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ЗАГАЛЬНАХАРАКТЕРИСТИКАРОБОТИ

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.

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
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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.

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.

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.
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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.

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
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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:

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 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
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спеціальних курсів політологічного та історичного спрямування у вищих
навчальних закладах, зокрема «І» тощо.;

– 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
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 220 сторінок, з яких основного тексту – 173 сторінки. Список
використаних джерел українською, російською, англійською та польською мовами
становить 294 найменування на 47 сторінках.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми дослідження, визначено
його предмет та об’єкт, сформульовано мету та завдання, розкрито методи
дослідження, наукову новизну та практичне значення, зв’язок із науковими
програмами, планами й темами, висвітлено методологічні засади та структуру
дисертації, наведено інформацію щодо апробації та публікації результатів
дослідження.
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У першому розділі – «Теоретико-методологічні засади дослідження» –
викладено концептуальні засади дослідження, висвітлено теоретико-методологічні
засади дослідження, з’ясовано стан наукової розробки політики Європейського
Союзу щодо країн Східного партнерства, здійснено огляд джерельної бази,
використаної при написанні рукопису дисертації.

Автор розглядає особливості підходів федералізму, пост-модернізму,
структуралізму, конструктивізму, а також підходів до поняття «м'якої сили»
Європейського Союзу.

Так, політика Європейського Союзу щодо країн Східної Європи та Південного
Кавказу, які входять до ініціативи «Східне партнерство» здебільшого була
спрямована саме на використання «м’якої сили», що відповідно до критеріїв
розвитку зовнішньої політики ЄС, яку запропонував К. Хілл, наштовхувалась на
розрив між можливостями й очікуваннями, у результатах трансформаційних
процесів як в ЄС, так і в країнах Східного партнерства. Відзначається, що стратегія
ЄС у сусідстві може бути поділена на дві частини: «ідеалістичні цінності», яка
включає поширення демократії та прав людини, та «реалістичні цілі», котрі
фокусуються на загрозі безпеки самому 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.

У рамках вивчення постструктуралізму в міжнародних відносинах виділяється
теорія оцінки політичних процесів відповідно до їхнього впливу на життя
суспільства. Відзначається, що співробітництво між країнами Східного партнерства
з ЄС у рамках, які встановлює Європейська політика сусідства, при вирішенні
політичних питань європейської інтеграції та демократизації цих країн зводиться до
технічних процесів імплементації окремих директив та регламентів ЄС у рамках
виконання угод про асоціацію чи інших двосторонніх договорів. Таким чином,
виникає загроза того, що європейська інтеграція може поступово перестати бути
важливим процесом у житті суспільства цих країн і вийти з політичного дискурсу.

У процесі даного дослідження серед концепцій не менш важливими стали
теорії інтеграційних процесів в Європейському континенті. Серед основних теорій
європейської інтеграції автором виділяються: «Європа різних швидкостей», теорія
Європи «а lacarte», Європи «концентричних кіл», яка передбачає дедалі вищий
рівень інтеграції у напрямку «центру» Європейської спільноти, яким повинен стати
ЄС після створення політичного союзу, спільного ринку та господарського й
валютного союзів. Наступним колом є країни Європейської асоціації вільної торгівлі,
а зовнішнє коло утворюється країнами, що підписали угоди про асоціацію з ЄС та
претендують на повноправне членство. Це такі, як Туреччина і віднедавна Молдова,
Україна та Грузія, які знаходяться на межі із четвертим, найширшим колом, – де
перебувають країни, що входять до спільного простору європейського
співробітництва. Так, низка науковців, які аналізують розвиток ЄПС, вважають, що
наступним кроком у європейській інтеграції може стати перехід України, Грузії та
Молдови до кола країн Європейської асоціації вільної торгівлі.
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Незважаючи на те, що ЄПС привернула значний інтерес серед вчених, його
теоретизація залишається недостатньою. Існуючі теорії політології, міжнародних
відносин та досліджень ЄС застосовуються до ЄПС, але обмеженою мірою. Вчені,
котрі досліджують зовнішню політику ЄС у сусідстві, здебільшого розрізняють
шість основних критеріїв, які визначають її ефективність. Це зокрема: застосування
принципу зумовленості; 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.

