ЄС 

для більшості країн Східного партнерства переріс від зовсім нового ринку до 
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найбільшого торгівельного партнера у 2017 р. Цей процес наглядно демонструє 

графік зросту експорту й імпорту товарів між ЄС та країнами Східного 

партнерства протягом цього періоду (див. Додаток 5) 

На торгівельний баланс між сторонами впливали також зовнішні фактори, 

найочевиднішим є міжнародна фінансова криза, яка розпочалася в 2008 р., вона 

спровокувала падіння експорту з ЄС в країни Східного партнерства у 2009 р.  на 

35%. Сучасним негативним фактором стала криза зовнішнього боргу країн ЄС та 

погіршення торгівельних відносин із Росією через конфлікт на сході України та 

анексію Кримського півострову, що впливає на стан економік країн СхП. Однак 

за результатами 2017 року торгівельний баланс між країнами СхП та ЄС майже 

вирівнявся.  

При цьому торгівельні відносини країн Східного партнерства із ЄС досить 

різняться між собою. Основними товарами імпорту в 2017 р. ЄС з Азербайджану 

були нафтопродукти (98,1%), при цьому другу позицію займають  овочі (0,8%); 

Білорусі: деревина та вироби з неї (21%), що частково пояснюється мораторієм 

на експорт лісу з України; нафтопродукти а інші вуглеводні (19,7%), залізо та 

сталь (17,5%) та хімікати(12,8%); Вірменії: метал і вироби з нього (47,4%), 

мінерали (30,1%) та текстиль (12,9 %); з Грузії: палива і продукція 

гірничодобувної та хімічної промисловості  (57,8%), агропродукція  (17,8%), 

метали (8,9%); Молдови: агропродукція (25,3%), механіка та техніка (18,3), 

текстиль (15,9%); України: агросектор (35,4%), метали (19,3%) та механіка і 

комплектуючі (11,9%). Тобто, в одних країнах основними товарами торгівлі є 

нафтопродукти в той час, як з країн, що підписали Угоду про асоціацію, 

основними статтями імпорту є продукція агропромислового комплексу та метали 

[286]. 

Однак дія ПВЗВТ, яка почала застосовуватися у 2014 році, коли ЄС 

скасував більшість ввізних мит для українських товарів, у середині 2018 року 

почала виявляти нові тенденції у торгівлі товарами між Україною та ЄС.  Так, 

відповідно до даних Укрстату [32], експорт до ЄС зростає швидше, ніж до інших 

країн світу. За перше півріччя експорт виріс на 19,2% порівняно з 2017 роком, в 
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той час, як експорт в інші країни зріс на 8,3%. У цілому, експорт в ЄС забезпечує 

приблизно 60% приросту загального експорту товарів України у січні-червні 

2018 року, а отже, торгівля з Євросоюзом є фактичним драйвером зростання 

країни, оскільки частка ЄС сягнула 42% від загального обсягу українського 

експорту. 

Як зауважує В. Мовчан, збільшення значущості Євросоюзу відбувається за 

рахунок скорочення частки Росії, експорт до якої у 2018 році відновив падіння 

після тимчасового пожвавлення минулого року [39].  

У 2018 році відбулося зміщення від експорту продукції сільського 

господарства та харчової промисловості в бік інших промислових товарів, 

насамперед виробів з металу, а також машин та обладнання. На думку експерта, 

воно відбулось внаслідок скорочення експорту в ЄС двох ключових товарних 

позицій – кукурудзи та соняшникової олії, яке сталося на тлі нижчого 

минулорічного врожаю, тоді як експорт промислових товарів продовжував 

зростати.  

Так, відповідно до офіційної статистики, експорт різноманітних машин та 

обладнання в ЄС стабільно збільшується. Зокрема, експорт комплектів для 

свічок запалювання у січні-червні 2018 року зріс на 24% та посів друге місце за 

вартістю експорту (7%) після кукурудзи, частка якої становила 8%. Що могло 

стати результатом активних інвестицій у виробництво запасних частин для 

автомобілів, що обслуговує європейський ринок. Як зазначає В. Мовчан «з 

початку 2015 року до першої половини 2018 року в Україні було відкрито 9 

нових заводів із виробництва кабельної продукції, що створило близько 16 тисяч 

нових робочих місць» [39]. Також експерт відзначає, що у першому півріччі 2018 

року на 74% зріс експорт антен або їхніх частин, чайників та кавоварок, експорт 

яких збільшився на 111% протягом року. 

Частка сировини в експорті України значною мірою знизилась. За 

результатами першого півріччя 2018 року, експорт сировини становив лише 26% 

від загального експорту в ЄС, тоді як минулого року в цей період сировина 

складала 29% експорту. На другому місці – напівфабрикати з часткою експорту 
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31% [32].  

Вищевказане спростовує поширену серед євроскептиків думку про те, що 

країни Східного партнерства після підписання ПВЗВТ перетворяться на 

сировинний придаток ЄС та будуть використовуватись як донор дешевої робочої 

сили. 

Звісно, якщо розглядати експорт ЄС у всі шість країн Східного 

партнерства, то це здебільшого будуть готові товари із високою доданою 

вартістю, а саме: автомобілі, комплектуючі та механіка, товари хімічної 

промисловості, продукція агропромислового комплексу та текстиль. Однак, 

такий склад експорту пояснюється низькою конкурентоспроможністю 

вітчизняного виробництва такої продукції в цих країнах. 

Аналізуючи місце країн Східного партнерства серед інших торгівельних 

партнерів ЄС, варто зазначити, що сумарно вони становлять тільки 1,8% всього 

товарообміну ЄС, при цьому 1% займає Україна, що знаходиться на 25 сходинці 

серед торгівельних партнерів ЄС а Вірменія взагалі на 109 місці, не набравши 

навіть 0,1% в загальній торгівлі ЄС. Для порівняння, Росія знаходиться на 4 місці 

із загальною часткою товарообороту ЄС, що становить 6,2 %. 

При цьому ЄС у 2017 р. для більшості країн Східного партнерства став 

основним торгівельним партнером змінивши на цьому місці Росію. Зокрема, ЄС 

знаходячись на першому місці займає 41,6%  товарообміну України; 26,6% 

Грузії; 55,6% товарообігу Молдови; 35,5% Азербайджану і тільки для Білорусі та 

Вірменії ЄС знаходиться на другому місці після Росії, займаючи 25,3% та 24,3% 

відповідно, загального товарообміну держав. Тобто в торгівельних відносинах 

між країнами Східного партнерства та ЄС спостерігається вагома 

асиметричність, оскільки всі шість країн-адресатів ініціативи не займають навіть 

25% товарообміну ЄС із Росією, не говорячи вже про такі основних торгівельних 

партнерів Союзу, як США чи Китай. Але такому стану речей сприяє декілька 

об’єктивних факторів, що в першу чергу залежать від самих країн-адресатів 

Східного партнерства. Зокрема, це невідповідність виробленої продукції нормам 

та стандартам ЄС, її низька додана вартість та конкурентоспроможність на 
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внутрішньому ринку Союзу. Та не менш важлива, спадщина Радянського Союзу, 

яка створила в цих країнах енергоємну промисловість, що працювала на потреби 

самого СРСР, а не на глобальний ринок, тому після його розпаду, підприємства 

цих країн здебільшого орієнтувалися на ринок Росії та інших пострадянських 

країн. 

Як вже зазначалось, поглиблені та всеосяжні зони не обмежується 

усуненням торгових тарифів, вони змінюють економічні підходи тринкові 

правила в цих країнах, в результаті чого вони можуть більш тісно інтегруватися 

з внутрішнім ринком ЄС у відповідних сферах. Тому створення ПВЗВТ вимагає 

внутрішніх реформ в країнах Східного партнерства у сферах, пов'язаних з 

торгівлею, усунення технічних бар'єрів в торгівлі, а також регулювання секторів 

послуг і мереж інфраструктури, транспорту та енергетики. Підписуючи УА, 

Україна, Грузія і Республіка Молдова домовилися здійснювати ці внутрішні 

реформи і поступово адаптуватися до законодавства ЄС, а також міжнародних 

стандартів.  

На думку ДеМіко Паскале із аналітичного центру при Європейському 

Парламенті, «основні питання, які мають обов'язкову юридичну силу тарифні і 

нетарифні бар'єри, послуги, державні закупівлі, права інтелектуальної власності 

та політика в області конкуренції, в той час як політика навколишнього 

середовища, транспорту, закону про акціонерні товариства, про захист прав 

споживачів і ринку праці є тільки на рівні співробітництва. Незважаючи на 

спільні історичні корені України, Республіки Молдова та Грузії, положення, 

включені в угоди відрізняються достатньо, щоб гарантувати, що уразливість по 

відношенню до кожної з економік, в ЄС беруться до уваги» [125]. В Україні та 

Грузії ПВЗВТ, - це четвертий розділ Угоди про асоціацію в Молдові п’ятий. 

Розділ має назву «Торгівля і питання пов'язані з торгівлею» і становить близько 

2/3 від усього обсягу основної (без додатків і протоколів) частини Угоди про 

асоціацію між Україною та ЄС. 

Беручи за основу для оцінки ПВЗВТ з Україною, варто нагадати, що вона 

є найбільшою серед Угод про асоціацію і через комплексну програму адаптації 
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регуляторних норм країни у сферах, пов'язаних з торгівлею, до відповідних 

стандартів ЄС та розтягує повне виконання регуляторних вимог на 10 років. 

Таким чином поглиблена та всеохоплююча ЗВТ має забезпечити поступову 

інтеграцію економіки України до внутрішнього ринку ЄС. 

Як зазначають у підготовлених Представництвом ЄС та КМУ 

інформаційних матеріалах щодо ПВЗВТ. Насамперед йдеться про зменшення чи 

скасування мит на імпорт та експорт. Переважну більшість їх було скасовано 

відразу після набуття Угодою чинності у січні 2016 року. «Загалом, Україна та 

ЄС скасують імпортні мита на близько 97% та 96,3% тарифних ліній відповідно. 

Для промислових товарів лібералізація означатиме негайне скасування діючих 

увізних мит на більшість товарів (82,6% – Україна та 91,8% – ЄС). Для решти 

встановлено перехідні періоди, а для легкових автомобілів та одягу, який був у 

використанні, передбачено застосування спеціальних захисних механізмів. Для 

сільськогосподарської продукції з моменту тимчасового застосування Угоди з 

боку ЄС та її ратифікації Україною мита буде скасовано на 35,2% тарифних ліній 

Україною та 83,1% – Євросоюзом. Що стосується решти товарів, то по 52% 

тарифних ліній Україна запроваджує перехідні періоди тривалістю від 1 до 7 

років, на 9,8% – часткову лібералізацію та на 3,0% – безмитні тарифні квоти. Це 

означає, що для особливо чутливих секторів поглиблена та всеохоплююча зона 

вільної торгівлі дає українським виробникам більше часу для адаптації до 

конкурентнішого середовища, водночас надаючи споживачам більший вибір 

продуктів за нижчими цінами. Своєю чергою, Європейський Союз встановлює 

перехідні періоди на 2,0% тарифних ліній (тривалістю 3 та 7 років), а по найбільш 

чутливих товарах (14,9%) запропоновано доступ в рамках безмитних тарифних 

квот. Їх надано Україні по зернових, м’ясу свинини, яловичини та птиці, а також 

по деяких інших продуктах» [17]. 

У 2015 р., більша частина квот на експорт до ЄС сільскогосподарської 

продукції, які Україна отримала в рамках режиму вільної торгівлі, залишилася 

не заповненою. При цьому, вже на початку травня 2015 року (тобто за 5 місяців) 

українські експортери вичерпали квоти на мед, соки, ячмінну крупу і борошно, 
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зерна злаків. За більшістю товарних груп у 2015 р. квоти виявилися 

невичерпаними, а за деякими експорт і зовсім не почався: це свинина, телятина, 

сигарети, молочна продукція (ЄС дозволив її експорт тільки з початку 2016 

року), яйця, баранина та гриби [69].  