Тому для комплексного вивчення теорії ЄПС автор застосовує основні та
критичні теорії, що виходять за рамки євроцентристських підходів. До них зокрема
належать: раціоналізм і конструктивізм та ідеї нового інституціоналізму,
постструктуралізму й міжрегіоналізму. Така теоретизація полегшує розуміння ЄПС,
хоча і не пропонує негайних рішень проблем, з якими стикається дана політика.

У дослідженні європейської політики сусідства та її реалізації у країнах
Східного партнерства автор опирався на праці теоретичного та прикладного
характеру українських та закордонних вчених. Серед українських авторів даної
тематики можна виокремити: В. Копійку, В. Манжолу, Г. Перепелицю, М. Дорошка,
М. Капітоненка, В. Константинова, В. Халаджи, Т. Шинкаренко, О. Шородок,
К. Зарембо, О. Семенюка, Т. Сидорук, Л. Акулеко.

Особливості процесів становлення європейської політики сусідства та
ініціативи Східного партнерства визначені у роботах М. Емерсона, В. Пертюсо,
Е. Коростелеву, К. Вольчук, Ж. Боссе, Т. Шумахера, Г. Сассе, Ф. Шіммелфенінга,
Н. Тоцці, А. Шептицького, К. Гоголашвілі. Зосереджують дослідження на
теоретичній основі ЄПС С. Гстуля, С. Шунц, С. Гіусті, Н. Заславська, П. Манолі,
М. Наторський, Т. Демельхубер та А. Марчетті.

Принцип “більшого за більше” став об’єктом дослідження Е. Ланнона, Ван
Хюльтена, Ф. Біччі, О. Шаповалової. Окремо «нормативна» сила ЄС у сусідстві
стала об’єктом досліджень у працях Д. Бушле та Дж. Гарпаз. Глобальна стратегія
ЄС аналізується в працях С. Біскопа та Дж. Новорт.

Серед авторів , які досліджують економічний вимір відносин, варто виділити
А. Харламова, А. Тюшку, В. Пачинського, які теоретично аналізують економічний
розвиток у регіоні та вплив ЄПС на нього. Вплив угод про асоціацію, а також
поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі на економічні відносини між
ЄС та Україною, Грузією і Молдовою досліджуються у працях Г. Ван дер Лу,
В. Мовчан, Д. Ченуша, Т. Ковзірідзе.

Проведений аналіз стану дослідження проблеми переконав нас у тому, що
політика сусідства ЄС щодо країн Східного партнерства досліджена не повною
мірою, зокрема є потреба у проведенні комплексного наукового аналізу обраної
теми. Всебічне дослідження воєнно-політичних та економічних аспектів ЄПС
дозволить з’ясувати сильні та слабкі сторони «м’якої сили» ЄС та його вплив на
трансформаційні процеси в регіоні, накреслити шляхи забезпечення ефективної
співпраці ЄС з країнами Східного партнерства, а також виробити механізми
взаємодії країн Східного партнерства з ЄС у воєнно-політичній та торговельно-
економічній сферах.
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Враховуючи недостатню обґрунтованість теорій про відносини ЄС з сусідами,
багато дослідників вивчало ЄПС, опираючись на теорії міжнародних відносин або
інтеграції. Таким чином, у них відчутним є 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 в політиці санкцій ЄС проти Російської Федерації після
окупації Кримського півострова.

Джерельну базу дисертації становлять опубліковані та неопубліковані
документи й матеріали, офіційні державні та міжнародні акти, рішення
Європейського Парламенту та Ради ЄС, публікації та рекомендації Платформи
громадянського суспільства Україна-ЄС, Форуму громадянського суспільства
Східного партнерства, а також аналітичні публікації європейських та українських
аналітичних і дослідницьких центрів.