У 2016 р., як повідомляють у прес-службі Продовольчої та 

сільськогосподарської організації ООН (FAO) «Станом на початок червня, 

українські експортери використали 85% усіх квот на поставки 

сільськогосподарських товарів до Європи. Якщо квоти на кукурудзу і продукти 

з неї було повністю вичерпано вже в січні, то в травні 2016 року Україна 

використала 99,7% усіх квот на поставки пшениці й продуктів з неї. Українські 

експортери свинини одержали ліцензії лише на поставки 1,1 тис. тонн м'яса з 

дозволених до безмитного ввезення 20 тис. тонн, тобто поставили всього 5% від 

квоти. В цілому ж, станом на 30 травня Україна одержала ліцензії на поставки 

1,36 млн тонн сільськогосподарської продукції, що становило 85% від усіх 

виділених квот» [67]. 

У вересні 2016 року за пропозицією Європейської Комісії, були збільшені 

квоти на експорт низки сільськогосподарських і промислових товарів з України, 

а саме: зерна, помідорів, меду, добрив, електрообладнання та металопродукції 

[243]. У документі запропоновано експортувати в ЄС на кращих умовах ячмінь 

(350 тис. тонн на рік), пшеницю (100 тис. тонн на рік), кукурудзу (650 тис. тонн 

на рік), овес (4 тис. тонн на рік) та інші зернові. Пропозиція також передбачає 

збільшення на 50% безмитного експорту в ЄС помідорів, підданих обробці (5 

тис. тонн на рік). Крім того, розширюються квоти на експорт українського 

натурального меду (3 тис. тонн на рік), а також товарів промислової галузі, 

зокрема добрив, взуття, електрообладнання та металопродукції. 

Загалом, на сьогодні рано оцінювати економічний ефект в Грузії, Молдові 

та Україні від початку застосування ПВЗВТ із ЄС, оскільки в Грузії і Молдові 

вона почала діяти тільки із липня 2016 року. Декілька науковців з України [134], 

Грузії [133] та Молдови в рамках програми сусідства Європейського центру 

політичних досліджень, розробили три публікації, щодо суті та можливостей 
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угод про асоціацію та ПВЗВТ цих країн із ЄС. В них обґрунтовується, що, 

незважаючи на короткострокові проблеми в економічному рості через 

ускладнення відносин із Росією, ПВЗВТ із ЄС будуть мати довгострокові та 

стійкі позитивні результати для економік цих країн. 

Однак, через різке падіння товарообігу із Російською Федерацією та 

іншими країнами пострадянського простору інші науковці переосмислюють 

правильність того, що ЄС не дав можливості співпрацювати країнам Східного 

партнерства із Євразійським Економічним Співтовариством (ЄврАзЕС). 

Торгівельні відносини країн Східного партнерства з Росією, особливо тих, 

які підписали ПВЗВТ із ЄС, ще до підписання Угоди стали доволі напруженими. 

Росія перед Вільнюським Самітом Східного партнерства у 2013 р., намагалася 

переконати ці країни вступити до Митного Союзу. Однак, якщо Угода про ЗВТ 

рамках СНД 2012 року в ЄС була сприйнята, як така, що не суперечить ПВЗВТ 

із ЄС, то приєднання до Митного Союзу цих країн в Європейській комісії 

оцінювали, як несумісну із Угодою про асоціацію [16]. З 2014 року, після 

Євромайдану, Росія почала вводити односторонні торгівельні обмеження на 

торгівлю із цими країнами. Так, з червня 2014 року, Росія перестала постачати 

природний газ Україні, що тривало до кінця листопада 2014 року, а також ввела 

низку обмежень щодо агропромислової продукції. З 2016 року, одночасно із 

початком дії ПВЗВТ, Росія рішенням Кабінету Міністрів РФ, застосовує 

торгівельне ембарго проти України та запроваджує проти неї санкції, що були 

відповіддю на торгівельні та економічні санкції ЄС коли Росія анексувала АРК 

України. Натомість Україна у відповідь Постановою Кабінету Міністрів від 30 

грудня 2015 року, також ввела торгівельне ембарго на низку товарів Російської 

Федерації [49]. 

Після початку діалогу щодо ПВЗВТ з’явилася значна кількість досліджень 

щодо найоптимальніших економічних моделей торгівельної співпраці для країн 

Східного партнерства [217]. 

Наприклад, у дослідженні, зробленому у політичному управлінні 

Генеральної дирекції з питань зовнішньої політики ЄК у 2015 р. [125]  виділяють 
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наступні короткострокові негативні фактори від запровадження ПВЗВТ: 

– збільшення внутрішньої конкуренції завдяки усуненню тарифних і 

нетарифних бар'єрів з подальшим перерозподілом факторів виробництва; 

– витрати щодо запобігання змін клімату, пов'язані з ПВЗВТ, насамперед для 

реалізації активної політики на ринку праці, які будуть необхідні для 

пом'якшення ефектів, пов'язаних з перерозподілом трудових ресурсів у 

процесі структурної перебудови економіки;  

– збільшення затрат, оскільки стандарти ЄС, як правило, більш жорсткі, так 

що їх дотримання вимагатиме більше зусиль і витрат. Це стосується як 

санітарних та фітосанітарних стандартів, так і таких «соціальних» 

стандартів, як професійні вимоги з безпеки, екологічні стандарти і 

соціальне забезпечення;  

– витрати, пов'язані з безпосередніми правовими і адміністративними 

коригуваннями (створення незалежних регулюючих органів, 

впровадження нових, можливо, технологічно більш просунутих процедур 

і т.д.) [125]. 

Натомість у спільному дослідженні Німецької Консультативної групи й 

Інституту економічних досліджень та політичних консультацій, зробленому в 

2011 р., В.Мовчан та Р. Гючі, моделюючи сценарії створення ЗВТ між ЄС і 

Україною за допомогою прикладної моделі загальної рівноваги, показують 

приріст добробуту в країні. У разі обнулення ставок ввізних мит між Україною 

та ЄС загальний добробут України збільшиться на 1,3% в середньостроковій 

перспективі при інших рівних умовах (ceteris paribus) і на 4,6% в довгостроковій 

перспективі після реалізації простої угоди про вільну торгівлю, і зростання на 

4,3% в короткостроковій перспективі і 11,8% в довгостроковій перспективі, після 

запуску ПВЗВТ. З іншого боку, у разі приєднання до Євразійського Союзу 

Україна втратить 0,5% ВВП в короткостроковій перспективі і 3,7% у 

середньостроковій перспективі. Ця модель враховує несумісність між ЄврАзЕС 

і ПВЗВТ, і передбачає, що, якщо Україна інтегрується до ЄврАзЕС, вона була б 

змушена підняти зовнішні тарифи з ЄС, створюючи таким чином переорієнтацію 
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торгівлі. Що також вимагало б компенсації для інших членів СОТ [216]. 

Щодо Молдови, у дослідженні Німецької економічної групи 2012 року, 

передбачається досить скромне загальне збільшення імпорту з країн ЄС в розмірі 

2,2%. Проте, збільшення особливо вплине на чутливі сектори, такі, як цукор, 

м'ясо, текстиль, а також фруктів і овочів. Географічна структура імпорту 

килимів, стратегічного сектора для Республіки Молдова, ймовірно, збільшиться 

на 22%, а імпорт цукру на 13% [247, c.3]. Різке збільшення імпорту може 

створити проблеми, де промисловість є основним фактором в економіці 

Молдови. Адаптаційні витрати можуть призвести до збільшення безробіття, в 

основному у секторах шкіряних та текстильних виробів і цегли.  

Однак, у дослідженні не враховано ембарго РФ після запуску ПВЗВТ 

України із ЄС, а також, судячи із загального падіння ВВП України після 

Євромайдану, зростання на 4,3 % в короткостроковій перспективі означатиме, 

що Україна тільки наздоганятиме докризові показники. 

У подібному дослідженні 2012 року в прогнозі щодо Молдови та Грузії 

передбачається, що економіка Молдови від реалізації Угоди про асоціацію 

зросте в межах від 5,4% [288, c.128] до 6,4% [247] ВВП в довгостроковій 

перспективі, тоді як в разі приєднання до ЄврАзЕС, Республіка Молдова 

втратить 9,7% від ВВП. Стосовно Грузії, ПВЗВТ із ЄС повинне сприяти 

збільшенню національного доходу на 292 млн євро в довгостроковій 

перспективі, що дорівнює  росту ВВП на 4,3 %. Грузія також відчуватиме інші 

позитивні зміни на макрорівні. Експорт, за оцінками, збільшиться на 12,4 % в 

довгостроковій перспективі, а імпорт, збільшиться на 7,5 %, що передбачає 

поліпшення торгового балансу. Крім того, заробітна плата, як очікується, 

збільшиться на 3,6 %. У поєднанні з очікуваним зниженням цін на споживчі 

товари (-0,6 %) це означає, що середній дохід зростатиме [288]. 

Проте рівень інфляції у країнах, що підписали Угоду про асоціацію досить 

сильно змінився. Так, відповідно до даних Світового банку [178] інфляція у 

Грузії у 2016 р. становила 2,1%, а Молдови 6,3%, натомість в Україні через кризу 

інфляція становила 13,8%. 
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Досить цікавими є результати дослідження Ecorys та CASE щодо 

ймовірного ефекту від ПВЗВТ із ЄС для Вірменії, які було опубліковано в кінці 

вересня 2013 року [287]. Тобто в той самий період, коли Вірменія відмовилася 

від підписання Угоди про асоціацію. В дослідженні зазначається, що «і Вірменія, 

і ЄС, як очікується, отримають вигоду від ПВЗВТ: в довгостроковій перспективі 

приріст доходів оцінюється в 74 млн євро для ЄС і навіть майже в два рази більше 

для Вірменії близько 146 млн євро приросту національного доходу. З огляду на 

розміри економіки, вигоди для ЄС досить незначні в процентному вираженні, в 

той час як для Вірменії, передбачається збільшення ВВП на 2,3 %»[3, c.14]. 

Вплив ПВЗВТ на торгівлю передбачається значним, зі збільшенням на 15,2 % 

експорту і 8,2 % імпорту Вірменії в довгостроковій перспективі, що призведе до 

поліпшення торгового балансу Вірменії в відносному вираженні. Заробітна 

плата, як очікується, збільшиться з 2,6 %, тоді як споживчі ціни трохи 

знижуються, що призведе до вельми істотного збільшення наявного доходу. Для 

ЄС вплив на торгівлю, зарплати і ціни передбачаються незначні. Натомість, 

експерти Євразійського банку розвитку зазначають, що «чисельний аналіз 

ефектів наслідків приєднання Вірменії до Митного Союзу показав, що в процесі 

інтеграції додаткове зростання ВВП Вірменії складе близько 4%» [3, c.6]. 

Вищенаведене порівняння тільки підтверджує тезу, що в короткостроковій 

перспективі у низці показників приєднання країн Східного партнерства до 

Євразійського Союзу було більш привабливим, аніж Європейського Союзу. 

Однак, оцінюючи наведені аргументи експертів Євразійського банку розвитку, 

можна зауважити, що ці короткострокові позитивні ефекти пов’язані зі 

збільшенням залежності економік цих країн від Російської Федерації. Наведені 

приклади інвестиційних та інфраструктурних проектів, безумовно, позитивні, 

але вони, як і здешевлення природного газу для Вірменії, ніяк не сприяють 

диверсифікації її економічних і торговельних партнерів.  

Очевидно, що падіння торгівельних відносин трьох країн Східного 

партнерства із Росією через підписання ПВЗВТ, узалежнить їх від торгівельних 

відносин із ЄС. Однак це швидше є результатом рішення Російської Федерації 
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ввести проти них торгівельне ембарго і аж ніяк не вибір цих країн. 

На жаль, у сучасних політичних умовах дана співпраця між ЄС та 

Євразійським Союзом не видається можливою. Оскільки, Росія в Євразійському 

Союзі має занадто багато впливу, що неспівмірно із впливом найбільшої 

економіки Європи (Німеччини) в структурах ЄС. Прикладом цього є 

односторонні санкції РФ у відповідь на санкції ЄС після анексії Кримського 

півострова України. Ці дії не підтримувалися партнерами Росії по Євразійському 

Союзу, але мають ефект на всі держави-члени ЄврАзЕС. Це відображає більш 

правдиві наміри Росії у створенні інтеграційних процесів на території 

пострадянського простору – відновлення впливу Москви на всі можливі країни 

колишнього СРСР. 

 

3.2. Економічна допомога країнам Східного партнерства 

Зовнішня допомога є інструментом здійснення зовнішньої політики ЄС, 

який передбачає широкий спектр інструментів, від безповоротної та 

безкоштовної передачі фінансових та інших ресурсів від донора до держави-

реципієнта для підтримки її сталого розвитку та процвітання до 

низьковідсоткових кредитів на окремі проекти в країнах-партнерах.  

ЄС дуже активно використовує ці інструменти у своїй зовнішній політиці, 

у тому числі і для реалізації програми Східного партнерства. На думку 

М. Корюкалова, «Східне партнерство прямо не передбачає запровадження та 

використання спеціальних інструментів зовнішньої допомоги» [31], тому ЄС 

використовує Європейський інструмент сусідства та партнерства (ЄІСП), а після 

2014 року Європейський інструмент сусідства, за яким ЄС надає допомогу 

країнам у рамках Європейської політики сусідства.  

Однак, хоч ЄС був найбільшим грантодавцем України, за даними 

дослідження Центру соціальних та маркетингових досліджень «Социс» на 

замовлення телеканалу 1+1, 36% українців нічого не знають про допомогу ЄС 

Україні [51]. Близько третини опитаних вважають, що ЄС надає допомогу 

Україні у сфері боротьби з корупцією, близько 22% – у сфері оборони та безпеки, 
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на третій позиції – реформи державного управління (19.3%). При цьому більше 

третини респондентів нічого не знають про допомогу ЄС Україні. Тим не менше, 

в Україні та інших країнах Східного партнерства, досить активно діють 

різноманітні грантові та програмні вливання з боку ЄС, у тому числі  

макрофінансова допомога, інфраструктурне кредитування та гуманітарна 

допомога на регіональному рівні.   

Допомога ЄС надається відповідно до міжнародних угод і міжнародних 

конвенцій, сторонами яких є ЄС, держави-члени та партнерські країни, а також з 

урахуванням загальних принципів міжнародного права.Передовсім, вона 

регулюється Регламентом (ЄС) №232/2014 Європейського Парламенту і Ради ЄС 

від 11 березня 2014 року, що встановлює загальні положення щодо 

Європейського інструменту сусідства, який став продовженням ЄІСП, як 

фінансового інструменту для «надання допомоги з метою розвитку зони 

процвітання та добросусідства» за участю ЄС і партнерських країн 

(Азербайджан, Алжир, Білорусь, Вірменія, Грузія, Єгипет, Ізраїль, Йорданія, 

Ліван, Лівія, Марокко, Молдова, Палестинська влада Західного Берега і Сектора 

Газа, Російська Федерація, Сирія, Туніс, Україна) [251]. 

Як зазначили у моніторинговому звіті діяльності ЄІСП в Україні за 2009 

рік «Створення та діяльність ЄІСП було свідченням посилення уваги ЄС до 

поліпшення урядування в регіоні. А це потребує затвердження політичної 

стратегії, націленої на підтримку пріоритетів внутрішнього розвитку країн-

партнерів і посилення національної відповідальності у сфері фінансового й 

технічного співробітництва [58]. 

Також, ЄІС, як і ЄІСП містять низку інструментів, а саме: Twinning, TAIEX 

і SIGMA, які раніше були доступними тільки для країн-кандидатів на приєднання 

до Союзу. Він також містить інші інструменти, покликані підтримувати й 

винагороджувати сумлінне урядування, а також посилювати відповідальність 

національних органів влади за управління коштами ЄС. Ці інструменти містять 

бюджетну підтримку, в рамках якої кошти ЄС перераховують безпосередньо, і 

державний бюджет країни-партнера – на підтримку реформ у певних секторах, у 
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той час як Механізм сприяння реформам у сфері управління (Governance Facility) 

«покликаний надавати додаткове фінансування тим країнам-партнерам, які 

досягли найбільших успіхів у вдосконаленні управління» [58, c.6]. 

Найбільший обсяг фінансування серед країн Східного партнерства в 

рамках попереднього інструменту ЄІСП мали Україна (1005,6 млн євро), 

Молдова (560,9 млн євро) та Грузія (452,1 млн євро), за ними йдуть Вірменія 

(281,5 млн євро), Азербайджан (143,5 млн євро) та Білорусь із найменшим 

об’ємом допомоги (94,2 млн євро) (див. Додаток 4). Така нерівномірність, як вже 

зазначалось, пояснюється насамперед бажанням цих країн взаємодіяти у рамках 

інструменту, що відображено у змістовній частині та кількості завдань у кожній 

окремій програмі. 

Невдовзі у рамках міжрегіональної співпраці було створено 

Інвестиційний фонд сусідства (Neighbourhood Investment Facility, NIF), який 

базувався на більш ранньому досвіді використання грантових  коштів для 

залучення кредитів від Європейського інвестиційного банку (далі ЄІБ) та інших 

7 фінансових інституцій, що сприяють розвитку в регіоні. Насамперед це Євро-

середземноморський фонд для інвестицій і партнерства (FEMIP), що був 

створений ще в 2002 р. з метою збільшення  об’ємів кредитування ЄІБ та їх 

ефективності  в економіки середземноморських партнерів. На підтримку FEMIP  

Проаналізувавши звіти про діяльність NIF за період з 2008-2012 роки [220] 

та фінансовий звіт за 2014 рік [222], можна зазачити, що за вказаний період NIF 

визнав, що пріоритетами його діяльності стали енергетичний та транспортний 

сектори проекти, а також підтримка приватного підприємництва. Що було 

мотивовано інтеграцією України, Молдови та Грузії до Енергетичного 

співтовариства. У подальшому NIF було інтегровано до Європейського фонду 

сталого розвитку. 

Як вже зазначалось, у 2014 р. Європейський інструмент сусідства та 

партнерства був замінений Європейським інструментом сусідства (ЄІС), який 

став продовженням ЄІСП з деякими поправками і покращеним механізмом 

управління фінансовими ресурсами. Відповідний вплив на процес прийняття 



155 
 

рішень і складання самого документа мали також восьмі Чергові 

загальноєвропейські вибори до Європарламенту в 2014 р. та прихід до влади в 

ЄС нового складу Єврокомісії із Президентом Жан-Клодом Юнкером та 

Європейської Ради Дональдом Туском, який був прихильником ширшої 

інтеграції країн Східного партнерства. 

Загальний бюджет ЄІС на 2014-2020 роки становить 15,4 млрд. євро на всі 

країни, що охоплює ЄПС. Для порівняння – бюджет ЄІСП становив 11,2 млрд. 

євро, що на 4,2 млрд. менше ЄІС. При тому, що раніше запропонований [279] 

бюджет ЄІС на 2014-2020 роки мав становити ще більшу суму, а саме 18,2 млрд. 

євро.  

Якщо розглядати окремо країни Східного партнерства то Рамкова 

програма підтримки Азербайджану  передбачає фінансування на суму до 169 млн 

євро до 2020 року [ 269]; Білорусі [238] 158 млн євро до 2020 року; Вірменії 308 

млн євро Грузії 746 млн євро до 2020 року [240]. Аналогічний бюджет підтримки 

був виділений для Молдови [239]. Щодо України, то у зв’язку із Революцією 

2013-2014 років, зміщенням режиму Президента Віктора Януковича, анексією 

Кримського півострова Російською Федерацією та початком конфлікту на Сході 

України економіка країни опинилася у катастрофічній ситуації. 

У зв’язку з цим у березні 2014 року Європейська Комісія виступає із 

пропозицією про надання Україні спеціального пакету підтримки, який 

передбачає допомогу в загальній сумі більше 11 млрд. євро від провідних 

європейських та світових фінансових інституцій [271]. 

Ключові елементи пакета: 

- 3 млрд. євро з бюджету ЄС в найближчі роки, з них  1,6 млрд. євро 

кредитів  макрофінансової допомоги і грантового пакета допомоги 1,4 млрд. 

євро; 

- до 8 млрд. євро кредитів від Європейського інвестиційного банку та 

Європейського банку реконструкції та розвитку; 

- потенціал до 3,5 млрд. євро позикових коштів через Інвестиційний фонд 

сусідства; 
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- налаштування координаційної донорської платформи; 

- тимчасове застосування ПВЗВТ, коли Угода про асоціацію буде 

підписана і, в разі необхідності, автономний попередній розподіл торгових 

заходів; 

- організація Інвестиційного Форуму / Спеціальної групи високого рівня; 

- модернізація газотранспортної системи України і робота над реверсним 

постачанням природного газу, зокрема через Словаччину; 

- прискорення лібералізації візового режиму; Пропозиція про партнерство 

щодо мобільності; 

- технічна допомога по декількох напрямках, від конституційної до судової 

реформи та підготовки до виборів. 

У рамках ЄІС програма підтримки України передбачає фінансування на 

суму близько 1,5 млрд. євро на період до 2020 року [271]. Щодо регіональної 

співпраці, ЄІС виділяє до 2020 року на країни Східного сусідства 906 млн євро 

[156]. При цьому стратегічними цілями в Східному партнерстві інструмент 

виділяє підтримку процесу політичної асоціації, сприянні економічній інтеграції 

і секторальній співпраці та підвищенню ролі громадянського суспільства. 

Крім того, програма зберігає підтримку Північного Виміру, який є 

спільною політикою між ЄС, Росією, Норвегією та Ісландією, яка забезпечує 

добре функціонуючі рамки орієнтованого на результати регіонального 

співробітництва (захист навколишнього середовища, транспорту і логістики, 

охорони здоров'я, культури, академічного співробітництва). Ця політика також 

відіграє певну роль в здійсненні Стратегії щодо Балтійського моря і арктичної 

політики ЄС. А також Чорноморської синергії, що є ініціативою регіонального 

співробітництва розпочатої ЄС в 2007 р. та схвалений ЄС і міністрами 

закордонних справ країн-партнерів у Києві в 2008 р., та має на меті об'єднати 

різні елементи політики ЄС (навколишнє середовище, морська політика, 

енергетика, транспорт) і зміцнити співпрацю між країнами, які мають вихід до 

Чорного моря. 
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Варто зауважити, що кожна програма підтримки має свій мінімальний і 

максимальний об’єми фінансування. І на даному графіку (Див. додаток 6) 

зображені максимально доступні кошти в рамках ЄІС на кожну з програм, 

враховуючи, що точні суми максимально-доступного фінансування не відомі для 

Палестини, Сирії, Тунісу та Ізраїлю. 

Наразі, проаналізувавши результати діяльності ЄІС в СхП, можна зробити 

декілька висновків. На відміну від ЄІСП, в ЄІС наявна загальна узгодженість 

допомоги, і, як правило, програми ЄІС в кожній з країн не суперечать одна одній. 

Принцип диференціації доводить свою реалістичність та прагматичність, 

оскільки виходить з бажання самих країн-партнерів реалізовувати окремі 

проекти ЄІС. Однак механізм стимулювання, поваги до цінностей демократії і 

прав людини є доволі малоефективним та обмеженим. ЄІС покращився з точки 

зору гнучкості, проте він виявився неспроможним реагувати на проблеми, з 

якими ЄС стикається у сусідстві після початку агресії РФ в Україні, зокрема, 

запобігання гуманітарних криз. При цьому фінансові потреби країн СхП 

набагато вищі, ніж ресурси, надані ЄІС.  

Тому допомога, яка виділялась ЄС для країн ЄПС, в тому числі Східного 

партнерства, в рамках ЄІСП та ЄІС є не єдиним фінансовим інструментом, що 

задіяний в цих країнах. Найбільша частка грошей від ЄС виділяється за 

допомогою інструменту макрофінансової допомоги та через фінансові інституції 

типу ЄБРР і ЄІБ. 