Важливою складовою джерельної бази дослідження є блок матеріалів
періодичної преси, зокрема матеріали вітчизняної і зарубіжної періодики, урядових і
неурядових видань.

Опрацювання документально-джерельної бази дисертації показало, що вона є
репрезентативною і сприяє всебічному й об’єктивному дослідженню політики ЄС
щодо країн Східного партнерства. Аналіз концептуальних зовнішньополітичних
документів Європейської Комісії та Європейського Парламенту допоміг визначити
актуальні тенденції трансформації ЄПС.

У другому розділі «Політика ЄС щодо країн Східного партнерства та
співпраця з ними в галузі безпеки та оборони» визначені особливості формування
європейської політики сусідства на момент її створення у 2003 році. Зокрема,
розглядається процес пошуку балансу інтересів між ключовими державами-членами
Європейського Союзу, що відображалось у двох основних проблемних питаннях.
Перше, доступ до різноманітних інструментів ЄС, а також можливість відкриття
перспективи членства для країн-адресатів ЄПС. Друге, формат ЄПС у частині її
складу та інституцій ЄС, які відповідають за її втілення у країнах-адресатах. Автор
виводить твердження про те, що однією з причин встановлення ЄПС у сучасній
конфігурації, яка не відповідає євроінтеграційним прагненням окремих країн
Східного партнерства, було недостатнє врахування інтересів країн Центрально-
Східної Європи, які стали повноправними членами ЄС тільки в 2004 році, коли
основні парадигми ЄПС вже були сформовані.

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
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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.

Окрім цього, вже у перші роки впровадження ЄПС дали про себе знати
розходження в очікуваннях країн Східної Європи щодо Європейського Союзу та
реаліях його політики. Основні прагнення нових сусідів зводились до економічних
аспектів відносин, зокрема доступу до внутрішнього ринку Союзу і скасування
візового режиму для громадян. Останні ж були включені тільки в довгострокові
плани ЄС. У цьому контексті також стає очевидною асиметрія у відносинах між ЄС
та сусідніми країнами, охопленими філософією ЄПС. Ця асиметрія у двосторонніх
відносинах, на думку окремих науковців, 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 будуватись основа їх
співробітництва.

Незадовільні результати впровадження ЄПС спонукали окремі країни-члени
до пошуку моделі її оновлення. Так, уже з 2007 р. розпочалась дискусія щодо
створення «ЄПС+», що надавала можливості для більшого доступу зацікавлених
партнерів до співпраці з європейськими інституціями та економічної інтеграції з
ринком ЄС. Однак вона не знайшла підтримки серед більшості країн-членів і у
подальшому була частково реалізована через ініціативу Східного партнерства у
2009 р., яка базувалась на моделі економічної інтеграції та політичної асоціаціїґі
стала основою подальших переглядів ЄПС у 2011 та 2015 рр.

У роботі досліджуються й інші причини створення ініціативи Східного
партнерства, що характеризувалися кон'юнктурними зрушеннями в європейському
політичному контексті і тактичними домовленостями між окремими державами-
членами Євросоюзу, однак це більше стосувалося інструментарію ініціативи, але не
її мети. Також не менш важливим є чітко виражений геополітичний компонент
створення Східного партнерства, 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. Саме спроба ЄС зіграти структуруючу роль у Східній
Європі без координації дій з Росією викликала негативну реакцію з боку останньої,
яка до цього практично не висувала заперечень проти попередніх форм східної
політики Євросоюзу. Автор зазначає, що сам факт безпосереднього діалогу з
країнами Східного партнерства щодо їхньої співпраці та інтеграції з ЄС як з
суверенними державами, які самі можуть визначати власний зовнішньополітичний
курс на момент створення ініціативи, суперечив концепції «близького зарубіжжя»
Росії, яка виділила даний регіон пріоритетним для своїх інтересів та реінтеграційних
планів, альтернативних вектору інтеграції у рамках створення Євразійського Союзу.