Макрофінансова допомога (МФД) є однією з форм фінансової допомоги 

ЄС країнам-партнерам, які переживають кризу платіжного балансу. Вона має 

форму середньо та довгострокових кредитів або грантів чи їх комбінації, і 

доступний тільки для країн, які користуються перевагами від програм 

кредитування Міжнародного валютного фонду (МВФ). 

У перші роки після створення цього інструменту в 1990 р., фінансування 

МФД було значнішим порівняно з тими програмами, що надаються 

міжнародними фінансовими інститутами. Насамперед тому, що ЄС відігравав 

ключову роль в якості основного постачальника фінансової підтримки і 
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двосторонньої допомоги країнам Центральної та Східної Європи. Обсяги МФД 

досягли свого піку в перші роки після початку переходу країн Центральної і 

Східної Європи до ринкової економіки, але почали падати, коли інші міжнародні 

фінансові інститути збільшили свій внесок [275]. 

Серед країн Східного партнерства найбільшу і безпрецедентну МФД, 

Європейський союз надає Україні. Починаючи з 1991-1998 років у формі 

кредитів було надано 565 млн євро МФД [152]. У 2002 та 2006 рр. були прийняті 

рішення про надання 110 та 500 млн євро МФД Україні, щоб сприяти в 

проведенні економічних реформ в країні та допомогти у вирішенні проблем, які 

пов’язані із зовнішніми фінансовими труднощами. Саме на основі цих рішень і 

меморандуму порозуміння між Україною та ЄС, у 2014-2015 рр., був наданий 

перший пакет МФД у розмірі 610 млн євро. Пакет було надано трьома траншами. 

Перший,100 млн євро, виділили в травні 2014 року, другий в розмірі 260 млн євро 

надали в листопаді 2014 року і третій 250 млн євро в квітні 2015 року [182]. 

У світлі політичних подій, які відбулися на початку 2014 року і гострої 

кризи платіжного балансу, що досі переживається Україною, Комісія 

запропонувала 19 березня 2014 року другий пакет МФД до 1 млрд. євро. Ця 

пропозиція супроводжувалася докладної оцінки економічних проблем, що 

стоять перед Україною, і цілей ЄС, які повинні бути досягнутими за допомогою 

операції МФД. Вона була затверджена на основі рішення, прийнятого Радою ЄС 

14 квітня 2014 року. Виплата пакета відбулася у два транші в розмірі 500 млн 

євро кожен, які були надані в червні і грудні 2014 року [182]. 

Однак, зіткнувшись з глибоким економічним спадом через тривалий 

збройний конфлікт на сході країни, Україна в кінці 2014 року попросила надати 

додаткову фінансову допомогу з боку ЄС та інших міжнародних партнерів . Тому 

8 січня 2015 року Комісія надає свою пропозицію по третій програмі МФД для 

України розміром до 1,8 млрд. євро, з тим щоб полегшити значні потреби в 

зовнішньому фінансуванні країни і підтримати амбітну програму реформ влади, 

яка прийшла після подій Революції гідності. Європейський парламент і Рада 

офіційно прийняли рішення по третій програмі МФД для України 15 квітня 2015 
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року. 22 травня 2015 року Україна і ЄС спільно підписали Меморандум про 

взаєморозуміння, в якому визначена програма політичних дій для роботи МФД. 

Ця програма значною мірою ґрунтується на програмі реформ, які повинні 

проводитися українською владою, і стсуються широкого спектру областей, в 

тому числі – управління державними фінансами, прозорості державних коштів, 

реформи енергетичного сектора, системи соціального захисту, бізнес-

середовища та фінансового сектора. Меморандум про взаєморозуміння, 

пов'язаний з третім пакетом МФД був ратифікований Верховною Радою України 

18 червня 2015 року. 22 липня 2015 року Європейська комісія виділила перший 

транш в розмірі 600 млн євро в рамках нової програми макрофінансової 

допомоги [182]. 

Згідно з Меморандумом про взаєморозуміння [18], для отримання другого 

траншу Україна зобов’язувалася виконати декілька реформ у вищезазначених 

галузях (15 пунктів). Зокрема, для прикладу, вона заснувала Національне 

антикорупційне бюро, спеціалізовану прокуратуру у антикорупційних справах 

та Національне агентство по запобіганню корупції. 

Однак, із серпня 2016 року затягувався повноцінний запуск системи 

електронного декларування доходів та виконання пункту 9 Меморандуму, Тому 

другий транш (також 600 мільйонів євро) було виплачений 4 квітня 2017 року 

після прийняття Закону України «Про регулятора ринку електроенергії», який 

відповідає вимогам законодавства Енергетичного Співтовариства та наділятиме 

НКРЕКП суттєвими адміністративними повноваженнями.  

У даному випадку Меморандум став для ЄС хорошим інструментом 

впливу на владу в Україні стосовно питання впровадження економічних реформ, 

які наближують Україну до законодавства Європейського союзу та роблять її 

більш демократичною та відкритою. 

Третій транш у розмірі 600 мільйонів євро мав би бути виплачений Україні 

в січні 2018 року, але через неповне виконання вимог ( 17 із 21 завдань), у тому 

числі два, пов'язаних з боротьбою проти корупції, не були впроваджені до 

моменту закінчення терміну. 
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Після запиту української влади на додаткову програму МФД, щоб покрити 

потреби України в зовнішньому фінансуванні, 9 березня 2018 року ЄК прийняла 

пропозицію щодо четвертої програми МФД для України на суму до 1 млрд євро. 

Ця нова програма спрямована на підтримку економічної стабілізації та 

прискорення реформ у країні [242]. Варто задзначити, що для збереження 

фінансової стабільності в Україні, ЄС пішов на значні поступки при цьому зняв 

декілька вимог, що раніше стояли перед Україною для доступу до МФД. Серед 

них – відміна мораторію на експорт лісу-кругляка, який суперечить Угоді про 

асоціацію. 

Загалом, з моменту початку кризи на початку 2014 року Європейська 

комісія мобілізувала 3,4 млрд. євро в якості макрофінансової допомоги. Це являє 

собою найбільшу кількість коли-небудь наданої МФД ЄС третім країнам в такий 

короткий проміжок часу. І якщо врахувати суму, яка повинна бути виплачена із 

третім та четвертим пакетом, то загальний обсяг МФД ЄС Україні з часу 

проголошення її незалежності становитиме близько 5 млрд. євро. 

Європейський союз також використовуючи МФД надає підтримку 

економічним реформам у Грузії. У липні 1998 року Грузія оплатила решту суми 

своєї заборгованості перед ЄС (131 млн євро). Згодом вона отримала пакет 

допомоги (1998-2004), що складався з кредиту в розмірі 110 млн євро і гранту в 

сумі 65 мільйонів євро. У січні 2006 року Рада ЄС прийняла рішення зробити 

доступним новий пакет макрофінансової допомоги у вигляді гранту на суму 33,5 

млн євро. Мета цієї допомоги полягала в підтримці економічних реформ і 

стійкості перед борговим навантаженням. Ця допомога була доповненням до 

коштів, які надавалися Грузії іншими міжнародними фінансовими установами та 

двосторонніми угодами задля підтримки економічної стабілізації та програми 

реформування країни [154]. 

Після офіційного запиту з боку Грузії в травні 2010 року Європейська 

комісія запропонувала 13 січня 2011 року надати Грузії 46 мільйонів євро МФД 

у вигляді фінансової допомоги для країн-партнерів, що зазнають кризи 



161 
 

платіжного балансу. Ця пропозиція супроводжувалося детальною оцінкою 

реальних потреб економіки Грузії [155]. 

Офіційне затвердження пропозиції Європейської комісії було затримано на 

період більше двох років через процедурні розбіжності між Радою ЄС та 

Європейським парламентом. Компромісна домовленість була досягнута в травні 

2013 року, а також рішення про надання допомоги було прийнято 12 серпня 2013 

року [122]. Проте кошти із фонду МФД не могли бути виділені через те, що 

Грузія не вийшла з попередньої програми кредитування Міжнародного 

валютного фону, що є попередньою умовою для надання МФД [181]. 

Коли Грузія домовилися про нову програму з МВФ у липні 2014 року, 

Комісія знову продовжила переговори про надання допомоги. Документи, 

пов'язані із наданням МФД, в тому числі Меморандум про взаєморозуміння, 

який встановлює програму політичних реформ для виплати коштів МФД, були 

підписані, і ратифікована парламентом Грузії в грудні 2014 року. Грант, як 

частину першого траншу МФД (13 млн євро), було виділено Грузії в січні 2015 

року, в той час, як кредитна частина першого траншу (10 млн євро) була виділена 

21 квітня 2015 року [181].  

Прийняття рішення про виділення другого траншу МФД (23 млн євро) 

було заплановано на літо 2015 року, але воно було відкладено у зв'язку з 

відстрочкою другого перегляду програми МВФ [181], а саме: реформи в галузі 

управління публічними фінансами, соціального захисту, фінансового сектору та 

торгівлі і конкуренції [207]. 29 вересня 2017 року Європейська комісія 

запропонувала Грузії нову програму МФД, яка становить 45 мільйонів євро. Від 

загальної суми до 10 млн євро буде надано у вигляді грантів та 35 млн євро в 

кредитах. 

Загалом починаючи із 1991 року і враховуючи гранди та повну суму МФД, 

яка буде виплачена згідно з рішенням про третю програму, Грузія в рамках 

макрофінансової допомоги отримала від ЄС 431,5 млн євро, що порівнюючи із 

допомогою наданою Україні є досить незначною сумою. 
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Перший грант у розмірі 15 млн євро макрофінансової допомоги було 

виділено Молдові в 2002 р., він повинен був доповнити заплановані програми 

МВФ і Світового банку. Проте, не був виплачений через призупинення програми 

МВФ.  

У 2007 р. було підписано Меморандум про взаєморозуміння між ЄС та 

Молдовою щодо надання МФД у вигляді гранту в розмірі 45 млн євро. Уряд 

Молдови взяв на себе зобов’язання, стосовно впровадження реформ у галузях 

фінансового управління програмами соціальної допомоги, державного 

внутрішнього фінансового контролю та державних закупівель [212]. 

Молдавська економіка сильно постраждала від світової фінансової кризи в 

2008-2009 рр., в результаті якої знизився дохід, погіршилося фінансове 

становище держави і зросла потреба в зовнішньому фінансуванні. Тому ЄС 

прийняв рішення надати макрофінансову допомогу, як і для Грузії, у вигляді 

фінансової допомоги для країн, які зазнають кризи платіжного балансу. 

20 жовтня 2010 року законодавці ЄС схвалили рішення забезпечити до 90 

млн євро грантової допомоги в Молдову, прив'язаної до конкретних економічних 

і фінансових реформ, а також до загальних умов, що стосуються дотримання 

прав людини і демократичних принципів. Ці кошти були виділені трьома 

траншами в грудні 2010 року, у вересні 2011 і квітні 2012 року. Політичні заходи, 

прикріплені до кожної виплати були спільно узгоджені між ЄС і Молдовою, а 

також перераховані в Меморандумі про взаєморозуміння. Завершальна оцінка 

програми МФД, що була проведена в 2013 р., доводить ефективність надання 

МФД Молдові, зокрема у висновку зазначається [161], що у разі відсутності 

програми МФД Молдові довелося б вжити заходів для фіскальної консолідації, 

а це у свою чергу, на нашу думку, могло привести до політичних наслідків для 

країни. 

Банківська система Молдови довстить сильно постраждала через 

корупційний скандал з крадіжкою близько 1 млрд дол США з рахунків 

молдовських банків високопоставленими чиновниками. Що для економіки 

Молдови означало втрату близько 12% ВВП. 
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13 січня 2017 року Європейська Комісія прийняла пропозицію щодо 

програми МФД на суму до 100 млн євро, з яких до 40 млн євро буде надано у 

вигляді грантів та до 60 млн євро кредиту за сприятливими умовами 

фінансування. Нова допомога повинна бути виділена в три транші та доповнити 

програму МВФ, схвалену 7 листопада 2016 року. 

Рішення про надання МФД Республіці Молдова, було прийнято 

Європейським Парламентом та Радою 13 вересня 2017 року та набрало чинності 

23 вересня. 

Усі виплати в рамках програми пов'язані з політичними передумовами для 

МФД щодо поваги до демократичних механізмів, верховенства права програмою 

МВФ.  

Вірменія так само мала можливість користуватися макрофінансовою 

допомогою ЄС. Програма МФД, що складалася з гранту в розмірі 30 млн євро і 

кредиту в розмірі 28 млн євро. Вірменія закінчилася в 2005 р. після того, як вона 

погасив останній борг перед ЄС [153]. 

Однак Вірменська економіка серйозно постраждала від світової фінансової 

кризи. Починаючи з другої половини 2008 року зростання ВВП значно 

скоротилося на понад 10% від середнього показника за десятиліття, що 

передувало 2008 рокові до приблизно 4% в середньому з 2010 року. Бюджетні 

доходи знизилися відповідно і виникли потреби в зовнішньому фінансуванні. 

Серйозність ситуації призвела до того, що Європейська Комісія запропонувала в 

жовтні 2009 року [241] надати країні МФД у вигляді фінансової допомоги для 

країн-партнерів, що зазнають кризи платіжного балансу ( та ж програма, що була 

прийнята для Грузії та Молдови). 30 листопада 2009 року Європарламент та Рада 

ЄС схвалили рішення про надання Вірменії до 35 млн євро грандів та 65 млн євро 

кредитів під низький відсоток, що будуть прив'язані до конкретних економічних 

і фінансових реформ. Ці кошти були виділені в двома траншами в 2011 р.. 

Виділення другого траншу здійснювалось також за умови реалізації економічних 

та політичних зобов’язань взятих на себе Вірменією в Меморандумі про 

взаєморозуміння з ЄС. Вони зосереджені на наступних галузях: управління 
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боргом, пенсійна система, фінансового контролю, зовнішнього аудиту, 

закупівельної політики, податкового адміністрування, податкової і митної 

політики. 

Відсутність демократичних реформ та постійні утиски громадянського 

суспільства стають на заваді для макрофінансової допомоги Азербайджану та 

Білорусі, про що зазначається в самому аналізі ЄПС [177]. Також, МФД ЄС 

працює разом із програмами Міжнародного валютного фонду та двосторонніми 

Меморандумами взаєморозуміння, які ставлять відповідні зобов’язання 

демократичних та ринкових реформ перед урядами цих країн. Але в силу 

внутрішньополітичних тенденцій в Азербайджані та Білорусії такі зобов’язання 

вони на себе взяти не можуть. 

Аналізуючи програми макрофінансової допомоги ЄС країнам Східного 

партнерства, можна зауважити, що об’єми допомоги для різних країн досить 

сильно відрізняються, що зумовлено об’єктивними причинами ( фінансова 

ситуація, кількість населення, територія, економічні показники) та політичними, 

а саме: бажанням до демократичних перетворень та можливість виконання 

взятих на себе зобов’язань. Крім того, варто відзначити деяку залежність 

програм МФД ЄС від програм кредитування МВФ. Це, з одного боку добре, 

оскільки вони не дублюються а доповнюють одна одну, однак, як у випадку із 

Грузією та Молдовою, це може призвести до того, що допомога ЄС буде надана 

несвоєчасно і не досягти бажаних результатів. 

МФД Європейського Союзу став для країн Східного партнерства 

можливістю дешевого залучення фінансів на противагу іншим способам 

запозичень на міжнародних фінансових ринках. Однак, можна зробити висновок, 

що політичні еліти не завжди зацікавленні у виконанні реформ, які передбачають 

програми виділення такої допомоги, оскільки часто такі рішення можуть мати 

відповідні політичні наслідки. Так, для прикладу, в Україні відміна мораторію на 

експорт лісу-кругляка досить негативно сприймається населенням. Більше того, 

задля забезпечення диверсифікації позичальників країни Східного партнерства 

все ж йдуть на дорожчі розміщення своїх боргових зобов’язань.  
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У цьому контексті також варто розкрити діяльність Європейського банку 

реконструкції та розвитку в країнах Східного партнерства. З моменту початку 

його відносин із цими країнами в 1992-1993 рр., банк став для них найбільшим 

Західним інвестором.  

Загальна сума коштів станом на середину 2018 року ЄБРР в 1060 проектах, 

що реалізовувалися в країнах Східного партнерства дорівнює 21,211 млрд. євро 

[276]. Що загалом перевищує навіть макрофінансову допомогу ЄС цим країнам. 

Це пояснюється тим, що ЄБРР, як і ЄІБ, фінансують насамперед сектор реальної 

економіки цих країн та великі інфраструктурні проекти, оскільки за чверть 

століття саме інфраструктура цих країн постраждала найбільше від неефективної 

економічної політики. 

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ), на відміну від ЄБРР, є 

безпосередньо структурою Європейського Союзу. Установа здійснює не тільки 

кредитну діяльність, але й виступає найбільшим позичальником грошових 

ресурсів на міжнародних фінансових ринках капіталу. Така можливість не 

заборонена Статутом Банку і дозволяє Банку залучати фінансові ресурси на 

найкращих умовах і відповідно надавати їх за найнижчими ставками. Банк має 

найвищий кредитний рейтинг – ААА [37]. 

Якщо виділяти регіональний вимір співпраці з країнами Східного 

партнерства, варто зазначити, що ЄІБ відгукнувся на заклик Спільної декларації 

країн-адресатів ініціативи, щоб докладати більше зусиль у наданні допомоги 

всім країнам-партнерам у проведенні реформ і модернізації, а також визначити 

пріоритетні інвестиційні проекти, орієнтовані на досягнення поставлених 

цілей. Рішенням Ради директорів ЄІБ від 14 липня і 21 вересня 2010 року схвалив 

пропозицію про створення багатоцільового та багатогалузевого «Цільового 

Фонду Технічної Підтримки Східного Партнерства» ( анг. EPTATF). Він надає 

країнам науково-технічні знання і ресурси з метою вдосконалення потенціалу в 

області підготовки і реалізації проектів, які сприяють мобілізації фінансових 

ресурсів для підтримуваних інвестицій ЄІБ.  
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Наразі ЄІБ здійснює свою діяльність у Східному партнерстві на основі 

мандата  на зовнішнє кредитування 2014-2020 рр., який передбачає загальну 

суму банківського фінансування 4,8 млрд. євро для підтримки проектів, що 

представляють значний інтерес для ЄС і країн Східного партнерства та Росії.  

Для розвитку приватного сектора, соціальної та економічної інфраструктури і 

боротьби зі зміною клімату. Крім того, Банк заснував на власний ризик (без 

гарантій ЄС), Механізм фінансування сусідства в період 2014-2020 в розмірі 3 

млрд. євро, щоб посилити підтримку проектів в країнах Східного партнерства, 

Росії та в Південному сусідстві ЄС [139]. 

Загалом, станом на середину 2018 року, ЄІБ інвестував у країни Східного 

партнерства  6,129 437 млрд євро Зокрема: 

- в Україні було профінансовано 35 проектів на суму 4,34 млрд. 

євро. Найбільшими стали кредитні лінії для підтримки малого та 

середнього бізнесу та агросектору  (деякі проекти отримували 

фінансування на суму 400 млн євро) а також транспортні та енергетичні 

проекти; 

- Вірменія реалізувала 15 проектів на суму 276,902 млн євро; 

- Азербайджан реалізував всього 3 проекти на суму 76,250 млн 

євро; 

- Грузія: 19 проектів на суму 820,839 млн євро; 

- Молдова: 16 проектів на суму 607,25 млн євро [163]. 

Абсолютна більшість проектів була націлена саме на модернізацію 

транспортної та енергетичної інфраструктур. Зокрема, на покращення 

залізнодорожнього сполучення, модернізацію високовольтних ліній, а також 

ремонт доріг та автострад у країнах Східного партнерства. 

ЄІБ не здійснював інвестицій у Білорусь через санкції Європейського 

союзу проти країни у зв’язку з її антидемократичною внутрішньою політикою. 

Однак на фоні останнього потепління відносин між ЄС та Білоруссю, 

Європейська Комісія в лютому 2016 року відмінила санкції проти Білорусії та її 

Президента Олександра Лукашенка разом з 170 іншими високопосадовими 
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особами. А у квітні 2016 року ЄК також гарантувала своїми фондами безпечність 

інвестування ЄІБ в проекти, які будуть здійснюватися в Білорусії [84]. 

Діяльність ЄІБ та ЄБРР у країнах Східного партнерства важко 

переоцінити, оскільки, незважаючи на деякі проблемні питання згадані установи, 

окрім великої підтримки вищезазначених сфер, активно сприяли розвиткові 

агросектору та малого і середнього бізнесу в цих країнах та, найголовніше 

привели з собою кращі практики ведення і планування бізнес проектів, які 

спрямовані не тільки на отримання надприбутків але й на соціальну 

відповідальність та екологічну безпеку. 

Загальна сума інвестицій обох установ у проекти, що реалізовувалися в 

країнах Східного партнерства на кінець 2017 року, оцінюється на суму більше 

27,3 млрд. євро, така велика сума коштів в умовах часто неефективних 

економічних рішень лідерів цих країн є надзвичайно важливим вкладом ЄС у 

розвиток та підтримку економік своїх східних сусідів. При цьому важливу роль 

у цьому процесі відіграє Група підтримки України в Європейській Комісії, яка 

не лише залучена до надання підтримки, але й надає політичну підтримку 

важливим реформам.  

Інститут економічних досліджень та політичних консультацій 

проаналізував обсяги підтримки ЄС в Україні і навів низку важливих висновків. 

Насамперед, експерти Інституту зазначають, що ЄС надає підтримку за великим 

переліком напрямків, які відображають пріоритети, визначені в окремих розділах 

Угоди про асоціацію, а також у Порядку денному асоціації Україна - ЄС. У 

другому півріччі 2017 року в Україні реалізовувалось 153 проекти технічної 

допомоги ЄС (на загальну суму близько 300 млн євро) [25]. Ці проекти, як 

зазначають в дослідженні, реалізуються через національні та регіональні 

програми допомоги ЄС, програми транскордонного співробітництва, освітню 

програму Erasmus+, Інструмент для стабільності та миру й Інструмент ядерної 

безпеки [5, с. 7]. 
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Досить суттєвим стало сприяння програм бюджетної підтримки для 

реформи державного управління, децентралізації, підтримки впровадження 

Угоди про асоціацію та на боротьбу з корупцією.  

ЄС сприяє реформам у країнах Східного партнерства переважно в рамках 

ЄІС. Прикладами минулих та чинних проектів ЄС на підтримку імплементації 

Угоди про асоціацію є EU4Business, проекти, що підтримують політику 

регіонального розвитку, реформ у сфері юстиції. В Україні розпочала діяльність 

“Антикорупційна ініціатива ЄС в Україні” (відповідають заходам Розділу VI 

Угоди про асоціацію) та  проект “Вдосконалення системи контролю харчових 

продуктів в Україні”. Також діють декілька міжгалузевих проектів, що сприяють 

розвитку інституційних спроможностей в країнах Східного партнерства 

(наприклад проекти Association4U та U-lead в Україні). 

Однак варто зауважити деякі недоліки у допомозі ЄС. Значна кількість 

інших донорів, що мають власні пріоритети не доповнюють діяльність ЄС, а 

діють автономно або в інших напрямках. Країни СхП не виконали ретельного 

аналізу власних  потреб та оцінки результативності впровадження проектів. Для 

прикладу в Україні відсутня оцінка потреб у зовнішньому фінансуванні в 

пріоритетних сферах [5, c.8].  