Дисертант аналізує результати використання інструментів ЄПС та Східного
партнерства, виходячи із завдань, які були поставлені перед ними під час запуску
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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.

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
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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 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 третьому розділі – «Економічна співпраця ЄС з країнами Східного
партнерства» проаналізовано економічну політику та торговельні відносини ЄС з
країнами Східного партнерства, а також інструменти економічної допомоги та
інвестицій ЄС у дані країни.

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 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.

Одним з першочергових завдань, що постали перед політикою сусідства в
економічній сфері, стали відповідні зміни в регуляторних структурах країн-
партнерів задля наближення до правил та стандартів торгівлі ЄС, що відкрило б
можливість до укладання з ними угод про вільну торгівлю. Крім того, ЄПС та
ініціатива Східного партнерства розкрили можливість інтеграції транспортних,
енергетичних та телекомунікаційних мереж, а також обміну дослідженнями.
Пізніше це знайшло своє відображення у залученні країн Східного партнерства до
Транс’європейської транспортної мережі, Енергетичного Співтовариства та
інтеграції до Цифрового ринку ЄС.
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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 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.

Аналіз інвестиційної діяльності Європейського інвестиційного банку та
Європейського банку реконструкції та розвитку показав, що діяльність даних
інституцій значною мірою сприяла покращенню транспортної та енергетичної
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інфраструктури в регіоні. Так, ремонти основних транспортних магістралей у
країнах партнерах та відкриття більшості великих інфраструктурних об’єктів
відбувалися завдяки фінансуванню їх цими інституціями. Крім того, ЄС виділяє
значні кошти на фінансування технічної допомоги та програм освітніх і наукових
обмінів. При цьому чим більше партнери інтегруватимуться з ЄС, тим виникає
більша потреба у такому фінансуванні, оскільки виконання низки регламентів та
директив ЄС вимагає значної професійної підготовки, яка надається через окремі
проекти ЄС у рамках Європейського інструменту сусідства.

ВИСНОВКИ
У ході дослідження відповідно до поставленої мети та завдань автор дійшов

таких висновків.
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 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
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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 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
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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 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.

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
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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
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 демонструє прихильність
ЄС до принципу диференціації, який був схвалений останнім переглядом ЄПС.
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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 та
конвенцій, які передбачають постійний діалог між органами виконавчої влади
України та відповідними установами ЄС.
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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.

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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глобального развития. – Киевский национальный университет имени Тараса
Шевченко Министерства образования и науки Украины. – Киев, 2018.

Диссертация посвящена комплексному исследованию политики Европейского
Союза в отношении стран Восточной Европы (Украина, Беларусь, Молдова) и
Южного Кавказа (Грузия, Армения, Азербайджан), входящих в инициативу
Восточного партнерства. Диссертантом проведен комплексный анализ главных
документов становления Европейской политики соседства и институциональных
механизмов его функционирования.

В диссертационной работе исследуются вопросы торгово-экономического
сотрудничества между ЕС и странами Восточного партнерства. Автором
рассмотрены основные преимущества экономической интеграции стран Восточного
партнерства к рынку ЕС, а также проанализированы инструменты финансовой и
экономической помощи Европейского Союза. Диссертантом предложены пути
трансформации инициативы Восточное партнерство, обеспечивающие лучшую
динамику интеграционных процессов, а также сотрудничество между участниками
инициативы по вопросам безопасности.

Ключевые слова: Европейская политика соседства, Восточное партнерство,
Европейский Союз, соглашение об ассоциации, экономические инструменты,
торговое сотрудничество, политика безопасности, национальный интерес,
международные организации, интеграционные объединения.

ABSTRACT
Nagornyak I.M. EU Neighborhood Policy in relations with the state-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
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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 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 dependence of partner
countries on EU trade policy, which primarily defends the interests of EU member states.
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