Інформації щодо допомоги ЄС достатньо, але вона розпорошена між 

різними сторінками офіційних установ. Окрім цього, нові проекти в країнах СхП 

рідко  враховують здобутки попередніх. На думку експертів ІЕД «у результаті, 

здобутки попередніх проектів (розроблені проекти регуляторних актів, зроблені 

дослідження, розроблені методології, програми тренінгів тощо) втрачаються» [5, 

c.8], що спричинено відсутністю інформації про фінальні звіти та виконання 

проектів, яке унеможливлює врахування їх результатів.  

У червні 2016 року, Верховний представник Європейського Союзу з 

питань закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні та президент 

Європейської Комісії Жан-Клод Юнкер презентували нову Глобальну стратегію 

ЄС [268], в якій пропонується новий підхід для забезпечення стабільності та 

розвитку в країнах сусідства. Зокрема, в документі зазначається, що «інвестиції 
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в сусідні держави є в інтересах громадян самого ЄС, оскільки це буде вкладенням 

у стійкість цих суспільств і держав… Крихкість держав за межами кордонів ЄС 

загрожує всім життєвим інтересам самого Союзу. Тому, стійкість - здатність 

держав і суспільств на реформи, та самостійно витримувати і вирішувати 

внутрішні і зовнішні кризи - принесе користь ЄС і країнам в оточуючих регіонах, 

що сприятиме зародженню стійкого зростання суспільств… Для забезпечення 

стійкої безпеки, ми будемо підтримувати не тільки державні інститути. 

Слідуючи цілям сталого розвитку, стійкість є більш широким поняттям, що 

охоплює всіх людей і все суспільство. Стійке суспільство на основі демократії, 

довіри до інститутів, а також сталого розвитку лежить в основі стійкості 

держави» [268, c.23]. Крім того, в документі передбачається більш інтегрований 

підхід до економічної політики та інвестування ЄС в країнах сусідах Союзу, 

зокрема задля кращої координації дій фінансових інституцій, фондів та 

використання бюджету самого ЄС в цих країнах. Тобто, можна відмітити, що в 

економічній політиці ЄС, згідно документу, відбулося декілька змін. По перше, 

інвестиційна та грантова політика ЄС повинна стати більш скоординованою та 

направленою на спільні інтереси ЄС та країни сусіда. По друге, набагато більшої 

ваги набуває кооперація із приватним сектором та громадським суспільством, 

оскільки раніше економічні відносини ЄС були сконцентровані здебільшого на 

кооперації із державними інституціями. І насамкінець, в ЄС відзначили, що 

забезпечення сталого економічного розвитку в державах-сусідах відповідає 

інтересам самого Союзу, що в свою чергу відповідає пріоритетам безпекової 

політики Союзу. 

Продовженням цього курсу став представлений у щорічному зверненні 

Президента Єврокомісії до Європарламенту, новий План  зовнішніх інвестицій 

ЄС. новий Зовнішній інвестиційний план ЄС, що передбачає створення 

інструменту, покликаного об’єднати більшість наявних інвестиційних програм, 

які фінансуються у країнах сусідства ЄС та Африки на південь від Сахари, в 

єдиний новостворений Європейський фонд сталого розвитку (EFSD) [250]. 
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Зовнішній інвестиційний план ЄС містить три основоположні компоненти 

(pillars): 

І- Мобілізація інвестицій до країн-адресатів Плану через створення EFSD; 

ІІ – Активізація технічної допомоги; 

ІІІ - Покращення інвестиційного клімату та загальної політичної ситуації в 

країнах-партнерах. 

Метою Плану є підтримка залучення до проектів EFSD 44 млрд євро 

інвестицій до 2020 року через страхові гарантії для інвесторів.  

Таким чином, власне ЄС зі свого бюджету та Європейського фонду 

розвитку виділить на функціонування Плану 4,1 млрд євро. Головним завданням 

EFSD буде залучення міжнародних фінансових інституцій, приватних інвесторів 

та держав-членів до фінансування інвестиційних проектів Плану. У попередній 

пропозиції Єврокомісії за найкращих обставин у ЄС планували акумулювати 

інвестиції в розмірі 88 млрд. євро [115]. 

Задля збільшення привабливості інвестицій у проекти EFSD, 

Європейською Комісією було створено інструмент гарантій вкладень та 

Гарантійний фонд EFSD.  Вартим уваги в ньому є створення нового механізму 

впливу держав-членів на інвестиції в рамках Фонду. Зокрема, кожна держава-

член ЄС, надаючи відповідну суму коштів до Фонду гарантування EFSD, буде 

мати змогу під час засідання стратегічної ради фонду вказати сектор, регіон чи 

країну, де ці кошти повинні забезпечувати гарантії. Незважаючи на ключову роль 

ЄС у рішеннях про розподіл гарантійних коштів та принципу рівномірного 

фінансування (pari passu), кожна держава-член зможе реалізовувати власні 

зовнішньополітичні інтереси, а EFSD створює додатковий механізм, яким робить 

асигнування до гарантійного фонду цікавішими. 

Основні напрямки фінансування в рамках Плану - проекти відновлюваної 

енергетики, транспортної інфраструктури, допомога мікро, малим та середнім 

підприємствам (ММСБ), проекти агропромислового сектору, що сприятимуть 

дрібному фермерству, а також фінансування сталого розвитку міст та 
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інноваційних цифрових рішень для вирішення місцевих соціальних проблем і 

створення робочих місць. 

Європейська Комісія основною перевагою створення Плану зовнішніх 

інвестицій та EFSD бачить об’єднання всіх інвестиційних платформ ЄС в одному 

інструменті, так званому «one-stop shop». Потенційні  інвестори не ходитимуть 

по різних інституціях, а матимуть справу тільки з проектами EFSD. Завдяки 

відкриттю «інвестиційних вікон» асигнування будуть спрямовуватись  у певний 

сектор чи регіон, тим самим не допускаючи розпорошення інвестицій та 

полегшуючи їх оцінку та аудит. 

Наприкінці квітня 2018 року Комісар ЄС з питань Європейської політики 

сусідства та політики розширення Й. Хан у своїй статті для Європейської правди 

запропонував Україні новий контракт "Реформи заради інвестицій", у якому 

задля доступу в 2018 році до нового Зовнішнього інвестиційного плану ЄС 

Україна повинна до літніх канікул Парламенту забезпечити виконання трьох 

вимог: 1) незалежність регулятора у сфері енергетики (НКРЕКП); 2) повноцінне 

функціонування бізнес-омбудсмена; 3) скасувати вимоги щодо е-декларування 

антикорупційних активістів. 

Однак, першим і найочевиднішим викликом є термін відведений на 

виконання Плану. Оцінка Комісії передбачає, що при власних асигнуваннях у 

сумі 4,1 млрд євро (інвестиції ЄС 2,6 млрд та гарантії 1,5 млрд), ЄС зможе 

залучити 44 млрд євро інвестицій від інших інвесторів.  

Подібні цілі Європейська Комісія, як правило, досягала протягом довшого 

періоду. Так, з 2007 року асигнування ЄС у країнах-партнерах в сумі 3,4 млрд 

євро залучили 26 млрд євро кредитів із загальним обсягом інвестицій на суму 

близько 57 млрд євро. Відповідно мобілізація зазначеного в Плані обсягу 

інвестицій у такий короткий період виглядає малоймовірною.  

Самі ж проекти Плану будуть націлені на створення робочих місць та 

забезпечення сталого розвитку даних країн, тому не варто очікувати великої 

дохідності таких капіталовкладень, що знижує привабливість проектів EFSD в 

очах приватних інвесторів. 
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Сумнівною є також спроможність України ефективно використати 

передбачені Планом кошти. Екс-прем’єр Литви, Андрюс Кубілюс раніше 

зазначив, що із майже 7 млрд дол США, виділених Києву з 2014 року світовими 

фінансовими інституціями, Україною було освоєно трохи більше 1,5 млрд євро.  

Україна повинна навчитися розробляти відповідні інвестиційні проекти, 

які зможуть бути привабливими для приватних інвесторів. Тому, як 

прокоментував реалізацію Зовнішнього інвестиційного плану керівник Групи 

підтримки України в Єврокомісії Петер Вагнер, його ресурси насамперед будуть 

спрямовані на компонент технічної допомоги, а саме підготовку необхідних 

фахівців, здатних реалізовувати подібні проекти [43] .  

У рамках нового інструменту гарантування вкладень уряди країн Східного 

партнерства (СхП) через створення відповідної регіональної платформи зможуть 

лобіювати більші асигнування своїх партнерів серед країн-членів ЄС (наприклад 

Німеччини та Польщі) до Фонду гарантування EFSD і таким чином, через 

засідання стратегічної ради, залучати більше інвестицій.  Україні, Грузії та 

Молдові варто створити в рамках Плану окрему Східну регіональну платформу, 

яка могла б допомогти ефективніше залучати інвестиції саме в ці країни та 

активізувати багатосторонню співпрацю між ними. Оскільки основою для 

фінансування Плану інвестицій у країнах СхП стане Європейський фонд 

сусідства, в рамках якого традиційно більше уваги приділятиметься південним 

сусідам. ЄС неухильно притримується пропорції 3:1 на користь південних 

сусідів при формуванні асигнувань до Європейського фонду сусідства. Навіть 

якщо  загалом таку політику змінити не вдасться, лобізм партнерів у стратегічній 

раді фонду зможе допомогти залучити більше інвесторів до проектів у країнах 

СхП. 

Крім того, завдяки підписанню Угод про асоціацію з ЄС Україна, Грузія та 

Молдова є привабливішими для приватних інвесторів порівняно з іншими 

країнами сусідства ЄС. Ці держави вже четвертий рік продовжують 

імплементацію aquis ЄС та користуються зоною  вільної торгівлі з ним, що може 
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стати перевагою при інвестиціях у проекти, які сприятимуть росту експорту до 

ЄС. 

Також проекти Плану, порівняно із іншими альтернативами для 

капіталовкладень в Україні та інших країнах СхП, виглядають менш 

ризикованими для приватних інвесторів. Адже завдяки захисту проектів Плану 

законодавством ЄС та диверсифікації, яку забезпечуватиме інструмент 

Гарантійного фонду EFSD, інвестиції в проекти Плану зменшуватимуть для них 

корупційні ризики. 

Крім цього, у червні 2018 року Європейська Комісія в рамках підготовки 

нової ініціативи по багаторічній фінансовій структурі, опублікувала пропозицію, 

щодо оновлення інструменту фінансування зовнішньої політики під назвою 

«Інструмент сусідства, розвитку та міжнародного співробітництва» (NDICI) 

[244]. У розмірі 89,2 мільярда євро новий інструмент розрахований на період 

2021-2027 рр., пропонує радикально переглядати спосіб управління 

фінансуванням зовнішньої діяльності Європейського Союзу. Прагнучи 

упорядкувати існуючі інструменти фінансування, NDICI об'єднує десять 

регламентів, одне рішення та один позабюджетний фонд на основі міжурядової 

угоди, більшість з яких закінчується 31 грудня 2020 року.  

Сам NDICI складається з трьох компонентів: географічного, тематичного 

та компоненту швидкого реагування. Зокрема, географічний компонент 

(фінансовий пакет 68 млрд. Євро) складається з географічних програм для:  

1) Європейського сусідства (22 млрд. Євро) (Алжир, Вірменія, 

Азербайджан, Білорусь, Єгипет, Грузія, Ізраїль, Йорданія, Ліван, Лівія, 

Республіка Молдова, а також Марокко, Палестина, Сирія, Туніс та 

Україна); 

2) Африки на південь від Сахари (Sub-Saharan Africa) (32 млрд. 

євро);  

3) Азіатсько-Тихоокеанського регіону (10 млрд. євро); 

4) Америки і Карибського басейну (4 млрд. євро). 
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Тематичний компонент (пропонований фінансовий пакет у розмірі 7 

млрд. євро), а також Компонент швидкого реагування (пропонований 

фінансовий пакет 4 млрд. євро) та «фінансову подушку» в розмірі 10,2 млрд. 

євро. Вона використовуватиметься для забезпечення належного реагування 

Союзу у випадку непередбачених обставин. 

Аналізуючи географічний компонент варто відзначити, що фінансування 

окремо по країнах та регіонах сусідства у пропозиції не розкривається, однак 

якщо врахувати незмінність співвідношення 3:1 між південними та східними 

сусідами ЄС, можна очікувати, що асигнування на політику сусідства в країнах 

Східного партнерства не перевищать 8 млрд євро.  

Форум громадянського суспільства Східного партнерства (ФГС СхП) 

піддав критиці дану пропозицію Європейської Комісії та зазначив, що фінансова 

підтримка сусідства ЄС повинна поширюватися на існуючу нормативну базу 

Європейського інструменту сусідства, щоб забезпечити безперервність та 

запобігти "ризику зниження, пошкодження та відмови від концепції політики 

Східного партнерства", яка, ймовірно, матиме негативний вплив на стабільність 

і стійкість у регіоні. 

На думку ФГС СхП, ЄС доцільніше підтримати  проект ЕІС 2.0, як це було 

попередньо узгоджено в бюджетній ліні, що гарантуватиме реалізацію амбітних 

планів ЄС та регіональну стійкість - особливо в контексті «Східного партнерства 

3 + 1» або існуючих договірних відносин між Вірменією (CEPA), Грузією, 

Молдовою та Україною (УА/ ПВ ЗВТ). Крім того на думку представників 

громадськості, «не визнаючи особливого статусу сусідства ЄС та, зокрема, країн 

Східного партнерства, ЄС ризикує вичерпати не тільки політичний капітал 

демократичних еліт у країнах-партнерах, але й добровільно зменшує власну 

політичну вагу в регіоні. Зміна підходу, що символізується єдиним інструментом 

- NDICI, відповідно послабить проєвропейські політичні еліти, оскільки 

рівень інтересу з боку ЄС не відповідатиме очікуванням громадян. Це, у 

свою чергу, може призвести до протилежних до цілей інструменту результатів - 
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дестабілізації та необхідності більших інвестицій, щоб реагувати на кризові 

явища» [130].  

Натомість відгуки аналітичних центрів та неурядових організацій, що 

коментували дану пропозицію [147] свідчать про те, що більшість з них звертали 

увагу на фінансування охорони навколишнього середовища, окремих питань 

прав тварин та забезпечення прав працівників у світі.  

Аналізуючи позитивні та негативні фактори створення нового інструменту 

фінансування зовнішньополітичних дій ЄС для України варто відзначити 

наступне. До позитивних факторів можна віднести доступ до тематичного 

компоненту (7 млрд євро), що передбачає більше фінансування на розвиток 

громадського суспільства та демократичних реформ на кшталт децентралізації. 

Також важливим є доступ до Компоненту швидкого реагування та «Фінансової 

подушки», які передбачатимуть часткове фінансування програм для Донбасу та 

підтримки внутрішньо переміщених осіб (ВПО), а також посилення підтримки 

України у разі відновлення активних бойових дій у зоні розмежування АТО. 

Натомість найбільшим негативним фактором є збереження у рамках 

географічного компоненту NDICI всіх країн сусідства в одному суб-інструменті. 

Тобто, незважаючи на значну економічну інтеграцію фінансування програм для 

України буде відбуватися на спільній платформі з такими країнами, як Лівія чи 

Туніс, а також частково Росією. Таке перебування у спільній «корзині» несе 

негативний політичний сигнал до суспільства щодо перспектив євроінтеграції, а 

також зменшує потенційну «привабливість» проведення реформ для 

представників влади. Крім того, в ніструменті не відображена можливість 

переходу до Інструменту предвступної допомоги оскільки він перебуває окремо 

від NDICI. Однак найбільш важливим є те, що виконання Угоди про асоціацію 

потребує значних фінансових та людських ресурсів, і збільшення асигнувань на 

сусідство у 2020-2017 рр. у порівнянні з попереднім періодом не відображає у 

відсотковому співвідношені необхідні ресурси задля сприяння виконанню 

Угоди. Таким чином, ЄС висловлюючи бажання більш активного виконання 
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Україною Угоди про асоціацію, залишив інструменти сприяння даному 

процесові на попередньому рівні. 

Виходячи з аналізу самої пропозиції та низки політичних факторів, як 

позиції інституцій ЄС та держав-членів, найбільш прийнятною для України була 

б підтримка  збереження автономності Європейського інструменту сусідства 

окремо від інших складових географічного компоненту NDICI на прикладі 

Інструменту предвступної допомоги, однак Україні варто при цьому зберегти 

доступ до окремих компонентів (тематичного, швидкого реагування, 

«фінансової подушки»). Також окремою пропозицією держави може бути 

відокремлення програми підтримки країн Східного партнерства від країн 

сусідства у окрему складову географічного компоненту NDICI. 

 

Висновки до розділу 3. 

Отже, ЄС виходячи з наявних фінансових ресурсів виділених на розвиток 

Європейської політики сусідства, достатньо добре використовує свої економічні 

інструменти для того, щоб залишатися важливим гравцем у сусідніх країнах та 

впливати на їхню трансформацію через модель економічної інтеграції та 

політичної асоціації з ними. 

До кожної індикативної програми в рамках Європейського інструменту 

сусідства і партнерства, а з 2014 року Європейського інструменту сусідства щодо 

країн Східного партнерства вміщували сприяння ринковим реформам та 

покращення економічного урядування в цих країнах. Проаналізувавши динаміку 

економічних змін у регіоні, можна зазначити, що, незважаючи на досить погані 

результати в глобальному масштабі, ці країни покращили своє економічне 

становище. Однак це не допомогло їхнім економікам стати менш вразливими 

перед зовнішніми факторами. Так, світова економічна криза 2008 року, 

Грузинсько-Російська війна 2009 року, анексія Кримського півострова і початок 

конфлікту із Росією на сході України, а також корумпованість політичних еліт 

цих країн стали ключовими факторами, які продовжують впливати на їхній 

розвиток сьогодні. 
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Та все ж, ЄС робить спроби адаптуватися до нових умов у сусідстві. Відтак, 

у 2017 р. після перегляду ЄПС, Європейський союз розпочав низку економічних 

ініціатив, які повинні допомогти країнам Східного партнерства. Зокрема 

новостворений Зовнішній інвестиційний план та оновлені програми 

транскордонного співробітництва повинні стимулювати сталий розвиток у 

прикордонних територіях та використовувати потенціал росту найбільш 

перспективних регіонів в країнах-партнерах. 

У середньостроковій перспективі ідея «галузевої» інтеграції у сфері 

митних послуг, енергетики, цифрового ринку і транспортної інфраструктури, 

включаючи доступ та повне використання Спільного авіаційного доступу на 

прикладі моделі досягнення безвізового режиму, у разі підтримки з боку ЄС, 

зможуть забезпечувати поступ країн СхП у цих сферах. Однак, при цьому, 

важливлю є підтримка та взаємні зобов’язання у тому числі з боку ЄС, це зможе 

забезпечувати підтримку виконання угод про асоціацію та політику ЄС серед 

політичних еліт всіх країнах СхП. Рівень торговельного співробітництва та 

економічної інтеграції буде ще сильніше відрізнятись між асоційованими 

партнерами та державами, які не підписали Угоду. 

ЄС продовжує надавати макрофінансову допомогу країнам Східного 

партнерства, завдяки чому допомагає стійкості платіжного балансу цих країн і 

стабілізує фінансову ситуацію у разі виникнення криз, як це було із Україною у 

2014-2015 рр. 

Разом із програмами МВФ нові інструменти інвестицій ЄС повинні 

забезпечити ріст економіки країн СхП, сприяти оновленню транспортної 

інфраструктури і стати одним із елементів, які спонукатимуть реформувати  їхні 

економіки відповідно до підписаних угод про асоціацію та ПВЗВТ. Тобто новим 

«більшим», що зможе ЄС запропонувати  за реформи, може стати доступ до  

нових інструментів ЄС. 

З 2015 року ЄС став  для низки країн Східного партнерства також основним 

торгівельним партнером, змінивши на цьому місці Росію, яка після укладення 
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ними угод про асоціацію та ПВЗВТ ввела односторонні торгівельні обмеження, 

при цьому втягнула Білорусь та Вірменію у Євразійський економічний союз. 

Низка економістів вбачає у встановленні відносин між ЄС та ЄврАзес 

велику перспективу для створення єдиного економічного простору. Особливо 

цей варіант співпраці повинен бути вигідним для країн, які входять до ініціативи 

Східного партнерства, оскільки вони можуть стати в такому випадку важливими 

торгівельними і транспортними партнерами для обох сторін. Однак через 

агресивну політику Росії та в інших окремих напрямках несумісні правила 

управління й торгівлі цих організацій показують дуже віддалену перспективу 

встановлення таких відносин, зважаючи на санкції ЄС проти Росії та 

контрсанкції РФ щодо низки товарів з країн ЄС. 
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ВИСНОВКИ 

Дослідження співпраці Європейського Союзу з країнами Східної Європи 

та Південного Кавказу, що входять до ініціативи Східного партнерства 

дозволило сформулювати наступні наукові положення та висновки: 

1. Теоретичне осмислення та систематизація основних концептуально-

методологічних підходів у вивченні проблеми формування Європейської 

політики сусідства дають підстави стверджувати, що основним чинником 

існування "спільної" східної політики Європейського Союзу стало забезпечення 

політичної стабільності у сусідстві, під якою розуміється повага до 

територіальної цілісності індивідуальних партнерів. При цьому задля 

дослідження ЄПС необхідно використовувати низку  підходів класичних шкіл 

теорії міжнародних відносин та концепцій європейської інтеграції, 

демократизації та європеїзації, на які досить широко посилаються українські та 

зарубіжні вчені.  

Однак особливий характер та сутність політики ЄС щодо країн Східної 

Європи і Південного Кавказу, які входять до ініціативи Східного партнерства, 

доводять, що жодна із вивчених в рамках цього дослідження концепцій повною 

мірою і комплексно їх не досліджує, також відсутній спільний підхід до оцінки 

політичних, економічних та безпекових компонентів цих відносин. 

2. Серед намірів створення Європейської політики сусідства після 

розширення 2004 року було бажання розвинути лінії добробуту і приятельського 

сусідства – кола друзів – з якими ЄС мав би близькі, мирні та взаємовигідні 

стосунки.  Однак ЄПС також надає доступ до участі у перевагах розширення, а 

також застосовує гнучку модель економічної інтеграції та політичної асоціації. 

У свою чергу такий підхід сприяв створенню в країнах, які підтримують 

європейську інтеграцію, доволі хибного сприйняття ЄПС як можливості 

політичної інтеграції з ЄС. 

Європейська політика сусідства була призначена для запобігання 

створенню нових ліній поділу між ЄС та сусідніми країнами й забезпечення їм 

можливості брати участь у різних ініціативах ЄС у рамках співробітництва в 
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політичній, економічній і культурній сферах. Натомість у самому Східному 

партнерстві створилась чітка лінія розподілу між країнами, які прагнуть тіснішої 

інтеграції з ЄС та країнами, що зберігають нейтралітет або приєдналися до 

альтернативних геополітичних проектів Росії. При цьому у відносинах ЄС з 

країнами Східного партнерства бракує можливості переговорів щодо 

стратегічних питань, на яких повинна будуватись основа співробітництва.  

Побудова спільної політики щодо східних сусідів ЄС вимагала від держав 

ЄС пошуку консенсусу, який би гарантував врахування їхніх національних 

інтересів. Результатом стало те, що в основу розподілу ресурсів ЄПС було 

поставлено демографічний фактор. Оскільки у країнах  Південного сусідства 

проживає набагато більше людей, то основна формула розподілу ресурсів мала 

співвідношення 1:3 на користь південних сусідів. Цей розподіл простежується 

надалі у всіх інструментах допомоги ЄС у рамках Європейської політики 

сусідства. Однак він відрізняється в об’ємах макрофінансової допомоги та 

технічного співробітництва, що пояснюється необхідністю забезпечення їхньої 

фінансової стабільності. 

3. Зовнішня політика ЄС щодо країн регіону будується на непримусових 

концепціях «м’якої», «нормативної», «економічної» сили, що, у свою чергу, 

опирається на «привабливість» самої ідеї євроінтеграції та вступу до ЄС, який, 

хоч і не передбачається у ЄПС, все ж не заборонений відповідно до установчих 

документів ЄС. Однак при цьому ЄС часто переоцінює свою «привабливість» у 

сусідстві. У країнах Східного партнерства є різні політичні та економічні еліти, 

соціально-економічні актори та групи впливів, які часто розділені між собою.  

У той час, як ЄС та ідея євроінтеграції може бути привабливою для 

представників суспільства, вона досить часто є невигідною для політичної та 

економічної еліт, які не зацікавлені у поширенні демократичних принципів 

(прозорих виборів) та ринкової конкуренції з європейськими товарами та 

послугами на своїй території. Це підтверджується тим, що у країнах, що явно 

проголошують проєвропейську зовнішню політику, влада дуже неохоче виконує 

умови Угоди про асоціацію та вимоги ЄС у рамках макрофінансової співпраці 
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щодо політично чутливих питань. Варто також відзначити, що відсутність 

перспективи членства в рамках ЄПС провокує відповідну модель поведінки 

проєвропейських еліт у самих країнах Східного партнерства. Зокрема, бажання 

представників таких сил максимально використовувати те, що надає ЄС, як їхнє 

досягнення та втримувати отриману за це підтримку замість продовження 

реформ, які можуть мати коротко та середньострокові негативні наслідки для 

країн СхП. 

Пошук компромісу між державами ЄС відобразився і у форматі даної 

Ініціативи. Залучивши до Східного партнерства Азербайджан, Вірменію та 

Білорусь, які не виявляли чітких євроінтеграційних прагнень, автори Східного 

партнерства надали членам ЄС, які не підтримують ідею подальшого 

розширення на Схід, гарантію, що ініціатива не передбачатиме собою членства 

в Європейському Союзі. Як результат: для деяких країн (України, Молдови, 

Грузії) можливостей, запропонованих програмою, виявилось надто мало, а для 

деяких (Білорусі, Вірменії, Азербайджану), - надто багато. Тому з моменту появи 

Ініціативи помітно явний поділ на країни, що активно беруть участь в розвитку 

партнерства, і країни, які відстають від них у цьому. Даний розподіл буде тільки 

збільшуватись залежно від виконання країнами-партнерами угод про асоціацію 

та ПВЗВТ, а також у разі їхньої подальшої галузевої інтеграції з ЄС, що 

перебуває на стадії узгодження. 

4. Діяльність ЄС у рамках Спільної оборонної та безпекової політики ЄС у 

східному сусідстві є додатковою сферою співробітництва, що, зважаючи на 

слабкість країн СхП, становить спільний інтерес. ЄС робить спроби бути 

активним і залученим гравцем у конфліктах, що є в регіоні, однак через низку 

інституційних факторів, його дії є обмеженими. Безпекові місії ЄС у країнах 

Східного партнерства часто критикуються щодо їхньої ефективності та 

доцільності, натомість кошти, які виділяються на їхнє функціонування, є досить 

значними. При цьому все ж варто наголосити на значній ролі Лісабонської угоди, 

яка упорядкувала політику ЄС з країнами в рамках ЄПС та СБОП надавши 

більше повноважень в управлінні Європейській Комісії та залишивши право 
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визначати кроки в оборонній політиці державам-членам через Раду ЄС та 

Європейську Раду. 

Важливим документом для відносин ЄС із країнами Східного партнерства 

у сфері безпеки та оборони стала прийнята у 2016 році Глобальна стратегія ЄС 

«Спільне бачення, загальні заходи: Сильніша Європа - глобальна стратегія 

зовнішньої та безпекової політики Європейського Союзу». У ній ЄС визначає  

державну та соціальну стійкість як стратегічний пріоритет своєї політики у 

сусідстві.  В ній же підтримуються більше інструменти «м’якої сили» ЄС, 

оскільки в документі визначається, що ЄС продовжуватиме використовувати 

прагнення країн до інтеграції із європейськими структурами для стимулювання 

трансформації в цих країнах. Для більш рішучої відповіді на ці виклики ЄС 

потребує консолідації позицій країн-членів щодо кризових явищ у сусідстві, 

більш чіткого розподілу повноважень між різними інституціями при виконанні 

оперативних завдань та інтеграції самих збройних сил. Ці фактори негативно 

впливають на результати СПБО ЄС у сусідстві, зважаючи на те, що окремі країни 

Східного партнерства неодноразово висловлювали свою прихильність до 

тіснішої взаємодії в цій царині. 

5. Співробітництво в економічній сфері базувалось на ідеї, що доступ до 

ринку ЄС та наближення до норм і стандартів, які діють в Союзі, допоможуть у 

розвитку економік та сприятимуть модернізації країн СхП. Для цього у рамках 

ЄПС було створено інструменти, що сприяють галузевій співпраці та 

імплементації норм ЄС у країнах сусідства. При розробці даних інструментів ЄС 

вважав пріоритетом розширення власних норм та правил на дані країни, що 

знайшло своє відображення у формулюваннях економічних статей Планів дій 

щодо країн Східного партнерства. Однак у цих документах не було враховано 

специфіки економік цих країн та можливості максимального використання 

наявного у них потенціалу та модернізації. Часто трансформація їхніх економік 

відповідно до норм ЄС вимагала додаткових інвестицій та витрат, які були 

досить значними для фінансових ресурсів у рамках інструментів ЄС. 
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Щодо торговельної співпраці, то діяльність ЄПС насамперед сприяла  

вступові країн-партнерів до Світової організації торгівлі. ЄС також вживав 

заходи щодо поліпшення адміністративного співробітництва, а також забезпечив 

поступове усунення нетарифних бар'єрів у торгівлі відповідно до підписання 

ПВЗВТ. Рух промислових товарів повинен бути доповнений шляхом укладення 

угод про оцінку відповідності та прийнятності промислових товарів (ACAA). У 

рамках Угоди про асоціацію передбачається також законодавче наближення в 

галузі митної справи, а також нарощування потенціалу та модернізації, 

включаючи комп'ютеризацію, що мало сприяти спрощенню процедур торгівлі. 

Аналіз об’ємів та склад торгівлі ЄС з країнами Східного партнерства дає 

підстави вважати, що після розширення у 2004 році ЄС для країн, які на сьогодні 

входять до ініціативи Східного партнерства, переріс від зовсім нового ринку до 

найбільшого торгівельного партнера. При цьому окремі країни починають 

збільшувати диверсифікацію власного експорту, відповідно на заміну продукції 

агропромислового комплексу та сировини нарощуються темпи експорту 

промислової продукції. 

На торгівельний баланс між сторонами впливали також зовнішні фактори, 

найочевиднішим є міжнародна фінансова криза, що розпочалася в 2008 році, 

вона спровокувала падіння експорту з ЄС у країни Східного партнерства у 2009 

році на 35%. Сучасним негативним фактором є криза зовнішнього боргу країн 

ЄС та погіршення торгівельних відносин із Росією через  російсько-український 

конфлікт на сході України та анексію Кримського півострова, який впливає на 

стан економік країн СхП.  

6. ЄС також став найбільшим донором для країн Східного партнерства. 

Окрім Європейського інструменту сусідства, який діє в рамках виконання цілей 

ЄПС, ЄС використовує багато інших інструментів, що допомагають економікам 

цих країн впроваджувати ринкові та соціальні реформи. Серед них варто 

виділити макрофінансову допомогу ЄС, яка в кризові роки для деяких країн стала 

ефективним способом подолання кризи платіжного балансу. Також варто згадати 
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багатомільйонні кредитні програми ЄБРР та ЄІБ, які допомагають розвивати та 

модернізувати інфраструктуру в країнах східного сусідства. 

З 2016 року для країн Східного партнерства надано доступ до інвестицій у 

рамках Зовнішнього інвестиційного плану ЄС до 2020 року, який, як і нова 

програма кредитування ЄІБ (більше 3 млрд. євро), націлений на кредитування 

малого та середнього бізнесу в цих країнах. На нашу думку, основною 

перешкодою у виконанні Плану стане обмежений час та невміння країн-

адресатів СхП опрацьовувати проекти, які передбачені у фінансуванні Плану. 

Крім того, Європейська Комісія працює над створенням єдиного 

інструменту фінансування зовнішньої політики ЄС, що об’єднає Європейський 

інструмент сусідства з іншими програмами ЄС. Недоліком у цьому випадку є те, 

що, окрім цих двох політик, в інструменті також об’єднуються різноманітні 

програми допомоги ЄС, що здійснюються по всьому світу і це може негативно 

вплинути на ефективність управління цим інструментом при виконанні завдань 

ЄПС. 

7. Ефективність ініціативи Східне партнерство можна оцінювати, як 

частково задовільну. Оскільки, незважаючи на практичну відсутність результатів 

у Білорусі та Азербайджані, вона все ж таки стимулювала країни Східного 

партнерства до активнішого використання моделі політичної асоціації та 

економічної інтеграції через підписання угод про асоціацію та ПВЗВТ. Таким 

чином, Україна, Молдова та Грузія стали «локомотивами» інтеграції в рамках 

Ініціативи. Наразі успіх подальшої співпраці з ними залежить від низки 

внутрішньополітичних та зовнішніх факторів, починаючи від об’ємів допомоги 

та активності ЄС у кооперації з цими країнами в процесі імплементації ними угод 

про асоціацію і закінчуючи стійкістю побудованих євроінтеграційних інституцій 

перед змінами політичних конфігурацій у національних парламентах цих країн. 

З іншого боку, ЄС пристосувався до вибору Вірменії на користь 

Євразійського економічного Союзу з Росією у 2013 році та створив з нею новий 

формат угоди, яка стала глибшою, ніж УПС, однак не включала ПВЗВТ та 

політичної асоціації. Подібна угода також розробляється з Азербайджаном, що 
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демонструє прихильність ЄС до принципу диференціації, який був схвалений 

останнім переглядом ЄПС.  

Загалом, аналіз документів перегляду Європейської політики сусідства 

2015 року, а також запропонованої Європейським парламентом Ініціативи 

«Східне партнерство +», дає підстави зробити висновок про те, що у найближчі 

роки при збереженні поточної політичної конфігурації в Європарламенті після 

виборів 2019 року основним порядком денним для співпраці між країнами 

Східного партнерства та ЄС стануть поглиблення співпраці у митній сфері, 

інтеграції до енергетичного та цифрового ринків ЄС, активізація спільних 

інфраструктурних проектів, а також наближення до вимог Шенгенської зони. 

У політиці щодо країн СхП, відповідно до тексту Перегляду ЄПС у 2015 р. 

та Глобальної стратегії 2016 р., ЄС приділятиме більше уваги стабілізації 

сусідства. Для досягнення цього буде спрямована більшість ресурсів ЄС, які 

виділяються на країни сусідства. Натомість активізація в цих країнах 

інструментів технічної співпраці, що діють в рамках політики розширення, може 

у перспективі принести набагато швидші результати для забезпечення даної 

стабілізації. 

Зміни в ініціативі СхП, що передбачаються після закінчення концепції «20 

досягнень до 2020 року», стають черговим завданням для органів державної 

влади та інституцій, які займаються проблематикою європейської інтеграції 

України, оскільки виникає необхідність розкриття можливості максимального 

наближення країни до економічних та особливо політичних інституцій ЄС. 

Подібна можливість залежить насамперед від політичного порядку денного та 

соціально-економічного розвитку у самому ЄС, а також поступу України та 

інших асоційованих партнерів у виконанні угод про асоціацію та демократичних 

перетворень. 

Використання моделі інституційного діалогу в рамках Європейської 

економічної зони може стати прикладом для розкриття потенціалу «політичної 

асоціації», особливо в контексті перспективи приєднання України до низки угод 
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та конвенцій, які передбачають постійний діалог між органами виконавчої влади 

України та відповідними установами ЄС.  
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